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ИСТОРИJA КУЛТУРЕ ДРЕВНОГ СТАНОВНИШТВА УКРАЈИНЕ 
 
Процес генезе културе на територији Украјине 
 Хронолошки тај период обухвата огромно историјско раздобље – од 
каменог доба до касног средњег века. У том времену на територији Украјине 
живело је безброј племена и народа, различитих по свом етничком и културном 
пореклу. Због тога је просто немогуће тражити једини архетип украјинске културе 
или одговорити на питање који је од древних народа који су живели на територији 
Украјине највише етнички сродан историјским Словенима. Етногенеза и 
културогенеза веома су сложени и многолинијски процеси. Сукоби или додири 
разних народа и култура често су имали за резултат стварање потпуно нових 
етноса, мало налик на своје претходнике, како у начину живота, тако и у културу, 
језику, итд. 
 Украјинци су многим нитима повезани са народима који су живели на 
етничким територијама украјинског народа: они су практично на крају дуготрајног 
процеса етно- и културогенезе, па су тако и наследници свих тековина које су 
створили њихови претходници. 
 Украјина се налази између Централне Европе и Азије. Како каже истакнути 
укрјаински историчар Иван Крипјакевич, Украјина, као римски бог Јанус, има два 
лица – једним је окренута ка Западу, другим ка Истоку. Украјина је увек била тесно 
повезана са Западом и по томе се разликовала од других делова Источне Европе. Са 
Далеког Истока ишли су трговачки путеви кроз „врата народа“, пролазили су кроз 
територију Украјине и даље су ишли трговачки путеви кроз „врата народа“, 
пролазили су кроз територију Украјине и даље су ишли ка Средњој и Западној 
Европи. Украјина је била једна од карика која је спајала Европу са Далеким 
Истоком. 
 Црно и Азовско море били су значајни природни географски центри у које 
су водиле реке и многи сувоземни путеви Украјине и повезивали је са 
Средоземљем. Најзначајнија украјинска река Дњепар била је жила куцкавица – 
најзначајнија комуникација и пут који је повезивао Скандинавију са Средоземљем. 
Босфор и Дарданели били су врата Украјине у свет морским путем. 
 Територија Украјине може се поделити на два појаса: појас степе, који 
обухвата јужни и источни део територије Украјине, и шумски појас који обухвата 
северо-западни део територије Украјине. Од најстаријих времена појас степе 
отворен је за разна номадска племена која су овде долазила, задржавала се ту и 
остављала слабије или значајније трагове своје материјалне и духовне културе. Тај 
појас је увек више привлачио сточаре и номадске сточаре. Шумски појас је 
погоднији за трајно насељавање и за земљорадњу. 
 Иако Украјина не спада у оне регионе где се одвијао прелазак мајмуна у 
мајмуноликог човека и где су настала прва огњишта културогенезе, на њеној 
територији има доста остатака који сведоче о крајњој етапи настанка културе 
првобитног човека. Пронађено је низ ловачких насеобина које су биле центри 
друштвене, привредне, естетско-уметничке и обредно-религијске активности 
древног становништва. На тим местима из времена касног палеолита (40-10 хиљада 
година п. н. е.) најпотпуније су представљени примери културе: примењена 
уметност, музика, обредне активности. 



 7

Палеолит – старије камено доба 
 Најстарији трагови човека на територији Украјине су на Закарпатју и на 
Криму. Из епохе касног палеолита има много више трагова. То је период када на 
историјску сцену ступа Homo sapiens – човек садашњег физичког типа. У том 
периоду лов је основна привредна грана древних људских заједница. Род је 
основни социјални организам, заједница ловаца. 
 Из тог периода су налазишта центара-светилишта која сведоче о постојању 
развијене обредно-ритуалне делатности која је имала веома значајну улогу у 
животу каснонеолитског човека. Те обредно-ритуалне активности везане су за тему 
лова и односа ловаца и животиња. Саставни делови тих обреда су одређене 
активности, песме, покрети-игре и коришћење костима, разних украса/накита и 
маски. Главни лик у ловачким обредима је особа «човек-звер», а ту улогу игра 
ловац одевен у животињску кожу. 
 У сахрањивању епохе касног палеолита постоје одређени ритуали. 
Покојника су често посипали прашком црвене минералне боје. Покојнике су 
најчешће сахрањивали у самом насељу; покојници су сахрањивани у одећи заједно 
са оруђем, оружјем и разним украсима/накитом. Сматра се да после покојникове 
смрти људи нису користили ствари које је он користио, него су сахрањиване 
заједно са њим. 
 На територији Украјине пронађени су остаци који сведоче да су људи те 
епохе користили кости мамута за подизање својих кућа-шатора. 
 Уметност из најстаријег времена практично није чиста уметност: она има 
обредно-магијске, практично-сазнајне, комуникативне функције, и ту је тешко 
одредити границу између уметности и животно-практичних сфера људске 
активности. Ова уметност се може поделити на две групе: 1) монументална 
уметност – представе на зидовима пећина и на стенама; 2) уметност малих размера 
– мобилна уметност, фигуративне представе од камена, кости, рога. 
 Као посебна врста уметности је и широко распрострањено украшавање 
одеће разним украсима/накитом и украшавање тела – тетоважа. 
 О постојању у касном палеолиту музике, игара и пантомиме сведоче не само 
ликовне представе људи у различитим динамичним позама, него и налази 
најстаријих инструмената, флаута израђених од животињских костију. 
 Значи, у касном палеолиту постоје две гране уметности: 1) најстарији 
облици језичког, музичког и играчко-глумачког стваралаштва и 2) најстарији 
облици примењене уметности – архитектуре, скулптуре, сликарства, графике. 
 Женске скулптуре и гравире најчешће представљају раскошну «Венеру» са 
наглашеним чисто полним ознакама женског тела: великим грудима, раскошним 
бутинама, великим стомаком. Наглашавање женских полних одлика има за циљ 
истицање женске функције рођења и продужења рода.  
 Од декоративне уметности на територији Украјине из епохе касног 
палеолита доминирају украси/накит за одећу и за тело израђени од природних 
материјала: камена, шкољке, животињског зуба, кости. 
 
Неолит – млађе камено доба 
 Каснородовска општина се формира у неолиту (крај VI-IV миленијума п. н. 
е.). То је заједница ловаца и раних ратара и сточара. Прелазак на свесну 
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производњу хране представља потпуно нову етапу у историји човечанства – то је 
тзв. неолитска револуција. 
 Развој ратарства и сточарства, односно свесна производња хране има за 
последицу озбиљне социо-културне промене у првобитној заједници и то ће на 
одређеном степену развоја резултирати нестанком првобитне заједнице и појавом 
ранокласног друштва. С друге стране, због повећаног обима производње хране 
биће све интензивнији односи међу људима и појединим људским заједницама, 
које до тада нису имале неке односе. Појава заната допринеће усавршавању и 
јачању међуљудских односа. Размена добара у оквиру једне општине постаје 
преузак простор и зато се развијају односи међу појединим општинама и шире. 
 Ловац је боравио и ловио на једном месту док је на том месту било довољно 
дивљачи за његову исхрану. Ратар је имао активнији однос према природи: он је 
стимулисао чисто природан процес производне плодности земље ђубрењем и 
променом гајене културе. Сточарство се такође базира на учешћу човека у избору 
квалитета стоке коју одгаја. Међутим, сточар се према земљи односи исто као и 
ловац: користи је све док има испаше за његову стоку, а кад нема испаше, сели се 
на друго место. 
 За неолит је карактеристичан пораст трајног насељавања и заузимања 
мањих територија. И на територији Украјине у том периоду део становништва 
прелази са лова и риболова на ратарство и сточарство. У неолиту ратарство је 
мотичко. Људи су сејали пшеницу, јечам, просо, грашак. За жетву житарица 
користе срп. Зрно се чува у јамама поред кућа. За млевење житарица користе се 
жрњеви од тврдог камена. 
 Сточарство се посебно развија на територији Закарпатја. 
 Основно оружје у лову у неолиту су лук и стрела и копље. Врхови стрела и 
копаља су од тесаног камена. Риболовци лове рибу удицама и харпунима од кости 
и мрежама (пронађени су тегови за мреже). 
 Неолитско становништво гради куће од дрвета, земље и камена. На 
Закарпатју има остатака кућа које су имале конструкцију од стубова и зидове од 
плетеног прућа премазаног глином. У централном делу куће је огњиште и ту се 
налази глинено посуђе. У неким кућама постојале су пећи. 
 
Начин живота неолитског човека 
 Значајну улогу у домаћинству има израда оруђа и оружја од камена. Оруђе 
је финије израде, шлифовано. 
 Посуђе је од глине или камена. Глинена посуда је значајно достигнуће 
неолита. Керамичко посуђе најчешће израђују жене, а пошто су жене долазиле у 
род из других родова и насеља, оне доносе разна искуства и тако се развија 
асортиман облика и украшавање керамике. Обично су постојале две врсте 
керамичких посуда: кухињска (за кување) и стона, која је била финије израде и 
богатије украшена. 
 У неолиту се јавља ткање (пронађене су глинене преслице) и везење. 
 Неолитски човек одећу најчешће израђује од животињске коже коју 
обрађује. Остаци такве одеће нису пронађени. 
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Духовна култура 
 Свака значајнија етапа процеса рада праћена је сложеним и дугим обредима. 
У представи становништва епохе неолита обреди ратарске и сточарске магије били 
су неопходни за постизање успеха у производњи. Најзначајнији су обреди у вези са 
сетвом, жетвом, терањем стоке на испашу и њеним враћањем у насеља. 
 Статуете трудне жене сигурно имају везе са ратарским култом плодности. У 
ратарским обредима коришћене су и различите антропоморфне и зооморфне 
посуде. 
 У неолиту се у ликовној уметности прелази од имитације живих, 
индивидуалних природних облика и конкретних ситуација ка уопштавању, шеми 
или знаку. Уместо приказивања животиње, на пример, бика, приказују се само неки 
делови његовог тела, глава или само рогови. 
 У неолиту започиње процват орнаментике, претежно на керамици. Циљ 
украшавања није само ради украшавања. Људи су веровали да украшавање даје 
предмету посебну моћ и да повећава његову функционалност. 
 У култу сахране присутне су представе о животу, рођењу и смрти. Људи су 
смрт доживљавали не као коначно нестајање, него као прелазак из једног облика 
постојања у други. Покојник је најчешће сахрањиван у бочном положају. Сматра се 
да тај положај симболизује мир, а можда и поновно рођење. У том периоду настаје 
веровање у живот на другом свету, појављује се култ предака и религијске 
представе са елементима првобитне магије, анимизма и фетишизма. Значајну улогу 
у обреду сахрањивања има и ватра. Она симболизује очишћење и поновно рођење. 
 
Енеолит – бакарно доба 
 У бакарном добу на територији Украјине настаје и развија се тзв. трипиљска 
култура (трипільська культура) – од VI-III миленијума п. н. е. Тада се у 
деснообалном (Правобережна Україна) делу шумско-степског појаса Украјине 
јавља друштво са претежном репродуктивном производњом чију основу чине 
ратарство и сточарство. 
 Са развојем ратарства долазе многе промене: оснивају се трајна насеља, 
граде се куће са комплексима привредних и култних објеката, мења се начин 
живота, израђује се одећа. Све то је изискивало нове производе од нових 
материјала, а за то су потребна и нова оруђа и нова знања. Један од тих материјала 
је бакар. Управо у том периоду настаје обједињавање две основне гране 
репродуктивног привређивања, ратарства и сточарства: стварају се услови за 
прелазак са мотичког на орачко ратарство употребом плуга и волова. То је подигло 
продуктивност и стварало је услове за даљи развој првобитне заједнице.  
 Стварање вишка производа омогућава да део становништва почиње 
интензивније да се бави занатством, посебно израдом керамике и металургијом: 
занатство се издваја као посебна грана људске делатности. Вишак ратарских, 
сточарских и занатских производа отвара пут интензивнијој размени добара и ту су 
почеци издвајања посебне привредне гране – трговине.  
 У бронзано доба на Закарпатју (Закарпаття) се шири тзв. тиса-полгар 
култура, у западном делу Волиније (Волинь) – тзв. ленђелска култура. 
 Неравномерan развој економског нивоа древних племeнa у различитим 
географским зонама и историјско-културним областима на територији Украјине у 
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бакарно доба условљен је како спољашњим утицајима прогресивних заједница 
Балканско-Дунавског региона тако и природним условима тог времена. 
 
Материјална култура ратара и сточара бакарног доба 
 Трипиљска култура је изузетна култура првобитне заједнице на територији 
Украјине која је трајала око 2,5 миленијума. Почетак и процват ове културе пада у 
бакарно доба, а њен залазак и крај пада у бронзано доба. 
 Сматра се да се у том периоду граде куће на спрат од набоја. Касније се у 
изградњи кућа поред земље и дрвета користи и камен. Зидови кућа су украшавани 
и осликавани. У насељима су пронађене јаме у којима су чуване резерве хране. 
 Нека насеља су утврђена рововима и земљаним насипима. У тим насељима 
су пронађена бакарна оруђа и накит. И керамика се знатно развија: израђује се 
финија керамика и поред старијег дубинског орнамента примењује се и 
украшавање керамике бојењем. И у изради оруђа је видљив напредак – повећава се 
број металних оруђа. На крају ове епохе користи се техника ливења метала у 
каменим моделима. 
 У ратарству становништво трипиљске културе уводи систем парлога, 
односно, обавезног „одмора“ за део обрадивих површина ради враћања земљи 
плодности. 
 У том периоду многе производне делатности прелазе границе домаће 
радиности и издвајају се као посебне делатности, а то су израда једноставног 
домаћег оруђа, обрада коже, биљних влакана, предење, ткање. Ту је почетак развоја 
посебних заната. Обрада метала доживљава процват захваљујући 
високопрофесионалном начину рада и примени посебних знања која су могле да 
примењују само посебно квалификоване занатлије. 
 
Родовско-племенска организација и друштвени односи у касном периоду 
првобитне општине 
 Неолитска револуција доноси промене не само у начину производње хране и 
других добара, већ и у структури друштва. Поред рода све значајнију улогу добија 
племе. У оквиру племена издваја се слој људи који преузимају управљање 
племеном и тада настају први облици ранодржавних творевина. 
 Трипиљско друштво је имало тро- или четворостепену социјалну структуру: 
на првом степену је колектив велике породице која аутономно води своје 
газдинство; на другом степену се неколико домаћинстава уједињује на основу 
родовског порекла и ствара родовску општину; трећи ниво је племе које 
обједињава неколико родовских општина. У том времену мала породица полако 
стиче економску независност, постаје власник покретног инвентара, оруђа, стоке и 
кућа. 
 Примећују се разлике у обреду сахрањивања: у гробове мушкараца ставља 
се оружје и оруђа која се користе у свакодневном послу. У женским гробовима 
налазе се преслице, керамика и накит. 
 
Први ратари. Начин живота и одело 
 Становништво трипиљске културе познаје намештај. Највећи део оруђа још 
се израђује од камена, кости, рога и глине. Повећава се разноликост керамичког 
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посуђа које се израђује у специјализованим радионицама и све више се украшава. 
Постоји специјално посуђе за чување житарица и других намирница, за млеко, за 
кување на ватри. 
 Људи ове културе користе храну биљног и животињског порекла. 
Припремали су разне каше од пшенице, проса и грашка. Хлеб су пекли од јечма, а 
од јечма праве и пиво. Месо добијају од домаћих животиња (говедо, свиња, овца) и 
од дивљих животиња које лове (јелен, дивља свиња). Риболов има велико значење 
нарочито код племена која живе на обалама река. 
 Становништво трипиљске културе за израду одеће користи кожу. Пронађени 
су и остаци разбоја, што потврђује да становништво ове културе познаје технику 
ткања и тканину коју користи за израду одеће. Одећа пронађених статуета је 
украшавана геометријским и биљним орнаментом, што сведочи да су људи тог 
доба тканине за одећу украшавали. 
 
Духовна култура и уметност 
 Боља економска база имала је значајан утицај и на формирање одређених 
естетских представа и погледа. На почетку овог периода женске статуета биле су 
дебеле и са наглашеним раскошним задњицама. Као идеал је жена нижег раста, 
дебела, са великим грудима. Касније се јављају виткије фигуре, а пропорције 
појединих органа тела ближе су реалним. На крају овог периода јављају се реалне 
фигуре са јасније представљеним лицем, носем, очима. То су скоро портретне 
представе. 
 Керамичко посуђе се богато украшава. Раширене су стилизоване зооморфне 
и антропоморфне представе, а честе sу и представе повезане са змајем, небеским 
телима (Месец). Керамика често има антропоморфни или зооморфни облик. Има 
посуда са женским грудима или доњим делом женског тела. 
 
Сахрањивање 
 Промена начина живота и прелазак на трајно настањивање на једном месту 
имају велики утицај и на формирање представа о преласку из живота у смрт, што се 
одражава у начину и обичајима сахрањивања. У периоду трипиљске културе 
покојник у гробу најчешће лежи у савијеном бочном положају, главом окренут 
према истоку, а руке су окренуте према лицу. Поред покојника је посуђе. Други 
начин сахрањивања, најчешће у степама, је сахрањивање покојника у савијеном 
положају на леђима, са коленима издигнутим према горе. Тело је посипано 
црвеном бојом која симболизује крв или ватру која очишћује. Ту су и поклони који 
сведоче о имовинском стању покојника: керамичко посуђе, прстење и накит и 
метална оруђа. Занатлије се сахрањују са својим алаткама. 
 У бакарном добу преовлађује обрeд сахрањивања у круганима који је настао 
на територији где живе степски народи и ту се практикује све до средњег века. У 
областима шуме има примера спаљивања покојника. Пепео покојника стављан је у 
урну коју су обмотавали тканином и тако су је закопавали у јаму. Спаљивање 
покојника симболизује прикључивање покојника универзалној снази ватре. 
 Обред сахрањивања у бронзаном добу сведочи да: 1) постоји веровање у 
наставак живота, односно у обнављање живота; савијен положај покојника имитира 
положај детета у утроби мајке; коришћење ватре или црвене боје симболизује 
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очишћење покојника за нови живот; 2) у обредима сахрањивања присутна је идеја 
комуникације света живих са светом покојних (идеја преласка из једног у друго 
стање). У обреду сахрањивања значајну улогу игра стока. Посебно се поштује бик, 
касније и коњ. Јама покојника се често покрива кожом домаће животиње, бика или 
коња. Покојнику су „за пут“ стављали у гроб комад меса или целу животињу. 
Приношење животињске жртве има за циљ стицање наклоности богова који ће 
допринети да се животиње добро размножавају. 
 Кургани на гробовима најчешће су били насипани поред пловних река и 
поред путева. Ту често постоји низ-кланац кургана. Та места су често представљала 
врсту светилишта: ту су одржавани неки обреди, посебно обреди поштовања 
покојника и богова. На тим местима су се одвијале и друге свечаности: ту је 
омладина примана у колектив одраслих, ту се приређују обреди дозивања и 
поздрављања пролећа. Ту су приређиване гозбе, приношене жртве, о чему сведоче 
бројни остаци животињских костију на или поред кургана. 
 Присуство точка у гробници може се објаснити веровањем становништва да 
је смрт само облик преласка покојника на други свет: точак помаже покојнику на 
том путовању. 
 
Бронзано доба 
 Бронзано доба на територији Старог света не почиње истовремено. Ту, у 
бронзаном добу настају прве државе. Територија Украјине није далеко од тих 
центара људске цивилизације, зато овде рано стижу њени утицаји. Бронзано доба 
на територији Украјине почиње око 2800 године п. н. е. У периоду бронзе на 
територији Украјине појављују се бројне културе које се међусобно разликују, јер 
су њихови носиоци припадали разним племенима и разликовали су се по свом 
приређивању: једни су били претежно ратари, други – сточари. 
 На територији Закарпатја добро је проучена тзв. Баденска култура. Носиоци 
те културе су веома блиски становништву баденске културе на територији источне 
Словачке и североисточне Мађарске. Значајна карактеристика керамике баденске 
културе је урезани орнамент паралелних линија, трокута, ромбова и украшавање 
светлоцрвеном бојом. Носиоци те културе баве се ратарством и сточарством. 
 У том периоду је на територији широко распрострањена тзв. јамна култура 
чији носиоци насељавају углавном степски појас и првенствено се баве 
сточарством. Управо та култура касније, у средњем бронзаном добу, прелази у зону 
развоја тзв. катакомбне културе, која представља највеће културно обједињавање 
на територији Источне Европе. Основни извори за проучавање ове културе су 
сахрањивања у курганима. У свим тим курганима налазе се керамичке посуде са 
равним дном богато украшене отиском канапа или орнаментом урађеним помоћу 
чешља као и орнамента разних троуглова, хоризонталних линија, итд. 
 У насељима ове културне групе пронађена је велика количина сломљене 
керамике. Ту су и остаци животињске кости. Главна улога сточарства у животу ове 
културне групе била је основни узрок велике покретљивости носиоца те културе и 
њеног ширења на великом простору. 
 У курганима катакомбне културе пронађено је много више и разноврснијих 
предмета него код носиоца тзв. јамне културе. Садржај предмета у појединим 
гробовима показује занат којим се покојник бавио (с њим су сахрањене и његове 
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алатке). У гробовима се проналазе и предмети за свакодневну употребу и разни 
украси и накит од бронзе, бакра, фајанса, камене булаве и секире са 
орнаментисаном површином. Ова култура полако нестаје у првој четвртини II 
миленијума п. н. е. 
 У средњем периоду бронзаног доба на територији средњег Подњепровја 
(Подніпров’я) и на северу Украјине истичу се културе керамике украшене отиском 
канапа (шнурова кераміка). То је тзв. источни ареал распрострањености европских 
култура керамике ове врсте украшавања. Носиоци те културе су углавном сточари, 
а заузимали су огромну територију од Рајне до Волге и од јужне Скандинавије до 
Алпа. На територији Украјине пронађено је око 200 насеља припадника ове 
културе и приближно толико сахрањивања. 
 Куће су надземне или мало укопане у зељу, правоугаоне, саграђене од 
дрвета. Покојници су сахрањивани у курганима или једноставно у гробовима. 
Испод кургана је обично сахрањиван већи број покојника. После сваког 
сахрањивања је поново насипан један слој земље. Издвајају се гробови у којима су 
сахрањени припадници родоплеменске аристократије: ту је богат инвентар међу 
којима има и златних предмета. Стона керамика је доста разноврсна. 
 Глинено посуђе се разликује као кухињско и стоно. Површина посуђа је 
богато орнаментисана отиском канапа. Из овог периода су метални предмети: 
секире различитих облика, врхови копаља, ножеви, накит. 
 
Развој заната и транспорта 
 У бронзано доба на територији Украјине формирају се заједнице са 
комплексним начином привређивања: у степским областима то је сточарско-
ратарски начин, у шумско-степском појасу доминира ратарско-сточарски начин 
привређивања, али свуда где за то има услова значајну улогу имају и лов, риболов 
и сакупљање плодова у природи. 
 Трајно заузимање и запоседање територија праћено је изградњом трајнијих 
кућа. Развој комуникације усавршава транспортна средства. Формира се социјална 
хијерархија што се манифестује власништвом престижних материјалних добара и 
атрибутима власти и култа. Расте улога и значај рата. Развија се наоружање. Граде 
се одбрамбене грађевине. Све ово има за последицу пораст улоге и значај заната. 
 Развој металургије и транспорта на точковима усмеравају даљи правац 
техничког и социјалног прогреса. 
 У бронзано доба као грађевински материјал за грађу кућа највише се 
користи дрво, камен и земља. 
 
Социјална стратификација друштва 
 Процеси и тенденције започете у друштвеном животу за време енеолита 
(бакарно доба) настављају се и постају све изразитије у бронзаном добу. Развој 
репродуктивне производње даје основу за даљу социјалну диференцијацију и 
јачање власти каснородовских и племенских структура. Развој сточарства и већа 
покретљивост становништва доводе до све чешћих оружаних сукоба у борби за 
стоку и за испашу. Све чешће се граде одбрамбени системи. Велика улога и значај 
рата доприноси порасту улоге војних руководилаца у друштвеном животу. У 
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гробовима су пронађени бројни примери инсигнија као што су скрипти (жезла), 
булаве, секире. 
 
Развој уметности и монументалне скулптуре 
 Дела ликовне уметности бронзаног доба на територији Украјине могу се 
поделити на монументалну, пластику малих облика и графичке композиције. 
Присутна је и декоративно-примењена уметност – украшавање посуђа и производа 
од камена, дрва, кости и метала, као и украшавање објеката становања и објеката 
сахрањивања.  
 У монументалну уметност спадају цртежи на стенама и скулптуре великих 
димензија. Цртежи на стенама налазе се у пећинама и на стенама (вертикалним и 
хоризонталним) на отвореном простору. Ову уметност је описао и Херодот. 
 Највећи део монументалне скулптуре потиче из епохе енеолита, али има и 
примера из бронзаног доба. Монументална скулптура која потиче из различитог 
периода и припада различитим заједницама разликује се и по облику и по начину 
израде и украшавања. 
 Антропоморфна и зооморфна пластика малих димензија разликује се од 
монументалне скулптуре по својим димензијама, али и тиме да је намењена за 
домаћу употребу у свакодневном животу људи. Од средине III миленијума п. н. е. у 
ареалу расељености иранских племена раширена је уметност моделовања лобања – 
лобања покојника моделира се глином ради добијања што вернијег портрета 
покојника.  
 У бронзаном добу скоро нестаје пракса прављења малих женских статуета, 
која је била толико распрострањена код племена трипиљске културе за време 
енеолита. Много су бројнији налази глинених фигура животиња: свиња, крава, 
коња, оваца. Посебну групу пластике представљају мале фигурице птица. То је 
познато и код прасловенских племена на територији Украјине западно од Дњепра. 
Има фигурица које представљају зрно житарица, колаче, хлеб, фалус, итд. 
Графички сижеи су много ређи. 
 
Сазнања о природи и друштву 
 Мада у бронзаном добу човек још увек много зависи од околине, ипак 
својим радом све више осваја природу и на тај начин ствара боље услове за свој 
живот. Појава савршенијих оруђа доприноси развоју земљорадње и повећању 
приноса. Човек својим радом и знањем одгаја боље и квалитетније врсте домаћих 
животиња, проналази начине за лечење неких болести. Боља исхрана и нека 
медицинска сазнања имају значајног удела у продужавању људског века. У раном 
бронзаном добу животни век жене био је до 25 година, а касније се та граница 
помера до 35 година. Мушкарци у просеку живе 35-45 година. 
 Људи бронзаног доба на територији Украјине познавали су календар, што је 
имало утицаја на успешније бављење земљорадњом и сточарством. 
 
Ратовање и ратна техника 
 Први трагови ратовања и ратне технике на територији Украјине припадају 
епоси неолита, када почиње развој ратарства и сточарства. Нови облици 
привређивања повезани су са масовном миграцијом становништва и борбом за нове 
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обрадиве површине и површине за испашу стоке. Прво оружје представљају камене 
секире и чекићи. Касније се као оружје јављају лук и стрела и разна копља. То 
оружје се користи у лову на животиње и у рату. Сточарска племена увек су имала 
бољу војну организацију што је било условљено структуром њихове економије и 
начином живота. 
 Ратарска племена трипиљске културе први пут на територији Украјине граде 
одбрамбене системе око својих насеља: ровове и насипе. Куће су распоређене у 
круг да би се боље организовала одбрана од нападача. 
 У бронзаном добу јавља се метално оружје: у почетку бронзано оружје има 
облик старијег каменог оружја. 
 Поред великих кола са четири точка која су вукли волови за војне потребе 
почињу се израђивати двоколице. Са порастом значаја војске и ратовања издваја се 
војна аристократија. Пешадија најчешће користи камено оружје, а боље 
наоружање, лукове, стреле и метално оружје има војска на двоколицама, која је 
била и ударна снага војске. Тек масовнијом употребом бронзе значајно се повећава 
број металног оружја: врхови стрела, копља, бојне секире, мачеви, кинџали, бојни 
ножеви, итде. Пронађени су и остаци панцирних плочица, шлемова и округлих 
штитова. Коњица добија све значајнију улогу када се код степских племена 
повећава број коња. 
 
Етнокултурни развој племена Украјине 
 Развој репродуктивне економије има значајан утицај на проширење 
територије и бројности етноса-племена. Многа мања племена се асимилују. 
Интеграција племена има за последицу укрупњавање дијалеката и стварање 
хомогеније структуре материјалне и духовне културе. Културно-језичко 
заједништво утиче на јачање осећања етноцентризма и ту је основа за развој 
древних етноса. У одређивању етничке припадности древних култура значајну 
улогу играју подаци палеолингвистике као што су хидроними (називи река). 
 На почетку I миленијума п. н. е. територију Украјине насељава неколико 
великих етничких заједница, међу којима је за проучавање етногенезе Украјинаца 
изузетно важна прасловенска заједница. 
 
КУЛТУРА СТАНОВНИШТВА СКИТСКО-САРМАТСКОГ ПЕРИОДА 
 
 Епоха раног гвозденог доба (латен) у Европи почиње на крају II и почетку I 
миленијума. Тада се стварају бројне нове цивилизације које долазе као замена 
древним цивилизацијама месопотамско-египатског ареала. Значајна улога у том 
процесу припада номадским племенима иранских језичких група: Кимерцима, 
Скитима, Сарматима и другима. Номадска племена, због ограничене властите 
производње била су прилично отворена за прихватање културних достигнућа 
народа трајно настањених, посебно у сфери духовне културе. 
 Номадско сточарство значајније се проширује у другој половини II 
миленијума п. н. е., али тек на почетку гвозденог доба настају значајнији 
поремећаји у развоју производних снага. То је имало утицаја на проширење 
размене добара, на јачање социјалног раслојавања и условило је многе сукобе и 
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ратове с циљем пљачкања и покоравања народа. У том периоду војна делатност 
постаје веома исплатива сфера људске делатности. 
 Номадски народи оставили су значајне трагове у историји културе Евро-
Азије, посебно у области наоружања, коњске опреме, одеће, итд. 
 У историји народа северних обала Црног мора (Північне Причорноморя) 
раног гвозденог доба могу се издвојити следећи периоди: кимерски (IХ-VIII век п. 
н. е.), скитски (VII-III век п. н. е.), касноскитски (III век п. н. е. – II век н. е.) и 
сарматски (II-IV век н. е.). 
 
Кимерски период 
 Крај бронзаног доба на територији Украјине (ХI-IХ век п. н. е.) представља 
прелазак у гвоздено доба и истовремено и почетак интеграције културно-
историјског развоја племена аборигена и племена блискоисточних цивилазиција. 
Индо-иранска племена тада завршавају процес преласка на номадско сточарство. 
Ова племена се, ради властите одбране, боље војно организују, а као таква касније 
ће представљати опасност за друге народе. Од раног детињства навикнути на коње 
и седло, добро наоружана бронзаним а касније и гвозденим оружјем, ова племена 
су све чешће нападала друга племена и народе. То се посебно догађа у IХ-VIII веку 
п. н. е., јер због лоших климатских услова за номадско сточарство у 
централноазијским степама ови номади траже простор за испашу у југоисточној 
европској равници. Ови номади просто обожавају рат и све што је у вези са њим: 
оружје, бојног коња, војне трофеје. Њихов највећи идеал је војник. 
 Војна агресија номадских племена имала је и позитивне резултате: ширење 
културних веза варварског света. На територији Украјине то је крај епохе 
неписмености. 
  
Привреда, начин живота и култура Кимераца 
 Археолошки материјал пореклом из гробница углавном сачињавају 
предмети коњске опреме, оружја и неки примерци кућног посуђа и разног накита. 
Примерци оружја сведоче о доста високом степену обраде метала. 
 Кимерци су номади, имају развијено коњарство. Нема сачуваних трагова 
трајног насељавања. За Кимерце су карактеристичне посуде погодне за транспорт 
течности (високо и узано грло) које се могу причврстити за седло или за појас. 
Најбогатији орнамент имају разне чаше и крчази. Чест је рељефни орнамент. 
 Кимерци су номади стално у покрету и стално у војној активности, то је 
народ-војска. Основу исхране чине месо и млечни производи. Производња 
сточарства у доброј мери је задовољавала прехрањивања народа-војске. 
 У декоративно-примењеној уметности доминира геометријски орнамент, 
концентрични кругови и спирале, и по томе се разликује од скитског 
анималистичког орнамента. Мониментална уметност Кимераца је прави културни 
феномен: обично су то представе наоружаног војника. 
 
Скити 
 Скитска култура је у најчистијем облику постојала на територији степа 
северно од Црног мора. Скитска култура се као последица ратова и покоравања или 
асимилације становништва шири у правцу севера и запада. По типу ова култура 
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спада у номадске или полуномадске сточарске културе, односно, тзв. отворене 
културе које лако прихватају новине из разних области. 
 Прва етапа у развоју скитске културе (VII-почетак VI века п. н. е.) је период 
изласка Скита на историјску арену и насељавање на широком простору Источне и 
делом Средње Европе. Циљ скитских војних похода је изнуђивање данка и 
пљачкање. 
 У VII веку на северним обалама Црног мора појављују се грчке колоније. 
Њихови контакти са Скитима су у почетку само трговачке природе. Утицај античке 
цивилизације на Ските је најзначајнији у V-IV веку п. н. е. Скити су имали 
контакте и са источним цивилизацијама, са Кином и Персијом. 
 Други период скитске историје обухвата период VI-V века п. н. е. У том 
времену у степској зони нагло расте број тзв. царских Скита који долазе из 
северног Кавказа. У скитско-персијском рату (515-512) Скити излазе као 
победници. Тада они заузимају и покоравају племена Средњег Подњепровја 
(Середнє Подніпров’я). Ратови и унутрашња превирања имала су негативне 
последице на развој привређивања и културе локалних племена. На крају тог 
периода стварају се услови за формирање ранокласног друштва и државности и 
национално-државне религије. 
 Последњи период у историји Скита (V – крај IV века п. н. е.) је период који 
је трајао скоро један век и завршио се дубоком кризом. Повољни животни услови 
допринели су својеврсној демографској експлозији становништва у степи. Део 
номада се пресељава у шумско-степске области. У сукобу са Македонијом у другој 
половини IV века Скити су били поражени. 
 Пропасти Скита допринели су економски фактори (криза номадског 
сточарства), али и неповољни климатски услови, опадање војне снаге и тежња 
аристократије за богаћењем. Култ сахрањивања у том периоду хипертрофирани 
карактер: ту су царски кургани са огромним насипима и са безброј златних ствари 
које се стављају у гробницу. 
 
Економија, начин живота и култура Скита 
 У економском животу Скита велики значај има сточарство: они гаје говеда, 
коње и овце, касније и свиње. Ратарство је било на другом месту. Житарице жању 
срповима, зрно чувају у јамама. Занатство се снажније развија у шумско-степском 
него у степском појасу. И црна металургија се снажније развија у појасу шума, где 
је било довољно дрва за топљење руде. Скити имају развијено ткање и везење. 
 Сматра се да је у гвоздено доба у степи преовладавао номадски или 
полуномадски начин живота, а у шумско-степском појасу трајно настањивање. 
Ипак, Херодот спомиње да Скити немају сталног боравка и да живе на колима. 
 Када су Скити полако прелазили на трајно настањивање, као грађевински 
материјал користе земљу и дрво. Најчешће граде земунице укопане у земљу 1-2 м. 
Од економских зграда граде шупе, јаме за сакривање, јаме за чување зрна. Скити су 
у исхрани највише користили месо (најчешће кувано) чак и када су прешли на 
трајно настањивање. У исхрани користе и овчије млеко и разне каше од млевеног 
проса или јечма. Скити су пили напитак типа кумуса. Поред житарица Скити у 
исхрани користе и плодове које су сакупљали у природи. 
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 Када се на обалама Црног мора појављује виноград, Скити су масовно 
куповали и пили вино. Од тада имају и специјалне посуде, амфоре, разне чаше и 
друго посуђе за вино. За разлику од Грка, који су пили вино разблажено водом, 
Скити су пили чисто вино. 
 Мушка одећа се састоји од кратког капута и панталона, а главна женска 
одећа је дугачка кошуља. 
 У скитском друштву жена води главну реч у кућним пословима. Деца су 
одгајана у кући. Жена је била носилац домаће културе. Жене припремају храну, 
праве сир и друге производе од млека. 
 Код Скита је присутно поштовање предака. 
 
Религијске представе и обреди степских Скита 
 Скитска религија спада у групу индоиранских. То је политеистичка 
„природна“ религија која обожава природне појаве и социјалне категорије. Касније 
су Скити под утицајем Грка прихватили многа грчка божанства, али су им давали 
своја имена и придавали им нека нова својства. 
 Према Херодоту Скити нису правили идоле, олтаре нити храмове, али су 
својим боговима приносили жртве-животиње, па и људске жртве. Обичај да су 
Скити пили крв првог непријатеља ког су убили је у вези са војном магијом. 
 
Обред сахрањивања 
 Херодот је детаљно описао како су Скити сахрањивали своје покојнике. И 
обичне људе и своје цареве Скити су после смрти возили по целој околини 40 дана 
и свуда су приређивали чашћења и тако су „хранили“ покојника. После 
сахрањивања су обављали обредно очишћење, прали су главу и ишли су у парно 
купатило где су користили и наркотике (семе конопље). Када би умро цар у знак 
жалости за покојником, Скити би секли своју косу, делић уха, гребали би своје 
лице. Заједно са царем сахрањивали су и једну његову наложницу коју су прво 
удавили, и мушкарце-слуге, коње и златне ствари. Годину дана после сахране цара 
на његовом кургану је приређивана даћа. Тада су приносили и људске жртве. 
Царски кургани из тог периода досежу и до 20 метара висине. 
 
Скитска уметност 
 Због номадског начина живота, Скити нису имали монументалну уметност 
(скулптуре, палате, храмове). Врста монументалне архитектуре су огромни 
ансамбли кургана.  
 Декоративно-примењена уметност најбоље је сачувана на предметима од 
трајног материјала, на производима од драгоцених метала и бронзе. То су најчешће 
зоо- и антропоморфне представе које представљају део културе горњих слојева 
друштва. У „престижне“ предмете спада парадно посуђе, корице хладног оружја, 
украси коњске опреме и накит за главу и одећу. Посебно место заузима ситна 
бронзана пластика. 
 За разлику од савршеног, али помало сувог кимерског геометријског и 
шематизованог декора, скитска уметност користи представе животињског света. 
Често је као декор служио само неки детаљ, односно, животињски део (а не цела 
животиња). 
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 У IV веку п. н. е. као резултат узајамних веза Скита и грчких колонија на 
северним обалама Црног мора настаје посебна хеленско-скитска уметност. Ипак, за 
разлику од грчке монументалне скулптуре и сликарства, мозаика и сликања 
керамике, Скити су више пажње придавали украшавању одеће, коњске опреме, 
опреме војника, посуђа и ритуалних предмета, украшавајући их рељефним 
антропоморфним, зооморфним и биљним мотивима. Најчешће коришћени 
материјали су злато, сребро и бронза. 
 
Сарматски период 
 Сармати су иранскојезички номадски сточари који су се на територији 
Украјине појавили на граници између III-II века п. н. е. У I веку су живели на југу 
Украјине и с времена на време су нападали становништво других култура. 
Средином II века н.е. у античким изворима све се ређе спомиње име Сармата, или 
се они подразумевају под именом Алана. Крај културе Сармата на територији 
Украјине повезан је са најездом Хуна у другој половини IV века. 
 У свим етапама развоја културе Сармати су били номадски сточари, веома 
покретљиви. Најчешће су имали стада коња и оваца. У сарматским гробовима као 
храна најчешће се налази овчије месо. У исхрани су користили и млеко и млечне 
производе. 
 Сармати су имали развијене неке занате, традиционалне за номадска 
друштва, као што су оружарство и израда коњске опреме. Налази преслица сведоче 
да су сарматске жене познавале технику ткања.  
 Сармати су имали кухињско и стоно керамичко посуђе. У имућнијим кућама 
налази се и скупоцено посуђе, метално, сребрно, позлаћено и бронзано. 
 Основна одећа мушкарца је кафтан и шалваре, а код жена – дугачка хаљина 
с рукавима. И жене и мушкарци су одећу украшавали разним украсима/накитом. 
 Сармати су у време доласка на просторе степа изнад Црног мора били 
народ-војска: сви мушкарци су били и војници. Главни род војске је лака коњица. 
Сарматски војници су имали мачеве, кинџале, лук и стреле и копља. Њихови 
напади најчешће нису имали за циљ уништење непријатеља, већ пљачкање и 
прикупљање плена у брзом нападу.  

Духовна култура и уметност: У писаним изворима о томе нема података, 
али драгоцене податке дају археолошки налази.  

На сарматским украсима приметан је утицај каснохеленске и блискоисточне 
уметности. Представе грчких богова су често пренете упрошћено у варварској 
стилизованој варијанти. Карактеристични украси/накит и ствари за свакодневну 
употребу у раносарматском периоду биле су полихроне фибуле античке израде. 

Сарматска племена су одржавала веома живе трговинске везе са околним 
светом, посебно са античким градовима. У сарматским гробовима налазе се бројни 
примери античке производње: накит, керамика, амфоре, метално посуђе. Сармати 
су имали веома живе трговинске везе и са народима Далеког Истока, одакле долази 
свила и кинеска огледала. У каснијем периоду Сармати набављају робу из римских 
провинција. 

Сармати су се клањали мачу забоденом у земљу као Марсу. Код Сармата 
постоји култ ватре и коња. Постоје бројни трагови огњишта на курганима и у 
гробовима. Жене су као чуварке домаћег огњишта обављале култ ватре. 
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Култ сахрањивања сведочи о веровању у загробни живот. Већи део 
сахрањених је окренут према северу, мањи према југу. Покојницима су у гробове 
стављали храну „за пут“. Мушкарцима су у гробове стављали оружје, коњску 
опрему, мушка оруђа и посуђе за вино. Женама су у гробове стављали накит, 
посуђе, огледала, преслице, игле, итд. Кургани су практично једини споменици 
Сармата на територији Украјине. 
 
КУЛТУРА СТАНОВНИШТВА АНТИЧКИХ ДРЖАВА НА СЕВЕРНИМ 
ОБAЛАМА ЦРНОГ МОРА 
 
 У историји древног становништва на територији Украјине истакнуто место 
заузима култура античких држава које су засновали Грци на обалама Понта током 
VII-V века п. н. е. У првим вековима наше ере овде се шири власт Римске империје 
и у свим сферама духовне и материјалне културе долази римски утицај. 
 Током једног миленијума античког доба у тим просторима могу се 
издвојити два велика периода: 1) грчки – од друге половине VII века п. н. е., када су 
Грци ту основали прва насеља и успоставили прве контакте са становништвом 
шумско-степског појаса и номадским Скитима, до прве половине I века п. н. е. У 
том периоду грчке колоније развијају се самостално, али имају тесне контакте са 
грчким светом и са Скитима. У култури апсолутно доминира хеленска традиција; 
2) други период обухвата другу половину I века п. н. е. – 70-их година IV века н. е. 
то је период зависности грчких градова/полиса на северним обалама Црног мора од 
Рима, веза са Сарматима, и период рушилачких налета Хуна и других номадских 
племена. Већ средином III века почиње дубока војно-политичка и економска криза. 
 
Архитектура грчког периода 
 У архитектури од почетка доминира хеленска традиција и развитак властите 
школе архитектуре која је делимично примењивала и локалне принципе 
грађевинарства. Тековина античке архитектуре је разрада правоугаоног плана 
града. 
 У архаичном периоду (углавном у VI веку п. н. е.) грчка насеља имају куће-
земунице или полуземунице које су биле груписане у квартове. То су углавном 
једнособне правоугаоне, ређе округле или овалне земунице или полуземунице. 
Упоредо са земуницама или полуземуницама постоје и обичне једнособне куће 
колониста, али су колонисти у почетку били у мањини. 
 Касније се у свим тим местима подижу само надземне, карактеристичне 
грчке куће са унутрашњим двориштем које је са свих страна окружено зградама. У 
другој половини VI века појављују се типична грчка светилишта. Овде у већини 
градова, за разлику од старих грчких центара у Средоземљу, нису постојали 
акропољи. До сада нису пронађени остаци великих храмова, у основи већих од 
10х15 метара. Храмови су грађени од кречњака, а темељи су обично од камена. 
Куће су покривене црепом. 
 У V-VI веку почињу да се граде покривене гробнице у којима је камени 
олтар где се обављао обред. Неке гробнице биле су осликане. 
 У градовима су се градила утврђења за одбрану. Одбрамбена линија обично 
се састоји од зидина и кула. Град је имао најмање две капије са кулама. У 
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градовима су подизане јавне зграде, трговачке, административне и за културне 
потребе. 
 Већ од IV века п. н. е. у архитектури се поред хеленске традиције све више 
осећа варварски утицај, па се тај стил назива грчко-варварски. У почетку је 
значајнији утицај Скита, на почетку нове ере, осећа се сарматски утицај. 
 Архитектура грчко-римског периода. У првим вековима нове ере као 
новина у старим градовима је подизање цитадела (Херсонес, Олвија, Тир). Градови 
су имали привредна предграђа у којима су без неког система подизане зграде-
магазини, грнчарске пећи, комплекси за сољење рибе, винарије, штале за стоку, 
итд. 
 У првим вековима нове ере цвета изградња одбрамбених грађевина у 
градовима и другим насељима. По римској традицији у градовима се граде и терме. 
У списима се спомињу многи храмови. Ипак, они се по својим димензијама и по 
типовима мало разликују од храмова претходног периода. 
 
Начин живота 
 Начин живота античких држава у северном Причорноморју у целом периоду 
њихове историје остаје грчки. Тек у првим вековима нове ере појачан је римски 
културни утицај који је долазио из западних и из источних римских провинција. 
 Ентеријер. Сликарство, мозаици и скулптуре су само делимично сачуване, 
тако да се не може створити целовита слика овдашњег старогрчког или римског 
ентеријера. Прве куће грчких колониста биле су једно- или двособне земунице или 
полуземунице са земљаним подовима и са скромним инвентаром. Касније се граде 
надземне камене куће са више соба, најчешће са унутрашњим двориштем. Прозори 
и врата су од дрвета. У првим вековима нове ере на прозоре се ставља стакло. 
Врата између соба била су реткост. Куће су биле покривене црепом. У приземљу је 
под земљани, а на спрату је под од дрва. 
 У ентеријеру су коришћени прекривачи од тканине (вунени или ланени), 
којима су прекриване ложе, столице и зидови. Тканина је најчешће у боји или са 
узорцима. 
 Куће су преко дана добијале светлост кроз прозоре и врата, а ноћу се куће 
осветљавају светиљкама. 
 За загревање соба и за подгревање хране коришћене су једно- или 
двокамерне пећи или огњишта. 
 У грчким кућама било је мало намештаја, што је карактеристично за државе 
са топлом климом. Основне типове намештаја Грци су преузели од Египћана и од 
народа Блиског Истока. Намештај је претежно од дрвета. Ложа је велики 
правоугаони рам на који се ставља мрежа од канапа или коже. Ложа има узглавља и 
ноге различите конфигурације. Ложе у богатим кућама су биле декорисане. 
Постојале су и дечје колевке. 
 Столови су најчешће правоугаони, нису високи. Људи су најчешће седели на 
табурићима (дифрос) или столицама са наслоном. Одећа и други предмети се 
чувају у сандуцима, посуђе је било на полицама или је висило на зидовима. 
 Куће су украшаване ћилимима и јастучићима. Зидови су некад украшавани 
сликама урађеним на даскама или на платну. У ентеријеру је била ситна скулптура 
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од мермера и теракоте, ређе од бронзе или сребра. Ту је било и разноврсно и 
разнобојно посуђе од керамике или стакла. 
 Резерве хране чувају се у питосима, крчазима или у анфорама. 
 Храну припремају у шерпама, лонцима или у тавама. 
 Парадно посуђе је најчешће довожено из великих центара античког света. 
 Имали су разноврсно посуђе за чување и служење вина: амфоре, пелике и 
олпе;  воду су држали у хидријама, а вино и воду су мешали у кратерима. Вино су 
пили из килика, ритона, скифоса, итд. Јели су из тањира. 
 Метално посуђе од бронзе и сребра било је веома скупо, зато се само ретко 
проналази, и то само у имућнијим кућама. 
 Одећа. Углавном се разликују две врсте: горња – то су разни огртачи, и 
доња – хитони. Женама су ноге увек биле покривене. Мушкарци и младићи су 
често носили кратке хитоне, посебно кад су нешто радили. Грци су одећу 
украшавали разним украсима, накитом. Жене су осим тога носиле бразлете, венце, 
врпце и прстење. Прстење су носили и мушкарци. У првим вековима наше ере 
јавља се мода ношења златног накита у комбинацији са разнобојним драгим 
камењем или стаклом. 
 Мушкарци су носили доста дугачку косу и браду. Жене су правиле фризуре. 
Само су робиње имале кратку косу. Чешљеви су најчешће од дрва или кости. 
Огледала су са постаментом или ручна. 
 Од раног детињства Грци су се забављали разним играма. Одрасли су у 
вечерњим сатима приређивали забаве на које су позивали најближе пријатеље, али 
обично не више од десет људи. Ту се гостима нуди храна и вино. Симпозион су 
приређивали само мушкарци: ту се позивају и хетере које су забављале госте 
музиком, игром и љубављу. На симпозион су гости долазили у свечаној одећи, а на 
уласку у собу гости су скидали обућу и ту су им прали ноге и тек онда би се попели 
на ложе. Нудила се хладна и топла храна од меса и рибе. Јело се припремало на 
маслиновом уљу. После главног јела гостима се нуди десерт: воће, ораси, сир и 
мед, и на крају вино. Вино се пило помешано са водом, више воде него вина. 
 Свакодневна храна је била једноставнија: то су разна јела од брашна 
житарица, хлеб, каше, поврће: салате, купус, грашак, пасуљ, црни и бели лук; 
маслине, риба (сољена, печена, конзервирана, итд) и други морски и речни 
плодови. У исхрани се користе и млеко и млечни производи, јаја, месо, воће, 
грожђе, лубенице, диње, мед, ораси. 
 
Језик, писменост, просвета 
 Једна од најважнијих категорија античке културе је старогрчки језик и с 
њим повезана писменост. Већину грчких колонија на севереним обалама Црног 
мора су основали јонски Хелени, зато је овде превладао јонски дијалекат са 
малоазијском варијантом. У хеленско доба, ради лакше комуникације, проширује 
се једна варијанта грчког језика – тзв. којне. Током целе античке историје на 
северним обалама Црног мора различите социјалне групе у оквиру различитих 
полиса-држава користиле су различите варијанте грчког језика, али су образовани 
људи добро знали књижевни језик. Језик којим су говорили нижи слојеви 
становништва, посебно хеленизовани варвари доста се разликује од књижевног 
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грчког. Са ширењем римске власти или утицаја на ове крајеве овде све више 
продире латински језик. 
 Писани споменици, без којих се не може проучавати језик, углавном се деле 
на лапидарне натписе, графите, натписе на оловним плочама, на амфорама и на 
другом посуђу. Ту су пронађени и латински натписи, најчешће епитафи римским 
легионарима. У Боспору и Оливији пронађени су споменици са сарматским 
знацима.  

У севернопонтијским градовима просвети и васпитању придавао се велики 
значај. Велики део становништва градова је писмен. Писање се учило на воштаним 
таблицама, а писало се стилом (од кости или бронзе). За обављање грађевинарских 
радова, мерење земље, новчане послове, за сналажење у различитим мерама, итд. 
било је неопходно знање аритметике. У више образовање спадају филозофија, 
историја, реторика и музика. 

У васпитању деце велики значај су имали музика, певање и играње. На 
бројним религијско-календарским свечаностима приређивана су такмичења за 
песнике, музичаре и певаче, а победници су учествовали на панхеленским 
свечаностима, олимпијским, панатинским и делфским. 

Скоро у сваком граду постојала је школа, гимназија, а у неким и реторске 
школе. У гимназијама се придаје велика пажња спортским активностима. У тим 
школама се традиционално организују разна спортска и музичка такмичења. 
 
Ликовна уметност 
 Сталне везе грчких градова на северним обалама Црног мора са градовима 
Средоземља доприносиле су да се непрекидно врши размена разноврсних 
културних достигнућа и да овде стижу најбоља остварења уметности грчког света. 
 Сликарству припада водећа улога у ликовној уметности. Највећи број 
споменика сликарства потиче из боспорских гробница првих векова наше ере. Тада 
се код виших слојева становништва Боспорске државе под малоазијским утицајем 
мења представа о оностраном животу и о снази хероизованих покојника. У 
гробницама у којима су сахрањени цареви или људи из највиших слојева друштва 
понављају се фреске које су постојале у њиховим кућама. Те фреске у кућама 
најчешће нису сачуване. Осликавање зидова гробница најчешће је рађено техником 
фреске. Воштаном бојом се слика на каменим плочама. У сликарству се издвајају 
два правца: сакралан и наивно-реалистичан. Осим божанстава која се везују за 
онострани свет, у боспорским гробницама има и сцена приношења жртава. 
Уметнички ниво тих слика није висок. 
 Посебно место у сликарству припада сликању портрета, а такви примери се 
налазе у Боспору и Херсонесу. Боспорски сликари су применили стилизоване 
пејзаже, али не познају перпспективу. 
 У грчким градовима сачувани су бројни примери различитих споменика – 
скулптура, које су украшавале акропоље, форуме, куће и некрополе. Овде су 
стизали бројни радови уметности Еладе, где су постојале разне скулпторске школе. 
У првим столећима нове ере овде јача утицај римске империје, па и њене културе. 
У периоду од једног миленијума у уметности скулптуре могу се уочити утицаји 
разних скулпторских школа и праваца. Иако доминира утицај довожених 
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примерака, ипак су се у тој уметности развиле и локалне скулпторске школе са 
својим карактеристикама. 
 Локални скулптори су због недостатка мермера често користили кречњак 
или делове разбијених постамената и табли са натписима. У писаним изворима 
спомињу се и дрвене скулптуре, али, нажалост, оне нису сачуване. Има много 
примера глинених статуета које су имитације или копије статуа од мермера и тако 
су бар делимично сачуване представе о монументалним делима која нису сачувана, 
а спомињу се у писаним изворима. У неким случајевима пронађени су само делови 
монументалних скулптура. 
 
Уметнички занати 
 Грци су увек веома ценили златарске производе. У грчким позориштима, па 
и у позориштима грчких градова на северним обалама Црног мора, у присуству 
великог броја грађана награђивани су златним венцима људи који су имали велике 
заслуге за тај полис. То потврђују представе на неким боспорским гробницама. У 
архаично време овде су најчешће присутни увозни уметнички предмети од 
драгоцених метала и камена. Једноставније украсе су израђивали и локални 
мајстори. Касније, од V века п. н. е., и локални мајстори достижу завидан ниво у тој 
врсти производње. Антички драгуљари су имали веома развијену технику 
уметности резбарења камена и правили су најразнородније геме: печате и камеје. 
Грци су веровали у магична својства камена у боји и да натписи или представе на 
њима само повећавају њихову моћ. Друга функција гема је да буду врста потврде 
када власник предаје писмо или робу, или су имале функцију својеврсног кључа. 
Резбарен камен је сматран чудотворним талисманом и предаван је с колена на 
колено. Неки колекционари скупљали су управо ову врсту уметничких производа и 
тако су пронађене овакве колекције. 
 Од најстаријих времена грчке тканине за парадну одећу, прекриваче, 
ћилиме, итд. биле су примери примењене уметности, о чему сведоче прикази на 
вазама и описи античких писаца. Као индиректан доказ о томе су и налази вретена 
на територији грчких градова на северним обалама Црног мора. 
 Предењем и ткањем бавиле су се жене свих друштвених слојева. Мушкарци 
су радили као ткачи у специјалним радионицама. У античко доба постојао је обичај 
да се саркофаг прекрива лепом тканином, или да се покојник сахрани у парадној 
одећи. 
 Древни Грци су најчешће израђивали вунене или ланене тканине. У првим 
вековима нове ере са Истока долази мода везења тканина златним нитима. 
 Кроз цео период трајања античке цивилизације у грчким градовима био је 
веома развијен занат уметничке керамике. Иако је током целог тог периода овде 
стизала керамика из грчких центара Средоземља, ипак од VI века п. н. е. и локални 
керамичари почињу израђивати уметнички бојену керамику. Основни орнаменти 
су биљни или геометријски. 
 У античким градовима на севереним обалама Црног мора пронађени су 
бројни фрагменти стаклених производа. У већини случајева реч је увозу из 
Средоземља, северне Италије или из Рајнске области. Ипак, откривене су 
стакларске радионице и у античким градовима на територији Украјине. 
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 Грци су користили дрво у грађевинарству, у бродоградњи, за израду 
намештаја, саркофага, итд. У археолошким налазима чешће се налази само алат за 
обраду дрвета. Дрвени саркофази, који су израђивани на територији грчких градова 
ретко су, и то само делимично сачувани. Нарочито раскошни саркофази су 
израђивани у периоду процвата Боспорског царства у IV веку п. н. е. Често је за 
њихову израду коришћено веома квалитетно увозно дрво. 
 У античким државама на северним обалама Црног мора био је веома 
развијен занат израде предмета од кости. Од кости су прављена оруђа, разноврсни 
предмети за свакодневну употребу, разни украси, мале статуете, музички 
инструменти, дугмад, огрлице, чешљеви, мале посудице и многи други предмети. 
Резбарена кост је често коришћена као орнамент за намештај, саркофаге, кутије, 
дршке ножева, итд. 
 Обрада коже и израда разних предмета од коже била је веома развијена, и 
мада ти предмети нису сачувани, пронађена су оруђа и алати за њихову израду. 
 
Новац и систем мера 
 У античким градовима на северним обалама Црног мора био је у употреби, 
осим грчког новца из Средоземља, касније и римског, и новац са Истока, зато су 
постојали системи за тачно утврђивање међусобних односа тог новца. Поред тога, 
сваки град-држава, према својим могућностима, ковала је свој властити новац, а тај 
новац се брзо ширио. Зато има налаза тог новца у разним деловима Украјине. Са 
ширењем утицаја или власти Римске империје на ову територију стиже и римски 
новац. 
 
Војска и наоружање 
 У античким градовима на северним облама Црног мора има мало трагова 
традиционалног грчког наоружања. Изгледа да су овде много више прихватана 
туђа искуства, па има више налаза типичног скитског, сарматског и трачанског 
оружја. У овим градовима војну снагу чине сви мушкарци од 18 до 60 година 
способни за руковање оружјем. С временом све већи значај добијају и војници-
плаћеници. 
 За напад се користи следеће оружје: копље, мач, бојни кинџал, бојна секира, 
лук, стрела, праћка. Заштитно оружје су шлем, штит, кнемиде, панцири. 
 Према старогрчкој пракси колонизације колонисти који су оснивали нове 
колоније одмах би градили одбрамбене зидове. Ипак, у истраживању већег дела 
античких градова на северним обалама Црног мора нису пронађени такви зидови из 
времена њиховог оснивања. Ти градови тек касније подижу своје фортификационе 
система. 
 
Религија и култови 
 Основна карактеристика старохеленске религије грчких градова је 
политеизам – поштовање многих божанстава која су персонификовала многе појаве 
и силе у природи често спојене са друштвеним нормама живота. На челу тог 
пантеона су олимпијска божанства Аполон и Зевс, ређе Атина или Артемида. 
Сваки култ је имао безброј митова који су се непрекидно мењали или допуњавали 
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новим садржајима. Посебно значење придаје се ритуалу сахрањивања. Из Хесидове 
„Теогоније“ види се да су Грци имали око 33.000 разних божанстава и демона. 
 Духовна култура Хелена грчких градова, без обзира на велику удаљеност од 
метрополе, развијала се нераздвојно од ње. Ипак, религија ових градова од њиховог 
настанка имала је и своје специфичне карактеристике. Нека класична грчка или 
римска божанства у тим градовима-државама попримала су и неке посебне 
особине, понекад су добијала и сасвим друга имена. У градовима где је 
карактеристична аграрна производња доминантан је култ Деметре и Диониса, у 
другим градовима, где доминира виноградарство, најзначајнији је култ Диониса-
Вакха, итд. 
 Под утицајем култова са Истока у антички грчки пантеон градова на 
северним обалама Црног мора улазе сасвим нова божанства, рецимо култ Мајке 
богова, култ иранског бога Митре који представља праведност и добро и који је 
деловао против злих сила и давао је бесмртност. 
 Календарске свечаности одржавале су се у свим полисима и на њих је 
позивано и околно сеоско становништво. Ту су приређиване разне забаве, 
такмичења, позоришне представе. 
 У приватним кућама пронађени су многи култни предмети и представе 
божанстава, најчешће фигуре Деметре и Афродите, које су поред својих основних 
функција имале и посебну функцију обезбеђивања добробити за ту породицу. 
 
Ширење хришћанства 
 Тира, Олвија, Херсонес и Боспорско царство били су током једног 
миленијума истакнути центри античке цивилизације на југу територије садашње 
Украјине. Ти градови су доживели разне судбине: неки од њих су потпали под 
утицај разних варварских народа. 
 У првим вековима нове ере у грчким градовима на северним обалама Црног 
мора још увек доминира грчки пантеон, али у њему настају многе модификације и 
све више продиру и нове религијске тековине. 
 Најстарији трагови ширења хришћанства у овим градовима бележе се од 
краја III века. Пронађени материјали сведоче о дугом и сложеном процесу ширења 
хришћанства у тим античким градовима. Хришћанство су прво примали 
представници имућнијих слојева становништва који су тиме желели да остваре 
неке привилегије од византијске администрације. Масовна христијанизација 
становништва Херсонеса почела је тек у VI веку. 
 Култура становништва античких градова у свим њеним аспектима – у 
духовној и материјалној сфери, утицала је на културни и материјални живот Меота, 
Скита, Трачана и других племена степе и шумско-степске области. Керамички 
грчки производи стижу у свакодневни живот тих племена и народа. Елита разних 
варварских племена је прва прихватала неке елементе достигнућа хеленске 
културе: архитектуре, занатства, а после тога и неке елементе њихове духовне 
културе. Антички градови су одиграли значајну улогу у ширењу културе и утицали 
на промене у свакодневном животу варварског становништва и тако су допринели 
на убрзање њиховог општег социјално-економског и политичког развоја. С друге 
стране се може пратити одређени утицај варварских народа и њихове материјалне и 
духовне културе на целокупни живот тих античких градова. Једно је сигурно, 
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култура античких градова, као и култура свих варварских народа који су живели на 
територији Украјине значајни су као културна баштина једног поднебља која није 
остајала без утицаја на касније културе тог ареала. 
 
СТАРИ СЛОВЕНИ 

 
Порекло Старих Словена 

 
Настанак Словена условно се може поделити у две етапе: прва етапа је 

издвајање Прасловена из староевропског становништва, а у другој се одвија 
формирање словенских етничких група са елементима културно-језичке 
диференцијације. 

База извора за изучавање најстаријег периода историје Словена ограничена 
је претежно на археолошку, лингвистичку и антрополошку грађу. Писани извори 
који се односе на Словене не досежу до оних историјских времена када Словени 
почињу да се издвајају међу осталим културно-етничким групама индоевропског 
света по својој материјалној култури и језичким особинама. 

Има више теорија или теза о прапостојбини Словена: 
а) најстарија је тзв. дунавска теорија која се ослања на речи летописца 

Нестора у летопису Повiсть врем’яних літ: “По довгих же часах сіли слов’яни на 
Дунаєві, де є нині угорська земля і болгарська. Од тих слов’ян розійшлися вони по 
землі і прозвалися iменами своїми – (од того), де сіли на котрому місці”. Ова 
концепција је позната у науци и као «карпато-дунавска теорија». Без обзира на 
озбиљну критику, ова теорија још увек има својих присталица. 

Летописац Нестор не говори о прапостојбини Словена на основу народне 
традиције. Ова теорија је његова свесна конструкција којом је желео да порекло 
словенске писмености повеже са мисијом словенских апостола Ћирила и Методија, 
и да докаже да је и Кијевска Рус директно везана за ту њихову мисију да би на тај 
начин подигао њен статус и углед међу хришћанским народима и државама. 

Постоји још једна легенда која има исти циљ: то је легенда о боравку св. 
апостола Андрије на кијевским брежуљцима и да је он још тада наговестио да ће на 
том месту настати велики град (Кијев). 

б) Висло-одранску теорију изнео је пољски научник Косташевски. Према 
тој теорији споменици раногвозденог доба прве половине I миленијума пре н. е. 
(прашка култура) на територији Пољске сведоче о најстаријем периоду Словена; 

в) Трећа група научника и истраживача (историчара, лингвиста и археолога) 
лоцира Старе Словене између река Дњепра и Висле, на северном шумском, јужном 
шумско-степском или на граници ова два појаса (О. Шахматов,  В. П. Петров и 
други). Археолошки налази из тих региона пре почетка I миленијума н. е. могу се 
везати за Словене. 

г) Од 50-година XX века појављују се радови у којима истакнути слависти, 
претежно археолози, настоје да докажу могућу распрострањеност Словена од 
Дњепра до Одре, односно да прошире претходно споменуте границе 
распрострањености Старих Словена. На основу археолошких налаза допушта се 
могућност да су Прасловени од времена свог издвајања из индоевропске заједнице, 
не касније од II миленијума пре н. е, па до раног средњег века, када су већ 
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забележени и у писаним изворима, често мењали своје место боравка. Ова 
концепција до извесне мере обједињује све предходне и указује да је постојало 
етапно пресељавање и да су у одређеном времену Словени заузимали територије 
које спомињу неке од споменутих теорија. Ипак, чињеница је да Словени до раног 
средњег века никад нису заузимали целокупну територију између Дњепра и Одре, 
јер су ту живеле и друге етничке групе и народи. 

Индоевропска заједница већ на граници III и II миленијума пре н. е. почиње 
да се дели на поједине етнокултурне и језичке групе, а једну од њих сачињавали су 
и Германо-Балто-Словени. 

Нема сумње да су Прасловени као аутохтони улазили у састав европског 
становништва Средње и Југоисточне Европе у бронзано доба па и раније, али на 
основу садашњег стања археолошких сазнања тешко се може доказати њихова веза 
са конкретним археолошким групама. Много прецизније се могу утврдити 
словенске етничке групе у последњем миленијуму пре наше ере. За истраживање 
овог периода користе се поред археолошких и лингвистички и писани извори. 

Од II века пре н. е. у шумско-степском појасу данашње територије Украјине 
живе ратарско-сточарска словенска племена, која припадају зарубинецкој 
(зарубинецька культура), а од II – V века н. е. черњахивској култури (черняхивська 
культура). Пошто је углавном прихваћено да се праотаџбина Словена налазила на 
територији између средњег Дњепра (Днiпро), реке Припет (Прип’ять), Карпата 
(Карпати) и реке Висле (Висла), може се сматрати да су украјински народ и његови 
преци од најстаријих времена аутохтони на територији данашње Украјине. 

На преласку из старе у нову еру завршена је подела Словена на Источне и 
Западне. Источни Словени, који су живели на територији данашње Украјине, од IV 
века се уједињују у државну формацију племена Анта, која се простирала од 
Дњестра (Днiстер) до Дона (Дiн) изнад Црног мора. Византијски историчар 
Прокопије из Цезареје је залебежио: “Слов’янами i антами не править один муж, 
але здавна вони живуть громадським правлинням, i так усi справи, добрi чи поганi, 
виришують спильно”. 

На почетку VI века Анти су имали контакте са Византијом, али су и 
ратовали против ње. Држава Анта је нестала под налетом Авара на почетку VII 
века. Основна маса становништва државе Анта тада се повлачи северније. 

У летопису Повiсть врем’яних лiт наводи се да су у VIII-IX веку на 
територији Украјине живела ова племена: Пољани (поляни), Деревљани 
(деревляни), Дуљиби (дулiби) или Бужани (бужани), Бели Хрвати (бiлi хорвати), 
Уличи (уличи), Тиверци (тиверци). 

Племена на територији Украјине бавила су се земљорадњом, сточарством, 
ловом, риболовом. Имала су развијене занате: грнчаство, ткачки занат, обрада 
гвожђа. Воде интензивну трговину са својим суседима и даљим државама познатим 
међународним трговачким путевима. Један од тих путева је повезивао Византију и 
Скандинавију – путь з варяг у Греки (од Балтичког мора Дњепром до Црног мора). 
Други пут је ишао од Каспијског мора преко територије Украјине према 
Скандинавији. Тако су украјинска племена, захваљујући чињеници да су се 
налазила на раскрсници значајних трговачких путева, почела да играју значајну 
економску и политичку улогу на истоку Европе. 
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Праукрајинска племена имала су заједнички језик, иста веровања. Ова 
племена имала су своје центре-градове око којих су била груписана насеља. 
Пољанима је главни град био Кијев (Київ), Северјанима – Черњигов (Чернiгiв), 
Деревљанима – Коростењ (Iскоростень – Коростень), Дуљибима – Волињ (Волинь), 
итд. 

 
Писани, лингвистички и антрополошки извори о Словенима од I-VII века 

Прве изворе о Словенима дају римски аутори: Плиније Старији, Тацит и 
Птоломеј и користе за њих име Венсти или Венеди. У том периоду Словени још 
нису политички организовани. Од Римског царства деле их Германи и Трачани, 
зато су и подаци о њима доста непрецизни. 

Плиније Старији (I век н. е.) набраја народе Сарматије и после Сармата, 
који су насељавали југоисточне степе територије данашње Украјине, спомиње и 
Венеде. Тацит је у свом делу „Германија“ (98. н. е.) у дилеми да ли да Венеде 
уброји у Германе или у Сармате. Значи, у првим вековима н. е. римски историчари 
уочавају да на територији Европе поред Германа, Трачана, Сармата, Балта, Угро-
Финаца и других живе и Венеди. На основу споменутих античких записа 
територију Венеда са северозапада и запада окружују Германи, на северу су Балти, 
на североистоку Финци, на југоистоку су Сармати и на југу Трачани. 

Александријски географ Птоломеј (90-170) у својој „Географији“ у опису 
Сарматије поред осталих народа спомиње и Венеде. По њему источна граница 
Германа је Висла, а даље се протеже Сарматија, где су живели и Венеди. На основу 
писаних извора из првих векова наше ере не може се тачније утврдити територија 
коју су насељавали Словени. У Појтингеровим таблицама (IV век) Венеди су 
смештени на север од Карпата, између доњег Дњепра и Дњестра. 

На основу споменутих писаних извора може се утврдити да су се 
Венеди/Словени претежно бавили ратарством и да су заузимали јужни шумски и 
северни степски појас, што потврђују и археолошки налази. 

Готски историчар Јордан (VI век) у делу „Гетика“, посвећеном германском 
племену Готима, набрајајући низ племена са којима се Готи сусрећу у III-IV веку на 
територији Централне и Источне Европе, спомиње и Венете, који се у VI веку већ 
деле на три групе: Венете, Склавине и Анте. 

Прокопије из Цезареје у свом делу „Рат са Готима“ (VI век) за Склавине 
каже да насељавају територију између средњег Подунавља и Прибалтика. Анти су 
заузимали територију од Склавина, северно од Утигура, између Дњестра и Дњепра. 
У VII веку поражени су од Авара. 

Средином VI века историјски извори смештају Склавине и Анте на 
територији леве обале Дунава, на граници Византијског царства. Ипак, ниједан од 
споменутих аутора не говори о томе када су Словени населили територију на коју 
их они смештају. 

Значајно место у проучавању етногенезе Словена припада лингвистици. 
Лингвисти су дали значајан допринос у реконструкцији општесловенског језика 
као реалне лингвистичке јединице која је постојала вековима. Посебно место у 
утврђивању територије на којој су живели Словени припада картографији 
архаичних хидронима и топонима. Ти подаци показују да су словенски називи 
најјасније изражени на територији јужно од река Припет и Десна, у Поднепровљу и 
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до међуречја река Псел и Орел на северу, и од горњег тока реке Буга и горњег и 
средњег Дњестра на западу. Ипак, ни језички извори не дају довољно материјала да 
се прецизније утврди време насељавања Словена у појединим регионима. 

Најранија словенска раносредњовековна насеља која настају већ у V веку 
откривена су управо на територији Поддњепровја, у горњем току Буга, у горњем и 
средњем Поддњестровју и горњем току Прута. 

Антрополози настоје да што прецизније опишу физички тип Словена, али 
доступни материјали показују да у различитим регионима словенске територије 
постоје разлике у физичком изгледу словенског становништва. Нажалост, 
чињеница да је највећи део становништва Централне и Источне Европе у периоду 
од V-VIII века спаљивао своје покојнике ствара антрополозима значајне проблеме, 
јер су тиме смањене могућности за детаљније испитивање остатака људског тела и 
одређивање етничке припадности становништва које је живело на тим просторима. 
 
Словени у археолошким изворима 

Археологија проучава материјалну културу – насеобине, сахрањивање, 
предмете свакодневног живота, одећу и накит одређене затворене групе људи која 
је имала неке специфичне и устаљене карактеристике. Ипак, археолошка културу 
никад се не може посматрати као нешто завршено и непроменљиво, јер је 
становништво у свом развоју увек склоно променама и разним утицајима у 
материјалној и духовној култури. 

У најновије време доста јасно су утврђене четири словенске групе/културе у 
VI-VII веку: колочинска, пењкивска, прашка и дзједзинска, које су у вези са 
Венедима, Склавинима и Антима. 

Највећа међу њима је прашка култура која обухвата територију од реке 
Припет и средњег Подњепровја на североистоку до Дунава на југу и међуречја 
Елбе и Заале на западу. Јужно и источно од ње простире се пењкивска култура. На 
левој обали Дњепра, северно од пењкивске културе, простире се колочинска 
култура. Границе те три културе сусрећу се у области Кијева. Северозападно од 
прашке културе (на територији централне и северне Пољске) простире се 
дзједзинска култура. 

Обред сахрањивања словенског становништва од V-VII века прилично је 
једноличан – карактеристично је спаљивање и сахрањивање у урнама или без урни 
и појединачна или групна сахрањивања. 

Керамичко посуђе све четири групе израђено је техником лепљења. У 
прашкој култури доминира издужена посуда са задебљањем при врху и са 
релативно узаним грлом. И друге групе имају неке карактеристичне облике 
грнчарије. 

На преласку из II у I век у првој половини I века одвија се сложен процес 
етнокултурног развоја. Скоро све културе тог региона, нарочито черњагивска, 
имају у себи и несловенске елементе: ту су разне групе германског, балтског, 
иранскојезичког и трачанског становништва. Посебну улогу одиграли су Готи. 
Њиховим доласком мења се политичка ситуација у Југоисточној Европи. У III-IV 
веку они постају водећа војно-политичка снага и предводе разна племенска 
уједињења у оквиру черњагивске културе, коју сачињавају Скити, Сармати, Дако-
Гети и Словени, и воде ратове против пограничних римских гарнизона. Од почетка 
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наше ере, а нарочито од II-V века, погранични шумски и шумско-степски појас 
насељавају Словени. 

Археолошки налази који потичу са границе I миленијума н.е. на територији 
Украјине и суседних области показују сложене етнокултурне процесе на 
територији Југоисточне и Централне Европе, нарочито у првој половини I 
миленијума нове ере. Од тог периода може се пратити настањивање у 
континуитету и историјски развој аутохтоног словенског становништва. У другој 
половини I миленијума н.е. формирају се прва велика племенска уједињења, 
словенски племенски савези, који се спомињу у писаним изворима. Ту су присутни 
и елементи материјалне културе донети споља, од стране иранскојезичког, 
трачанског и балтског становништва. 

Настанак свих словенских народа, па и украјинског, пада у време Велике 
сеобе народа. Територија данашње Украјине била је она територија са које се у VI-
VII веку расељавају словенска племена. Јужне групе, претежно носиоци прашко-
колочинске и пењкивске културе, постепено се премештају и заузимају територије 
на Подунављу, на Балкану и у међуречју Елбе и Заале. Западне групе, носиоци 
дзједзинске културе, заузимају северни део међуречја Одре и Елбе, а северне групе, 
носиоци колочинске културе заузимају Подвиње и Поволжје. На новој територији 
интеграција словенских племена са аутохтоним становништвом одвија се најчешће 
у правцу асимилације туђих субстрата и формирања нових словенских етноса како 
на Балкану и Подунављу, тако и на Двини и Волзи. Словенска племена која су 
остала на својој територији (шумско-степски појас и левообално Повисље на 
територији Украјине) формираће посебне етничке групе. 

Историјски значај Велике сеобе народа је у томе да тада почиње подела 
Словена на етничке групе које ће, зависно од историјских околности, стварати 
основу за процесе формирања савремених словенских народа. Тако, рецимо, 
Склавини који су носиоци прашко-колочинске културне групе, постају преци 
украјинског народа, али такође представљају основну компоненту предака 
Словака, Чеха, Мораваца и украјинско-пољског становништва у горњем Повисљу. 
Пењкивска култура Анта на територији Украјине била је укључена у прашко-
колочинску групу, и на крају мешано становништво ће дати Сиверјане, претке 
левообалних Украјинаца. Део Анта преноси своју културу на Балкан и ту ће се 
формирати бугарска, српска, хрватска и друге етничке групе Јужних Словена. 
Преци Руса и Белоруса су становници горњег Поддњепровја, односно носиоци 
колочинске културе у V-VII веку. 
 
Склавини и Анти – преци украјинског народа 

Истакнути украјински историчар Михајло Грушевски је тезу да се прецима 
украјинског народа може сматрати наддњепарски савез Источних Словена, познат 
у античким изворима под именом Анти. Данас се ова његова теза може делимично 
прецизирати и проширити. На територији Украјине од V-VII века постоје три 
суседне словенске групе: прашка култура између Дњепра, Дњестра и горње Висле, 
где су тада живели Склавини; пењкивска култура у средњем Поддњепровју, где 
Јордан смешта Анте, и колочинска култура на левообалном делу горњег 
Поддњепровја. Име носиоца последње културне групе није познато. У периоду од 
VIII-Х века већ се јављају имена појединих племена: Дуљиби/Волињани/Бужани 
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(то су имена једног племена), Деревљани на Волињи и Хврати (Бели Хрвати) на 
горњем Подњестровљу и на Закарпатју, Северјани на левој обали Дњепра, а ту су и 
Пољани, Уличи, Тиверци, који су заузимали регионе који су били у жижи 
раносредњевековних култура VI-VII века. Управо та племена су онај део 
источнословенског становништва које ће касније формирати етнокултурну 
заједницу са својим језичким особинама и која ће постати основа у процесу 
формирања украјинског народа. Значи, претке украјинског народа треба тражити 
не само у носиоцима пењкивске културе Поддњепровја, где су живели Анти, како 
је то сматрао Михајло Грушевски, него и међу носиоцима прашке културе на 
територији горњег и средњег Поддњепровја и Волиније, где су живели Склавини. 
На територији Волиније спомиње се племе Дуљиба, у VI-VII веку више познато 
под називом Волињани, који се помињу у време аварских освајања. На тој 
територији откривени су први словенски протоградови. Неки аутори сматрају да је 
племенски савез Дуљиба/Волињана прва полудржавна творевина Источних 
Словена, која је настала у VI-VII веку на територији горњег Дњестра и Западног 
Буга. Тај савез ипак није прерастао у праву државну творевину. 

Од VIII-Х века нису познате значајније економске и војне промене које би 
донеле потпуну промену становништва шумско-степског појаса Украјине. 
Становништво овог региона, без обзира на унутрашње промене у племенским 
структурама и њиховим границама које су биле изазване социјално-економским 
развојем, постепено постаје главна покретачка снага процеса чији резултат је 
настанак Кијевске државе и настанак украјинске националности. На крају 
констатација: основну улогу у формирању познатих летописних племена која ће у 
сложеном процесу постати преци украјинског народа имали су носиоци прашке 
културе, односно Склавини. 
 
Начин живота. Насеља и градови 
 Зависно од међуплеменских односа, карактера привређивања, па и од 
природних услова сваког региона где је живело словенско становништво, људи су 
за своја насеља у разним временским периодима бирали тешко доступна или 
незаштићена места, а најчешће и једно, и друго. Тешко доступна места људи су 
обично бирали за своја насеља у временима опасности од великих навала 
непријатеља. Тада се нека насеља утврђују насипима и рововима. У периоду када 
су међуплеменски односи стабилни, упоредо са утврђеним градовима јављају се и 
велика незаштићена насеља. То је период од I-VI века у ком скоро да и нема налаза 
утврђених словенских градова. Тада словенска племена претежно заузимају 
шумско-степски појас и јужни шумски појас Источне Европе. 
 Основно занимање Словена су ратарство и сточарство, зато се место за 
подизање насеља обично бира на обалама река и језера, недалеко од воде, на 
плодним и теренима погодним за обраду, али и тамо где је било доста водоплавних 
пашњака погодних за испашу стоке. 
 Скоро четири века Словени нису градили одбрамбена утврђења, која се 
јављају тек у другој половини VI и у VII веку. Тада се јављају насеља-градови који 
добијају значајну улогу у животу словенске заједнице, јер постају и 
административни, занатски и трговачки центри. Најстарије словенско 
раносредњовековно утврђење откривено је на Волинији. Постављено је на доста 
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неприступачном месту, а онда је изграђен систем утврђења у комбинацији дрва и 
земље: насип од земље обично на врху има бедем од зашиљених трупаца, нагнутих 
према споља. 
 Систем утвђивања градова се усавршава, али у VI-VII веку најчешће постоје 
само појединачна утврђења/градови, који су претежно били племенски центри 
летописних племена, а од VIII-Х века највећи део тих утврђења претвара се у 
градове. 
 За Словене су карактеристична тзв. гнездаста насеља: у такву групу/гнездо 
улази три-пет или и више насеља, међусобно удаљених 3-5 км, а ту улази и град 
који има одбрамбену функцију и функцију општинског центра. 
 
Станишта и привредни објекти 
 Станиште или кућа представља место где се човек осећа заштићеним и 
сигурним. Ту се човек склања од елементарних непогода, ту одмара, ту обавља 
многе послове и функције. Зато је за изградњу куће, па и за сам избор места за 
будућу кућу везан низ различитих обреда и ритуала. 
 Основни грађевински материјал за изградњу кућа за Старе Словене било је 
дрво. Словени нису подизали куће на местима где је некада пролазио пут, нити 
тамо где су пронађене људске кости, где је звер убила домаћу животињу, где је 
човек био тешко рањен, итд. У Украјини је забележен овакав начин бирања места 
за изградњу куће: људи су пуштали стоку на испашу и место где би се стока 
зауставила да се одмори и да прежваће храну сматрано је веома погодним за 
изградњу куће. На месту где су људи хтели да изграде кућу обављано је низ 
ритуала: „сејано“ је зрно, обављан је обред „посвећивања“ водом, итд. 
 Словенске куће углавном су биле делимично укопане у земљу (30-80 цм). У 
шумско-степском појасу Југоисточне Европе подизање полуземуница условљено је 
природним условима. Ту су зиме доста хладне и топла лета, па су такве куће зими 
биле топлије, лети хладније и пријатније за боравак и одмор. 
 Најстарије куће биле су овалног облика и обично имају стубно-плетене 
конструкције зидова: основна конструкција су стубови, а зидови су плетени од 
грања и прућа и са обе стране су омазани глином. 
 У првим вековима нове ере граде се куће правоугане и квадратне основе. 
Некада је велики значај придаван страни света према којој је кућа требало да буде 
окренута. 
 Ентеријер кућа Старих Словена био је једноставан. На средини куће, некад у 
удубљењу, а некад на уздигнутом месту, било је огњиште, а поред зидова су били 
дрвени „кревети“. У кућу се, по правилу, улазило са јужне или источне стране, 
одакле је долазила светлост. Просторија је добијала светлост кроз врата. На другом 
зиду био је отвор (који се и затвара) за проветравање, односно излазак дима. 
 За Словене у другој половини I миленијума карактеристичне су дрвене куће 
или куће стубно-плетене конструкције. У једном ћошку собе била је земљана или 
камена пећ. Обично такве пећи нису имале димњаке, па је дим излазио из 
просторије кроз отвор на зиду или кроз кров од сламе. У дијагонали од пећи 
налазио се предњи или тзв. „црвени“ или „свети“ угао. Поред пећи биле су полице 
за посуђе или је посуђе висило на зиду. Поред пећи стајала је храна, а често су ту 
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били и разни алати. Словени су обично имали подруме у којима се чувало зрно, 
посуђе, оруђе, а намирнице су чуване у хладним подрумима. 
 У неким насељима откривене су и грнчарске радионице и пећи за печење 
керамике, ковачке и друге радионице. 
 
Примењена уметност 
 Мало је археолошких остатака словенске одеће. Пошто је током целог I 
миленијума н.е. преовладавао обред спаљивања покојника, често није јасно на који 
начин су биле коришћене разне фибуле и копче, које су пронађене у кућама или у 
гробницама. 
 Претпоставља се да је одећа Старих Словена била слична одећи из периода 
Кијевске Руси, а ова се делимично може реконструисати. За мушкарце то је врста 
тунике/кошуље и панталоне; за жене је основна одећа кошуља са дугачким 
рукавима; основна обућа – врста опанака од једног дела коже. 
 Прокопије из Цезареје овако је описао словенске војнике: „Вступаючи до 
січі, більшість з них йде на ворога із щитом та дротиками у руках, панцерів вони 
ніколи не надягають; інші не носять ані сорочок, ані плащів, а самі тільки штани, 
підтягнуті широким поясом на стегнах, і в такому вигляді йдуть на битву з 
ворогом». Значи, основно мушко одело сачињавају: кошуља, панталоне и плашт. 
Пронађене фибуле и разне копче помажу да се створи представа како су носили ту 
одећу. Од женског накита честе су огрлице које су у почетку биле увозне или имају 
неке увозне елементе. Много ређе су у гробовима или у кућама бразлетне, 
дијадеме, метални делови појаса, који су чести код Германа, Трачана или 
номадских Сармата. Словенске жене су носиле наушнице и разне карике које су 
уплитале у косу. 
 У VIII и IХ веку има налаза веома лепог златног и сребрног накита 
израђеног у словенским радионицама. Арапски путописац Ибн Фадлан забележио 
је да словенске жене веома воле разнобојне огрлице. У налазима VIII-IХ века 
стварно преовлађују стаклене огрлице израђиване у радионицама Блиског Истока. 
Археолошки налази накита потврђују да се накит кроз време значајно мењао и 
видљиви су утицаји других култура и етничких заједница. 
 
Посуђе 
 Посуђе заузима значајно место у систему културе етноисторијских 
заједница. Посуђе има јасне етничке особине, које јасно изражавају естетске укусе 
људи, ниво културног развоја, а све то сведочи о традицијама древних заједница. 
Облик посуђа и његово украшавање обично су били доста стабилни и мењали су се 
само у време значајних етничких промена. Због тога значај посуђа није само у томе 
да је оно категорија културе, него је и непроцењиви извор за проучавање етничких 
процес а и веза међу племенима. 
 Када се говори о посуђу, обично се има на уму само глинено посуђе. 
Разноврсне чиније, чаше, ведра, итд. од дрва сачувани су само у веома ретким 
приликама. За словенско керамичко посуђе карактеристично је неколико типова 
посуђа за припремање хране (лонци, чиније, таве, итд.), за кување и за загревање 
хране у пећи. Номадска племена храну кувају у котлићу изнад ватре. 
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 У I миленијуму н.е. словенска племена су имала доста стандардно посуђе. 
То је претежно лепљено посуђе облика лонца, углавном неорнаментисано. Ту је и 
посуђе великих димензија за чување резерви хране и лонци за припремање хране. 
Друга врста посуђа су разноврсни дискови или таве које се користе као поклопци. 
Таве су се користиле за печење хлеба и разних пецива од квасног хлеба. Стона 
керамика се користи за послуживање хране. То су разне чиније и лонци јајастог или 
лоптастог облика. Стари Словени Поддњепровја, Поддњестровја и Волиније 
керамичко посуђе скоро нису ни украшавали. Ипак, мале уши на посуђу могу се 
сматрати неком врстом орнамента. У раноисторијском периоду керамичко посуђе 
Словена постаје још једноставније. Специјално стоно посуђе скоро се истискује из 
употребе. Могуће да се то посуђе делимично замењује дрвеним посуђем. Лепљена 
словенска керамика у VIII-IХ веку је по својим облицима блиска керамици прашке, 
пењкивске и колочинске културе из VI-VII века. У то време доста се користи и 
увозна керамика. 
 
Језик и почетак писмености 
 Значајни део етногенезе, па тако и словенске, је глотогенеза, односно 
порекло језика. Лингвисти су много радили на реконструкцији општесловенског 
језика „како опште лингвистичке јединице, која је постојала током векова“. Данас 
се прасловенски језик по броју и сигурно реконструисаним елементима може 
поредити са латинским, у односу на романске језике. 
 Словенски језик спада у ред најмлађих језика у породици индоевропских. 
Упоредно-историјско истраживање показује да су у периоду када је прасловенски 
језик почео да се издваја из индоевропског и да се самостално развија, Словени 
имали контакте са Балтима, Иранцима, Германима, а можда и са Трачанима и 
Келтима, јер се у прасловенском језику могу пронаћи елементи тих језика. 
 У првој етапи, до краја I миленијума пре н. е., прасловенски језик почиње да 
се развија самостално, постепено изграђује свој систем, различит од других 
индоевропских језичких система. 
 У другој етапи развоја прасловенског језика од краја I миленијума пре н. е. 
до III-IV века н. е. одигравају се промене у његовој фонетици, развија се граматика. 
Тада су Словени имали везе и контакте са суседним племенима и народима, са 
Готима, Аланима, носиоцима источногерманских и иранских дијалеката. 
 У трећој етапи еволуције прасловенског језика (V-VII век) почиње 
расељавање Словена по територији Европе и то је довело до убрзања развоја језика, 
па и до поделе једног језика на језичке системе појединих словенских народа. 
Распад прасловенског језичког јединства условљен је расељавањем појединих 
словенских племена на просторима Европе и губљењем њихових међусобних веза. 
Неки научници доказују да су ранословенске заједнице већ имале и језичке 
разлике. 
 Што се тиче писмености Словена, она долази и шири се од времена 
примања хришћанства. Ранобугарски писац монах Храбар спомиње да су Словени 
пре Ћирила и Методија имали „черти i рези“ помоћу којих су читали и врачали, али 
наука о томе још није дала коначан суд. Могуће да је реч о врсти пиктографског 
писма које још није разрешено. 
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Техничка достигнућа. Ратарство металургија, ковачки занати, грнчарство, 
оружје 
 На почетку своје историје словенска племена претежно су насељавала 
просторе појаса шума и шумско-степског појаса Источне Европе. То доказује и 
лексичка специфика словенског језика, односно чињеница да у прасловенском 
језику, оне основе из које су се од средине I миленијума н. е. развијали језици 
Источних и Западних Словена, има велики број термина за означавање језера, 
мочвара, шума. 
 Основно занимање Словена била је земљорадња. Она се у I миленијуму н. е. 
развија и усавршава и тако започиње орачко ратарство, које је могло да обезбеди 
веће количине хране. 
 Ево шта о привредном животу Словена у VI-VII веку кажу неки извори. „У 
них велика кількість різної худоби та плодів земних, що складені у купи, особливо 
проса та пшениці» (Маврикије). Прокопије из Цезареје каже: «Живуть вони на 
великій відстані один від одного. І всі вони часто міняють місце проживання. 
Тому-то й землі їм треба зайняти багато». И он сведочи да су Словени имали 
велика стада стоке коју су добијали као ратни плен. Спомиње се и приношење 
бикова као жртве богу, творцу муње. Арапски аутор Ибн Русте (Х век) пише да су 
Словени „народ, що пасе свиней, як ми овець», а «більша частина їх посівів – 
просо». Он је забележио да су Словени имали мало запрежне стоке. 
 До средине I миленијума н.е. територија коју насељавају Словени 
проширује се, и тада је тај ареал заузимао претежно јужни део шумског појаса и 
суседне рејоне шумско-степског појаса од басена Западног Буга на западу до тока 
Сиверског Донца на истоку. У време велике сеобе Словени насељавају Подунавље 
и Балкан, Централну Европу, обале Балтика и средишњи део шумског појаса 
Источне Европе. 
 Више података о земљорадњи Словена у I миленијуму н.е. пружају 
археолошки налази пољопривредних оруђа и угљенисаних зрна ратарских култура, 
а о развијености сточарства говоре посебна оруђа и бројни налази костију домаћих 
животиња. 
 На граници наше ере настају значајне промене у привређивању Словена. 
Релативно велика насеља и протоградове замењују релативно мала насеља 
размештена поред водоплавних пашњака. То сведочи о екстензивном ратарству, 
односно о систему парлога ради враћања земљи боље плодности. Њиве су 
обрађивали све док су оне доносиле плодове, а после тога су заузимали друго 
земљиште. 
 Словени у I миленијуму н.е. највише гаје крушну рогату стоку, мање ситну 
рогату стоку и коње. 
 На становништво черњахивске културе, међу којима сигурно има и Словена, 
велики утицај има агрикултура римских провинција: шири се нови начин обраде 
земље и повећава се асортиман пољопривредних култура и оруђа. 
 Значајне промене у земљорадњи догодиле су се на граници VII-VIII века н.е. 
Тада се на територији Источне Европе, укључујући ту и појас шуме, шири 
својеврстан словенски привредни комплекс, који укључује металне врхове алата, 
савршеније српове, косе, ручне жрњеве, итд. Један од разлога тог прогреса је и 
недостатак нових површина обрадивог земљишта, па је било неопходно да се 
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постојеће површине што боље искористе. У периоду од VIII-Х века уместо 
вишегодишњег држања земље под парлогом уводи се двопољни систем обраде 
земљишта. Можда се већ тада примењује ђубрење земљишта ради повећања 
приноса. То је, с друге стране, подизало значај развоја сточарства. 
 Све чешће се сеје голозрна пшеница која је погоднија за млевење. Поред 
пшенице, проса и јечма, становништво у исхрани користи и грашак, репу, пасуљ. 
 До VII-VIII века ниво ковачког заната код Словена прилично је низак. Ипак, 
скоро у сваком насељу била је бар једна ковачка радионица. Од тада се све 
убрзаније развијају занати за прераду метала, јер је то захтевао и развој 
земљорадње. Топљење метала из руде захтева прилично знања и доста сложених 
операција. У шумском појасу постојали су добри услови за развој металургије: ту је 
било довољно гвоздене руде и довољно шума неопходних за производњу дрвеног 
угља. 
 На самом почетку и у првим вековима нове ере код племена Источне Европе 
још увек постоји начин ручног лепљења глиненог посуђа који се задржао на том 
простору до VIII-IХ века. Ипак, од III века н.е. становништво Југоисточне Европе 
(и становништво черњахивске културе) све више у изради грнчарије користи 
грнчарско коло. 
 Средином I миленијума н.е. као последица распада Римског царства и 
догађаја у вези са Великом сеобом народа почиње варваризација становништва 
Европе, па и на територији Украјине. Обнова грнчарског заната у Југоисточној 
Европи повезана је са доласком степских народа Алана и Бугара. Током IХ-Х века 
у јужном делу словенског ареала керамика урађена на грнчарском колу скоро 
сасвим потискује лепљењу керамику. 
 Проналазак токарског струга има велики значај за развој заната повезаних са 
прерадом дрвета. Тада се масовније израђује посуђе од дрвета. 
 Развија се занат израде предмета од кости и рога: чешљеви, облоге за дршке 
и корице оружја, ножева, итд. 
 Повећана производња житарица захтевала је и усавршавање млевења зрна. 
Тако се развија занат за израду жрњева или ручних млинова. 
 Ниво развоја словенског друштва огледа се и у развоју комплекса војне 
опреме. Ипак, у словенским гробовима током I миленијума н.е. ретко се јављају 
остаци оружја, односно, то је карактеристично само за неке културе. На пример, 
словенско становништво које је улазило у састав пшеворске и черњагивске културе 
било је добро упознато са наоружањем германских војника и користило је то 
наоружање. 
 У другој половини I миленијума н.е., за време масовног пресељавања 
Словена на Балканско полуострво и у Централну Европу, раноисторијски Анти и 
Склавини чувају традиционалне типове наоружања, претежно лук, стрелу и копље. 
Користили су се и мачеви, бојне секире, штитови, али су они ређи у археолошким 
налазима. 
 Значи, у I миленијума н.е. словенска племена била су добро упозната са 
главним техничким достигнућима своје епохе и користила су искуство 
средњеевропских мајстора и израђивала су оруђа, оружје и накит по неком узору, 
али су увек носила и неке своје новине и особине у облику предмета или у 
орнаменту. 
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ДУХОВНА КУЛТУРА СТАРИХ СЛОВЕНА 
 
 Најранија религија Старих Словена је анимистичка: људи су веровали да све 
што их окружује живи, разуме, осећа, бори се за свој живот. Зато су се Стари 
Словени према природи односили исто као и према живим бићима. Култ природе је 
био у основи њихове религије. 
 Михајло Грушевски је сматрао да „релігійний світогляд українського народу 
в предхристиянські части мав в своїй основі культ природи». Пред овим култом је 
избледео и нестајао култ предака. Он сматра да су у давним временима Словенима, 
као и осталим индоевропским народима, „для молитов, жертвоприношень, взагалі 
для культу, служили місця, де чоловік особливо живо відчував на собі вплив 
природи, подих цієї таємничої сили, що переймала її і була властивим предметом 
культу, де він вважав можливим зблизитися до її таємничої сили якнайближче». 
Због тога су се, сматра Грушевски, Словени молили небу у пољу, у шуми или 
поред воде, приносили су жртве тајним силама природе поред бунара, мочвара или 
дрвећа. 
 Стари Словени су имали добро разрађен религијски календар, који је био 
тесно повезан са природом и са земљорадњом и обухватао је цео пољопривредни 
циклус. Сви празници овог календара имали су једну идеју: поштовање Сунца и 
његових сапутника/божанстава: ту је представљена борба лета са зимом, топлоте са 
хладноћом. Од Римљана су Стари Словени преузели светковине Русалија 
(Розалије), Коледа (Коляда) и цео циклус новогодишњих празника. 
 Археолошки налази потврђују да су Словени имали своја светилишта – 
специјална места за молитву и приношење жртава. Поред тих светилишта 
пронађене су велике јаме са животињским костима, а најчешће су ту кости бика, 
дивље свиње и петла. Поред светилишта Перуна одржавала се стална ватра и ту су 
горела храстова дрва, а на жртву су приношени: бик, дивља свиња и петао. Ту су 
пронађени остаци керамике и бојна секира – симбол Перуна. Сва откривена 
светилишта имају сличну архитектуру: то су невелики тргови кружног облика 
окружени насипима. У центру трга био је идол. Како стоји записано, Перуну су на 
жртву приносили неугасиву ватру од храстовог дрвета. Обично су таква 
светилишта служила за обреде становницима неколико насеља. Можда су то била 
племенска ритуална места, односно, сакрални центри појединих племена. Та 
светилишта су била изолована од насеља и ту су се становници окупљали за време 
великих паганских светковина или у неко време које је било значајно за то племе. 
Осим ових откривена су и мања светилишта која су се налазила у насељима. Ту су 
се вероватно обављли обични обреди молитве или су приношене жртве. 
 Идоли су углавном израђивани од дрвета. То потврђују и писани извори. 
Кнез Владимир Велики је у Кијеву поставио великог дрвеног идола бога Перуна. 
Нажалост, они од дрвета нису сачувани, а сачувани су само они од камена. 
 На Подњестровју и на Волинији постојала је традиција постављања идола од 
камена. Пронађени примери имају два или четири лица и потичу из I-II века н.е. 
 Словенска светилишта могу се поделити у три групе: 
 1) светилишта-куће, која су била у насељима, имала су кровове и нису се 
битно разликовала од осталих кућа. Унутра су били обредни предмети (идол и 
свештено посуђе). 
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 2) светилишта отовреног типа су у насељима или поред њих. Ту је један или 
неколико идола и цео комплекс ритуалних грађевина (јаме, зграде, огњиште, 
жртвеник). 
 3) светилишта/жртвеници или олтари који су се градили у насељима или на 
гробљима. Ту је био трг поплочан каменом – жртвеник и јама за огњиште. Ту нема 
никаквих обредних предмета. 
 
Клањање природним силама 
 Општеприхваћено је становиште да су постојале најмање две етапе у развоју 
паганства. У летопису је забележено: „Після змішання мов люди розійшлися по 
землі і прийняли різні звичаї. Піддаючись науці нечистої сили, вони клали треби 
гаям, лісам, озерам, криницям. Однак пізніше диявол увів людей і в більший гріх: 
вони почали робити болванів дерев’яних і мідних, мрамурових і золотих, віддавали 
їм шану, приводили синів своїх і дочок, вбиваючи їх перед ними, тобто приносячи в 
жертву». 
 И епископ Кирило Туровски у једној својој проповеди изражава своју радост 
да су људи престали да поштују Сунце, ватру, изворе, дрвеће, и да родитељи више 
не убијају своју децу на жртву боговима. И у делу „Слово справжнього 
христолюбія» (ХІІ век) наводи се: „до вогню моляться, називаючи його 
Сварожичем». 
 Значајну улогу у митолошким представама Словена имала је вода (реке, 
језера, потоци, извори). Словенска светилишта најчешће су била близу воде. 
Обожавајући воду, људи су јој приписивали животворност. Пролећне и летње 
светковине најчешће су се одвијале поред воде. Честа су ритуална купања или 
поливање водом, јер су људи веровали да вода има животворну снагу и моћ 
очишћења. Друга особина воде је изазивање плодности. Зато су се Словени молили 
поред воде и приносили јој жртве. 
 Словени су, слично као и многи други народи, обожавали и ватру, која је 
повезана са сунцем и са муњом који дају топлоту и шаљу кишу. Од најдавнијих 
времена људи су поштовали ватру, клањали су се Сварожичу – богу ватре, неба и 
Сунца. 
 Словени су, као и многи индоевропски народи, обожавали Месец, звезде и 
ветар. Веома широко је био распрострањен култ дрвећа, гајева, светих животиња. 
Позната симболика дрвећа које својим корењем досеже до подземног света, а 
својим врховима допире до неба. Од дрвећа Словени су највише поштовали храст. 
Људе је одушевљавала његова величина, снага, његово дуго трајање. Храст и липа 
су у почетку сматрани светим дрвећем. У храст најчешће удара гром и зато су га 
Словени поштовали као Перуново дрвеће. После примања хришћанства храст се 
код Источних Словена сматра нечистим дрвећем у чијим крошњама се окупљају 
нечисте силе. 
 Археолози су открили неколико огромних трупаца храста који су сигурно 
били коришћени у неке обредне сврхе. У дрво су биле закуцане са четири стране 
четири чељусти дивље свиње. Код Словена су свиња и вепар веома поштоване 
животиње. Божанству су посвећиване или приношене на жртву најчешће 
животињске главе, зуби и чељусти, а за време обредне трпезе животињска глава 
није смела да се једе. 
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 И хлеб је коришћен у неким обредним или магијским ритуалима, што 
доказују пронађени глинени хлебови. У глину од које су прављени ти хлебови 
обично су додавана зрна житарица. 
 Одређену митолошку функцију имао је и камен као симбол снаге и вечног 
трајања. Од камена су прављене статуе и мали амулети које су људи носили са 
собом, верујући да их они штите од нечистих сила. Словени су често у разне 
обредне сврхе користили животињске зубе, очњаке. 
 И метални ножеви су такође могли да имају функцију чувара од нечистих 
сила. Нож се обично користи у неким магијским радњама с циљем да уништи 
нечисту силу. (Пример: код Украјинаца (и код Русина у Војводини још у ХIХ веку) 
жена у другом стању је излазила из куће на двориште с ножем, да се на тај начин 
заштити од нечисте силе која би могла да њој и њеном детету нанесе зло. 
 Племена черњагивске културе користила су коњске лобање и клањала су им 
се као атрибутима Сунца. Коњ или коњска глава су симболи бога Перуна, 
вероватно су зато Словени на кров куће као заштиту од грома стављали лобању 
коњске главе, касније само стилизоване коњске главе од дрвета. 
 На посуђу су често као орнамент неки симболи, рецимо соларни знакови и 
крстови. Соларни знак у облику свастике – равнокраки крст уписан у квадрат је 
космогонски симбол. Тај симбол има везе са Сунцем и ватром, а истовремено 
показује стране света. И обичан крст је чест симбол код Словена пре примања 
хришћанства. И код пагана крст је симбол бесмртности и васкрсења. 
 На ритуалиним посудама честе су представе неких домаћих животиња, 
коња, вола и свиње. У аграрним култовима значајну улогу имале су и домаће 
птице, кокошка и петао. У сахрањивању припадника черњагивске културе често се 
налази и љуска од јајета, што сведочи да је и јаје имало неко ритуално значење. 
Још у епоси бронзе људи су птице повезивали са соларним култом. Код Словена 
петао је био симбол Перуна. О значајној улози птица у представама древног 
становништва Украјине сведоче и мале керамичке фигуре птица. 
 Анализа археолошких предмета у вези са сакралном сфером показује да су 
паганска веровања Старих Словена имала претежно утилитаран карактер. Основна 
идеја веровања је добробит домаћинства и цветање живота у роду. 
 У словенској митологији вук је био симбол бога Велеса – бога стоке. 
 
Обред сахрањивања 
 Обред сахрањивања је значајан извор за изучавање суштине словенских 
веровања и њихове промене током I миленијума н.е. Истраживања показују да је 
код Словена током I миленијума н.е. доминирао обичај спаљивања покојника на 
једном месту и сахрањивања његових остатака на другом месту. Обред спаљивања 
тесно је повезан са веровањем у свету ватру: култ ватре се везује за поштовање 
Сунца. Људи су веровали да ватра очишћује грешне покојнике: када су спаљени, 
они су очишћени и ватра им отвара пут у царство светлости и вечитог мира. Кроз 
очишћење ватром покојник постаје недоступан за зле силе. Арапски писци овако 
описију обред сахрањивања код Словена: „Слов’яни небіжчиків палять, жінки, на 
знак жалю, ріжуть собі ножем обличчя і руки; коли якась з жінок з особливої 
любові хоче вмерти з ним, її вішають коло трупа небіжчика і теж палять: 
другого дня після спалення небіжчика ідуть на вогнище, збирають попіл (кістки), 
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кладуть у посудину і ставлять на горбі. Після року тут збирається родина 
небіжчика, приносять багато кухлів меду, їдять, п’ють і потім розходяться». А 
Повість минулих літ овако описује обред сахрањивања код Сиверјана, Радимича, 
Вјатича и Кривича: „аще кто умряше, творяху тризну надъ нимъ и по сеху творяху 
кладу великую і взъложать на кладу меретвеца, і съжигаху, и по семъ собраше 
кости, вложаху в сосуд малъ и поставляху на століть». 
 Словенска гробља често су била поред река, на некој узвишици. Вода је 
имала веома значајну улогу у индоевропским веровањима, па тако и код Словена. 
Познат је словенски епос о путовању у свет мртвих кроз огњену реку (море). Вода 
је она која очишћује или оживљава. 
 По правилу, у један гроб сахрањиван је један покојник. Остатке изгорелих 
костију обично су прво добро очистили, стављали у неку посуду и тако су их 
сахрањивали. 
 За неке културе карактеристично је стављање у гробове ритуалне хране – 
меса. У гробовима се обично проналази и глинено посуђе, накит, а понекад и неки 
предмети из свакодневног живота и оружје. У гробовима су обично биле три 
посуде: лончић, чинија и врч. Ове посуде су најчешће специјално израђене за 
ритуалне намене. Понекад су људи разбијали лончић изнад покојника, што 
представља магијско уништење. Украјинци су разбијали лончић на месту где је 
лежао покојник. На гробљима се понекад налазе гробови без покојника у којима су 
сахрањивани само неки предмети. То су гробови/кенотафи за оне који су погинули 
негде далеко или су нестали. Сахрањујући у гробове само инвентар погинулих или 
несталих, људи су веровали да се покојнику. који је умро негде далеко, на тај начин 
обезбеђују потребни услови за пристојан живот на оном свету. 
 Словени су веровали у вампире. Сматрало се да сваки покојник може 
постати вампир ако није сахрањен на одговарајући начин. Људи су веровали да се 
треба бранити од човека који је за живота стварао људима проблеме, зато су таквом 
покојнику на дно гроба стављали оштре предмете. 
 Пронађени су гробови словенских војника у којима је било и њихово оружје. 
Сматра се да су тај обичај Словени преузели од Келта. Од Келта су преузели и 
обичај уништавања оружја које су стављали у гробове. Веровало се да тако 
„усмрћује“ оружје покојника које је користио за живота, односно да се тако 
покојник „разоружава“ и тако се смањује могућност да он после смрти може 
нанети зло живима. 
 У V-VI веку н.е. обред сахрањивања се поједностављује, што сведочи о 
слабљењу култа предака: све мање се придавао значај души покојника као 
посреднику у односу живих и мртвих. Један од разлога таквих промена у обреду 
сахрањивања сигурно су биле и историјске околности у I-II веку н.е., када се због 
масовног пресељавања и мешања великих маса људи губи веза са територијом 
предака и местима где су боравиле њихове душе. На промену обреда сахрањивања 
значајан утицај имала су и друга племена, Германи, Дачани, Сармати. 
 За становништво черњагивске културе, које је различитог етничког састава, 
карактеристичан је биритуализам обреда сахрањивања: упоредо постоје и 
сахрањивање покојника и спаљивање. Покојнике су сахрањивали у дубоким ракама 
са богатим инвентаром. У тим гробовима је посуђе, накит, одећа, предмети за 
свакодневну употребу, оруђа, храна... 
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 Племена черњагивске културе спаљивала су своје покојнике изван граница 
својих гробаља, а спаљени остаци покојника стављани су у урне које су 
сахрањивали. 
 При крају I миленијума н.е. обред сахрањивања поново се мења. Већина 
гробаља и гробова налазе се изван насеља. Инвентар у гробовима је доста 
сиромашан. У неким гробовима пронађено је ритуално посуђе. 
 
ВЕРОВАЊА СТАРИХ СЛОВЕНА ПРЕ ПРИМАЊА ХРИШЋАНСТВА  
 
 Фолклор је настао у систему најстаријих народних веровања и религијских 
представа, а то су: анимизам, тотемизам и фетишизам. 
 Анимизам (lat. anima – душа) – веровање да постоји душа или дух у 
природним појавама, у стварима и предметима који човека окружују. Анимизам је 
поистовећивање живе и неживе природе. Елементи анимизма су присутни у 
погледу на поистовећивање живе и неживе природе. Елементи анимизма су 
присутни у погледу на свет Старих Словена и сусрећу се у системима култова, у 
веровању да дрвеће, животиње, птице и природне стихије, гром, муња, итд, покојни 
људи и угинуле животиње имају душу. У том систему силе и појаве у природи 
(Сунце, вода, дрвеће, камен) су жива бића (персонификују се) и људи им се 
клањају. 
 На основу анимистичких веровања древни људи су појашњавали различита 
физичка стања – болести, грознице, снове, разне појаве, сенку (као двојника 
човека), итд. 
 Тотемизам је свеукупност представа и веровања у натприродну везу 
између људи (племена, општине, рода) са одређеним врстама биљака, птица и 
животиња. Људи су веровали да су одређене врсте биљака, животиња или птица 
преци овог или оног племена. Свако племе је имало свог тотемског претка и 
веровало се да он чува људе тог племена. Људи су веровали да и они после смрти 
добијају облик те биљке, животиње или птице (тог тотема), и да тада и они могу да 
имају утицај на живот живих. 
 У тотемизму човек себе и свој живот поистовећује са животом света који га 
окружује, са видљивим светом. Човек себе види као дупликат света који га 
окружује. 
 Фетишизам је систем представа о натприродним особинама предмета и 
ствари и клањање њима. Древни људи нису правили границу између материјалног 
и нематеријалног, човека и природе, акције и предмета. У представи тих људи 
предмет од дрвета је и даље задржавао дух дрвећа, шуме; кост животиње је 
задржавала дух те животиње. Фетиши поколења могли су бити кости угинулих или 
убијених животиња, драго камење коме је приписивана натприродна моћ, 
разноврсни амулети и талисмани које су људи израђивали од различитих 
природних материјала. Фетишизам је клањање предметима, чак и комадићу дрвета 
или камена. Тако се долази до идолопоклонства. Веровања којима су људи 
настојали да објасне природу и свет који их окружује створила су разноврсне 
култове које су постали првобитна религија. Култ (lat. cultus – поштовање) је 
институција поштовања или клањања стварима, појавама или божанствима. 
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 Култ предака повезан је са представом да у сваком предмету постоји душа. 
Сматрало се да душе умрлих не одлазе са земље, већ се насељавају у шумама и ту 
се могу утеловити у животиње и тако долазе међу живе људе. Сматрало се да преци 
могу да помажу или одмажу, и зато су се приликом сахрана обављали различити 
ритуали да се придобију душе умрлих. Људи су свет који их окружује увек делили 
на своје и туђе, живе и мртве (који су такође своји и туђи). Значи, постојали су 
своји и туђи живи, своји и туђи мртви.  
 Својеврсна граница између света била је река (отуда и веровање да покојник 
мора да пређе реку да стигне на други свет (зато се некад сандук са мртвацем 
стављао у чамац и пуштао се у реку да отплови на други свет), ватра (зато су 
Стари Словени спаљивали своје умрле), шума (ту живе душе предака-животиња, 
душе дрвећа, итд), праг као симбол почетка и краја куће (постојао је и обичај да се 
испод прага куће која се гради сахрањују живи људи или животиње). 

Култ ватре. У представи древних људи ватра је моћ која је послата с неба 
„громовим стрелама“ и може да буде корисна али и штетна за људе. Зато су људи 
имали посебан однос према ватри, као према божанству. Родовско или домаће 
огњиште се чувало, а касније је пећ у кући заузимала посебно место у животу 
људи. Да би се заштитили од рушилачке моћи ватре људи су обављали различите 
обреде поред ватре, приносили су јој разне жртве, молили се ватри, огњишту, пећи. 
Као жртву ватри често су приносили петла, јер се сматрало да он има неку везу са 
пламеном. Домаћица је после печења хлеба стављала у пећ зрна и воду као жртву 
пећи. 
 Људи су веровали да ватра има моћ очишћења, зато су димили кућу, и изнад 
болесника су обављали разне радње уз помоћ ватре, итд. 

Култ воде је исто тако повезан са тим значењем које вода има код древних 
племена, посебно у периоду трипиљске културе када су прасловенска племена 
почела да се баве земљорадњом. И вода се сматрала небеском силом, јер је 
долазила на земљу у облику кише и могла је да помаже људима, али исто тако је 
могла и да прави велике штете. И за воду се сматрало да има велику магичну моћ и 
моћ очишћења. Зато су људи посебно поштовали реке, језера, потоке, изворе, 
бунаре и ту поред њих су одржавали различите обреде и ритуале, приносили су 
води жртве да не би правила људима штете. 

Култ земље је настао у време преласка древних племена од лова на 
земљорадњу. Сматрало се да је земља одуховљен организам, звали су је мајка-
земља, земља-хранитељица. Живот људи је зависио од летине, зато су људи 
вршили разне обреде и ритуале да би одобровољили земљу и стекли њену 
наклоност. Сматрало се да се земља не сме ударати, шутирати, оскрнавити. Људи 
су веровали да грумен земље са сопствене њиве штити оне који одлазе на далеки 
пут, у туђи свет... Грумен земље се баца на сандук умрлог у гроб. У том периоду се 
појављује и култ орача. 

Култ зрна и хлеба. Људи су сматрали да зрно и хлеб имају у себи упијену 
енергију Сунца и земље. Ритуални хлеб је увек округлог облика (као Сунце) и имао 
је значајну улогу у ритуално-магичном систему. 

Култ дрвећа, животиња и биљака имао је тесну везу са већ оформљеним 
култовима и веровањима. Сматрало се да у старом дрвећу (нарочито у храсту) живи 
дух шуме. Зато су се поред таквог дрвећа одржавали одређени обреди и клањања, 
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касније оргије. Животиње, посебно коњ, јарац, вук, лисица, змија, итд. су 
обожавани као тотеми у којима живе душе умрлих. Такође се веровало да и неке 
биљке имају нарочиту моћ против болести, враџбина, магија. 

Култ небеских светиљки и код многих словенских народа заузима значајно 
место у систему погледа на свет и манифестује се у клањању Сунцу, Месецу, 
звездама. С тим у вези је и веровање о улози и утицају небеских светиљки на живот 
људи и промене у природи. 

Култ предмета настао је на основу анимистичких веровања и фетишизма. 
Предмет клањања било је јаје као симбол зачећа и настајања новог живота. Зато се 
у народном стваралаштву јајету придаје посебно место. Значајно место у култу 
добијају и неки други предмети од камена, амулети и неки симболи на њима: у круг 
уписан равномерни крст или кукасти крст као знак Сунца. Значајну улогу имају и 
елементи људског тела или делови животиња-тотема. Кожа је симбол бесмртности, 
а своје значење имају и нокти, коса, зуби неких животиња, итд. 

Са култом земље и орача у вези су и култови земљорадничких алатки, 
нарочито плуга. Са астралним култом повезано је клањање ритуалном посуђу. 

Временом све древне представе и веровања улазе у основу прасловенске 
митологије. Карактеристика митологије у овом периоду је пантеизам – 
религијско-филозофско учење по коме се Бог поистовећује са природом која 
окружује човека и политеизам – клањање истовремено многобројним боговима. 

Код Источних Словена најстарије божанство је Род који је обједињавао у 
себи целу породицу: умрле претке, живе чланове и потомке, а женско божанство, 
слично као Род је Берегиня, мајка свега живог. Женска божанства Рожаниці 
такође имају везе са рођењем и звездама, на шта указује мит по коме сваки човек 
има своју звезду која се упали кад се човек роди и гаси се када човек умре. Симбол 
Рода је родовско дрвеће које је било насликано на вратима сваке куће, и ту су 
означени сви чланови породице: девојке у облику цвета, дечаци у облику листа. 
Ако је неко умро, изнад његовог знака би се стављао крст. Касније је божанство 
Род претворено у кућног Домовика, а Рожаниці замењује представа богиње по 
имену Лада. 

Касније, са развојем народне свести и облик првобитне религије се мења: 
људи су веровали да постоји много богова на челу са врховним богом. 
 
Словенска божанства 
 Анализа археолошких извора показује да су Словени имали прилично 
развијену паганску митологију и организоване облике култа. Основа привредног 
живота људи у том периоду су земљорадња и сточарство, зато су најзначајнија 
словенска божанства везана за аграрни култ. Нарочито су обожавани небо и 
небеске светиљке. Из летописа су позната паганска словенска божанства Сунца: 
Сварог, Дажбог, Хорс; божанство стоке и богатства Велес; бог ветра Стрибог; 
Мокош, Ладо и Лада, Јарило, Купајло, Пан Господар, Богиња сунце, Богиња облак, 
Богиња зора, Бог Громовик-воїн, Громовик-пастух, Громовик-хлiбороб, Громовик-
ловьий, Богиня Весна. Култ Сунца је представљен симболичким знацима на 
керамици, накиту, предметима култа. Неки сматрају да су Словени имали своју 
богињу „земље“. Велес је био бог стоке и богатства, заштитник трговаца, везан је и 
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за обреде жетве. Значајну улогу има и Стрибог – бог ветра. За богињу Мокош се 
сматра да је сестра бога Сунца/Дажбога/Хорса и да је богиња кише. 
 Код Словена је у почетку место врховног бога заузимао Сварог – бог неба, 
небеских светиљки, зодијака. Сматра се да је његов симбол свастика-кукасти крст, 
а тај симбол се често налази на керамици и на фарбаним јајима од керамике или 
камена (писанки). Сварог је ратарски, али и ратнички бог, чији су атрибути коњ, 
заставе, шлем, оклоп, копље, рогови, пехар, бројеви 3 и 9, бела, златна и пурпурна 
боја (* svarit – ковати; * svar – сјај, сунце). Његова деца су Сунце (син), ватра (син), 
Месец (син) и Даница (ћерка) 

Дажбог је син Сварога („Ипатијевски летопис“). Он је бог Сунца. (син 
Сварожич – бог Сунца) и земаљске добробити/благостања. Дажбог је бог који даје 
богатство, даје кишу. Код Руса је бог Сунца, који учини да сазру усеви и буду 
плодне њиве. Код Срба је неки зао дух „хроми дабо“. Његов симбол је жетва, 
односно последњи пожњевени сноп као утеловљење духа њива. У пролеће је сејано 
зрно управо од овог последњег снопа. Касније то значење добија сноп пшенице 
(дідух) који се уноси у кућу на Бадње вече – Святий вечір. 

Перун (врховно божанство) заједнички је бог (* bog иранског порекла – 
срећа, успех – богат, убог; пољски zbože – жито; лужичкосрпски zbožo – стока; * 
besъ – зао дух) свих Словена, врховно божанство или „Бог-громовник“. Ову улогу 
Перун преузима од Сварога који се извесно време сматрао врховним богом, 
владиком осталих богова. Руски кнежеви сматрали су Перуна својим заштитником. 
Перун је бог грома и муње (Свети Илија „громовник“), бог рата и заштитник војске 
и војника. Њиме стари Словени називају небо (бог неба). Производи гром, господар 
васионе. Перун је олујно, бурно небо, бог грмљавине и грома. Свети Илија у 
хришанству. (словачки: „Paromova strela v tja!” “Hrom do tebe!”, * per – бијем, силно 
ударам). Перун је представљан у људском лику: тело од дрва, ног од метала, глава 
сребрна, златни бркови. 

Хорс је бог сунца у „Слову о Игоровом походу“ (* khores (персијски) Сунце; 
* chares (јеврејски) Сунце; * horz (египатски) јутарње Сунце). Представљен је као 
војник који убија змаја. 

Световит је ратнички бог многих словенских племена. Његови атрибути 
су: бели коњ, мач, заставе, копља, број 4 (2 и 2), бела, црвена и пурпурна боја, 
његов дрвени идол на коњу налазио се у светилишту поморанског града Арконе. 
Бог чија су прорицања најизвеснија (моћни бог Балтичких Словена). Има 4 главе, 
свака је окренута на по једну страну света, тако да он све види. Његов ум 
надмашује сва времена, он познаје прошлост, садашњост и будућност, он је прави 
пророк. Света реч или бог који даје речи, тј. савете људима. Има белог коња. (* 
svent – силан, јак; дувати (од старословенског) 

Волос (Велес) је бог животиња (по летописцу Нестору), бог стоке и 
богатства, заштитник трговаца и обреда жетве, једнооки див и бог Сунца („Слово о 
Игоровом походу“), бог подземног света – ђаво. Заштитник сточарства (Свети 
Власа – Власиј). Постоји изрека „Везати браду Волосову или Перунову“ – везује се 
прегршт класја. Касније се сматра и богом заната, трговине, добробити, богатства. 
Симбол Велеса је кожух окренут вуном према горе. Такав кожух се користи у 
разним обредима: новогодишњим, свадбеним, итд. 
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Триглав је, као и Световид, добар пророк и он своју вољу показује људима 
помоћу њему посвећеног црног коња. Пре свега је бог рата. 

Стрибог је бог мраза, бог струје, бог хладних ветрова (Нестор „Слово о 
Игоровом походу“) (* стъръ – укрутити се, очврснути, заледити се; * sreu – 
струјање, течење, ток). 

Переплут – Симаргл је бог биљног света и плодности, заштитник семена и 
биљака, повезан је са аграрним култом. Симъ и Рьглъ (Нестор) – бог који тера и 
гони зиму, Зимогоња. Представљен је у облику крилатог пса који чува усеве. 

Радгост се најчешће изједначава са Сварожичем. Полазећи у рат њега 
поздрављају, а и кад се кући враћају са срећног похода, њему доносе сву пљачку. 
Светилиште се налазило у граду Радигошчу, у племену Љутићи, племену ратара.  

Тројан - Име Тројаново постало је од имена римског цара Трајана. Демон 
Тројан који постоји у сваком граду боји се Сунца које може да га спржи, зато се 
креће само када нема сунчевог светла. 

Руђевид (Геровид, Јаревид, Поревид) је бог рата, има седам глава и осам 
мачева (седам око паса и осми у десној руци). Геровид је бог рата, храм у 
Велегошћу. Његов штит се сматрао великом светињом. Јаревид је бог срџбе, 
јарости и рата. Поревид је бог боја, има пет глава, али нема оружја. 

Припегала – Подига - Припекало је онај који пече, бог Сунца. Пагало или 
Пегала је онај који квари, уништава, разара. Балтички Словени му приносе 
хришћанске жртве. Подага је бог будноће, бог ловца, бог времена. 

Јула – Црнобог  је зао бог или ђаво. Једини бог који људима чини зла 
Мокош(а) је сестра бога Сунца, Дажбога, богиња кише. Божанство ругобе, 

треба да подсети човека на све страсти, обилази ткаље и преље, јавља се за време 
поста, има улогу врачаре. Заштитница женских послова (ткаља) – Света Параскева 
(Петка). 

Весна је богиња која представља ведро годишње доба. Светло или годишње 
доба које доноси светлост, богиња пролећа (* vas – јасан, светао, светлост) 

Девана је богиња пролећа, богиња плодности. 
Морана је зло божанство, богиња зиме и смрти, вештица која се покајала и 

зарекла да неће више људи јести, него их само ноћу притиска и дисање им 
зауставља. (* morati) 
 Ладо и Лада су божанства мушког и женског рода – божанства брачног 
живота, љубави и среће, божанства пролећа. 
 Јарило је бог пролећног рађања, бог љубави и страсти, развоја природе, 
снаге и храбрости, представљан је као младић на белом коњу. Поштовали су га и 
као бога летњег цветања и стваралачких снага у природи и пролећне плодности, 
итд. Он је бог рођења деце и зато је често представљан са великим полним 
органом. 
 Купало/Купајло је бог који је лети имао своје веселе и бучне светковине, и 
он је бог плодности, плодова, радости и љубави. Његове светковине на почетку 
лета највише је обележавала омладина: тада би момци и девојке излазили у гајеве 
поред река и језера и ту се забављали и певали, купали се, прескакали ватру, итд. (и 
вода и ватра су симболи очишћења). Има сличне особине као и Јарило, али он више 
делује лети и сматра се заштитником телесне љубави. 
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 Коляда је богиња зимског Сунца... Она је као новорођенче на глави мајке 
Ладе или као јабука у њеној руци. 
 У поеми «Слово о полку Ігоревіим» још се спомиње Див – божанство страха 
и смрти које је обично представљено као велика птица грабљивица са женским 
ликом која седи на сувом дрвету. Лад је бог брака и добробити. Ово божанство у 
женском роду као Лада је богиња љубави и брака, супруга бога Лада.  
 Поред споменутих и других божанстава Стари Словени су имали и многа 
духовна бића-демоне, зле духове који су били мало нижи од божанстава. 
 Археолошки налази потврђују да је код Старих Словена практиковано 
жртвовање људи. Посебна врста жртвовања јесте жртвовање старијих људи, који 
више нису били од користи за племе. То је тзв. ритуално убијање старијих људи. 
 Демонологија проучава духове-демоне који помажу или штете човеку у 
његовом животу. Сматра се да су првобитни пагански обреди и рутуали основа и 
извор настајања усменог народног стваралаштва, јер су у њима обједињени 
књижевни, музичко-песнички и кореографски елементи које ће касније бити основа 
за поделу народног стваралаштва на епско, лирско и драмско. 

Стари Словени обожавали су силе природе: воду, ватру, шуму, дрвеће. У 
летописним изворима спомињу се нека божанства која бораве у природи: 
ліщук/лісовик, водяник, русалки. Сва та митолошка божанства била су 
антропоморфна или су настајала из људске душе. И демони су били 
антропоморфна бића, али нису имали лична имена, сопствене карактеристике. 
Демони наступају у групи и по томе се разликују од других богова, који су спадали 
у највишу сферу натприродног паганског света. Демони се могу поделити на 
неколико група: домаћи демони, који су у крвном сродству са укућанима: домовик, 
дiдьки; демони судбине: рожаниця, доля-недоля, злидня; демони болести, демони 
смрти, демони зла; демони који воде порекло од душа људи који су умрли 
неприродном смрћу: русалки и мавки, водяник, лiсовик, полiсун, полювик. 
 Домовик је кућни демон који брине о домаћинству. У представи Словена 
домовик је мањег раста, по изгледу као старији деда, мада је невидљив, живи поред 
пећи или под надстрешницом. Људи се према њему увек морају пажљиво 
односити, поштовати га, хранити, и тада ће он тој породици пружати помоћ и 
чуваће је од разних опасности. Домаћи богови су душе предака инкарниране у 
облике различитих животиња или људи, као што су просјак, гост, положајник, 
змија, живина, лептир. У Русији је дедовская тарелка специјални тањир предака. 
Шотек (Хосподарчек) - кућни дух код Чеха, Боужик, Боужичек - домаћи дух. 
Тризна  је обредна гозба у част предака (Нестор). Страва је слављење гозбе у част 
покојника. Преци и покојници имају своја специјална јела: ораси, пасуљ, мед. 
 Међу демонима који воде порекло од душа људи који су умрли 
неприродном смрћу најпознатије су русалки (* ruslo – поток) – девојке које су 
умрле пре удаје, девојке или младе жене које су се утопиле или су извршиле 
самоубиство (живе у води, на пољима и шумама). У представи људи оне су веома 
лепе, голе, са дугачком распуштеном косом украшеном вечићима и цвећем. Људи 
су веровали да се појављују ноћу, да играју на месечини у гајевима и поред обала 
река и језера и да могу да нападну пролазнике и да их голицају до бесвести. Вила је 
исто што и нимфа. Самовила (и код Бугара) рађа се у гори, али се може родити и на 
неком црвеном главичастом јесењем цвету. Лепе девојке, увек младе, дуге црне или 
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златне расплетене косе, у белој или светло плавој хаљини, дугој, која неким вилама 
скрива козје ноге, прелепог гласа. Могу бити планинкиње или виле горице – добре 
су, лече и видају, имају децу, претварају се у змију. Водене виле или берегиње – зле 
су, злобне, осветољубиве, пола жена, пола риба, може да се претвори у лабуда или 
има лабудове ноге. Виле облакиње. 

Водяник је дух утопљеника, може да буде јако опасан за људе, јер преврће 
чамце рибара или напада људе који се купају и може да их утопи.  

Лiсовик је дух онога ко је погинуо у шуми. Тај дух влада животињским 
царством у шуми; може да напада људе у шуми.  

Рожаниця (Рођенице, Рожанице, Суђенице, Усуд) је невидљиво женско 
биће које је одређивало судбину човека од рођења до смрти. Има их три (као и 
мојре код Грка, Парце код Римљана, Номе код Немаца). Одређују новорођеном 
детету судбину кроз цео живот. Прво су биле богиње смрти, па тек онда богиње 
судбине. У мушком роду представљен је као усуд. Оно што Суђаје и Усуд досуде 
људима зове се срећа. Добра срећа – лепа девојка која плете златну жицу. Зла срећа 
– ружна и матора девојчура. 
 Простор између људи и демона попуњавају полудемонска бића: вiдьми й 
вiдьмаки; вовкулаки й упири; чорти. Од демона се разликују по томе што имају 
везе са конкретним људима или њиховим душама. Відьма живи међу људима, али 
има везу са демонима, а вовкулака је конкретан покојник који оживљава. Зао дух се 
претвара у лептира, кокошку или неку другу животињу (ћурку). Вештице се 
најрадије скупљају на ораху. То су само бабе. Највише се појављују у време од 
Божића до Богојављења. Једу људе и њихово срце, не могу да потону. Наш народ 
верује да Србин потиче од вука. Обично се у вука (или неку другу животињу: змију 
покућарку, петла, кокошку) претварају душе умрлих, посебно ако су били зли. 
Вукодлак постаје и некрштено умрло дете или дете закопано са мајком у њеној 
утроби које после 7 година нарасте велико као вук, али је окрутније од вука. 

Куга (Чума) је жива као жена, иде повезана белом марамом. Има своју 
земљу преко мора, где само она живи, много се боји дивљих паса. Изгребе и отрује 
неопране судове. 

Бес (Бесомир) је бог грозоте, одвратности, демони који помрачују Сунце и 
Месец. Од Божића до Крстова дне јављају се људима вампири, ђаволи, 
караконџуле, змајеви, који се најчешће појављују у виду огњевите крилате змије. 
 Значајно место у култу Старих Словена имало је приношење жртава 
натприродним силама и молитве да би се обезбедила њихова наклоност и помоћ. 
Словени су сматрали да су сва божанства слична људима, да и они живе као људи, 
једу, пију и морају да задовољавају све друге потребе, па макар у симболичком 
облику. Људи су боговима приносили на жртву најбоље што су имали: младе и 
здраве животиње, месо, сир, маслац, колаче, мед, пиво, јаја, итд. 
 Арапски писац Ибн Фадлан забележио је да су руски трговци који су 
долазили у град са својом робом приносили идолима на жртве храну: хлеб, месо, 
млеко, лук, напитке и молили су бога да им помогне у трговини. Ако је трговина 
слабо ишла, поновили би приношење жртава, а ако би трговина добро ишла, 
поново би из захвалности приносили жртве. Тада би заклали неколико животиња, 
део меса би поделили сиромасима, а остатак би ставили пред идоле. Животињске 
главе су набијали на коце који су били размештени поред идола. Пронађени су 
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идоли огромни као Световитов, малени као Триглавов, и редовно су украшени 
златом и сребром. 
 У летописима је забележено да су Словени приносили и људске жртве, да су 
жртвовали своје кћери и синове. То потврђују и археолошки налази словенских 
светилишта из I миленијума н.е. Лев Дијакон наводи да су Русини у Доростолу 
спаљивали своје покојнике и «справляли жертви за мертвими і топили в Дунаю 
дітей та півнів, кидаючи в течію». Приношење људских жртава познато је не само 
код Словена, него и код већине индоевропских народа, код Германа, Балта и 
других. Храмови припадају боговима Балтичких Словена или Полабљана. 
(Световитов храм на Рујну и Радгостов храм у Ретри). На жртву се приносе овнови 
и волови, приноси од земаљских производа како би заштитили људе. Ретко су 
познате људске жртве (Варјази). Жртве се приносе боговима, прецима, вилама, 
суђеницама, рођеницама.  

Свештеник (волх, чародејец) је врховни свештеник (Световитовог храма) 
био је моћнији од краља, јер свештеник зависи од бога, а краљ и народ од 
свештеника. Врше све верске обреде и пророчанства, богати су, могу да седе у 
храму, разликују се одећом и брадом. Душа покојника после смрти одлази у нав 
или рај. Онај свет се налази с оне стране мора (сахрањивање потискивањем у 
чамац). Онај свет се налази и под земљом – у њега се улази кроз неку јаму или 
стари бунар. Словени своје мртве сахрањују у поља, под прагом или око огњишта, 
или их спаљују положивши их у чамац. Украјинци сахрањују некрштену децу 
испод кућног прага. Најчешћи гробови су хумке, могиле или кургани (крагани, 
круг). Најпознатији култови су: култ ватре; култ воде; култ земље; култ зрна и 
хлеба; култ дрвећа, животиња и биљака; култ небеских светиљки; култ предмета; 
обреди: коляди, щедрiвки, вертепна драма, веснянки; обичаји: Божић (Рiздво), 
Новий рiк (Нова година) и Великдень (Ускрс); празници: Бадњак и Божић 
(коленда, овсен, крачун); Русалија и Летница (пролећна равнодневица). 
 
КИЈЕВСКА РУС 
 
Стварање државе 
 Кијевска Рус је научно-историјско име државе Источних Словена која је 
постојала од краја IХ до 40-их година ХIII века. У староруским изворима она се 
назива Рус или Руска земља (Русь, Руська земля). 
 На почетку овог историјског периода Словени су се налазили у стадијуму 
распада родовског уређења и формирања племена. У племенима су главну реч 
водили „најбољи“ људи, представници истакнутих родова. Они су се окупљали на 
већима и ту су решавали најважнија питања у животу племена, о рату и миру. У 
случају рата бирали су вођу-кнеза, а у миру је власт кнежева била ограничена 
већем. Прокопије из Цезареје је у VI веку записао да Словенима и Антима не 
управља један човек, него да они од давних времена живе у демократском уређењу 
и све ствари, добре и лише, решавају заједнички. 
 Позната су имена неких од првих кнежева који су настојали да уједине под 
својом влашћу веће групе Словена. Кнез Словена, односно, Анта, Бож око 380. 
године ратовао је против Гота који су напали Анте. У годинама између 480-558. 
држава Анта добија карактер војне организације. Формира се група војних 
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начелника, имућних људи који сачињавају веће. Држава Анта се простирала од 
Дунава до Дона и због своје војне снаге представљала је велику опасност за 
Византију. Пропала је под навалом Авара. Цар Мезамер је био убијен око 550. 
године, а многи који нису хтели да се покоре Аварима напустили су земљу. 
 Други значајан покушај Словена да формирају своју државу одиграо се на 
Волинији (Волинь). Племенски савез Волињана/Бужана (Волиняни, Бужани), који 
се касније називају Дуљиби (Дуліби), у VI-VII веку ствара полудржавну творевину. 
У сукобу са Аварима претрпели су пораз и пали су под њихову власт. 
 После тога извесно време није било покушаја или иницијатива да се 
формира држава која би окупила многа племена. Летописци спомињу поједине 
источнословенске савезе племена и наводе да су поједина племена имала изразите 
локалне и етнокултурне специфичности: «Мали бо вони звичаї власні й закони 
батьків своїх і сказання, кожний свій норов». 
 У летопису «Повість минулих літ» записана је легенда о оснивању Кијева 
који су основала три брата: Кий, Хорив и Щек и њихова сестра Лебідь. После 
смрти Кија, Хорива и Шчека, према речима летописца „почав рід їх тримати 
княжіння у полян». И други племенски савези су имали своје кнежеве, Деревляни 
су имали своје кнежеве, Дреговичі своје, Словени своје, Полочани своје, 
 Главне карактеристике постојања државности у раносредњевековним 
друштвима је постојање власти отуђене од народа и размештање народа не по 
племенском, већ по територијалном принципу и наметање данка за одржавање 
власти. Друга карактеристика је наслеђивање власти. 
 У летописима се спомиње да су 60-их година IХ века у Кијеву била два 
кнеза: Аскољд и Дир (Аскольд i Дир), да су владали племенским савезом Пољана и 
да су ратовали против Деревљана и Улича, желећи да их покоре и прикључе својој 
држави. Византијски извори под 860. годином спомињу да је Рус нападала 
Константинопољ. Тада су и Иљменски Словени на северу основали своју државу, 
али су источнословенска племена на југу била на вишем степену социјално-
економског и културног развоја. 

Најразвијенији међу источнословенским племенима били су Пољани. 
Средином I миленијума њихов кнез Киј (Кий) је – према летопису Повiсть 
врем’яних лiт – основао Кијев. Захваљујући повољном положају на раскрсници 
значајних трговачких путева Кијев се брзо претворио у значајан економски, 
културни и политички центар. 

Племенима су управљали истакнути представници родова – луччие люди, 
који су се окупљали на већа (вiча) и ту су решавали најважније ствари. После власт 
прелази у руке племенских кнежева. На почетку VIII века Пољани су признавали 
врховну власт Хазарског каганата и плаћали су му данак. Средином IX века у 
земљи Источних Словена појављују се ратници Нормани (варяги) из Скандинавије, 
који су имали значајну улогу у оснивању прве велике источнословенске државе – 
Руси односно Кијевске Руси (Русь – Київська Русь). 

Нормански кнез Рјурик (Рюрик) је средином IX века основао државу у 
Новгороду. После тога Варјази долазе у земљу Пољана и њихови кнежеви Аскољд 
и Дир заузимају Кијев око 860. године. 

Године 882. кнез Олег (Олег) из Новгорода долази у Кијев, заузима га и 
убрзо га претвара у центар руске државе. После тога је прикључио својој држави и 



 51

друга суседна племена: Сиверјане, Деревљане, Уличе, Тиверце и тако створио 
велику државу. Кнез Олег је организовао успешне војне походе против Византије, 
после чега је Рус с Византијом потписала повољне трговачке уговоре (907. и 911. 
године). 
 Снажнија држава Источних Словена ствара се тек крајем IХ века, када 
војвода Олег на челу варјашке војске долази у Кијев, заузима га и проглашава се за 
кнеза (окоо 882. године). 
 Према летопису «Повість минулих літ» Олег је дошао на престо у Кијеву 
пошто је свргао са престола, или можда, убио кнежеве Аскољда и Дира. Тада «Цей 
же Олег полчав міста ставити і встановлювати данини словенам, кривичам мері». 
После тога кнез Олег напада Деревљане и покорава их: «Почав же Олег воювати 
деревлян і примучив їх, збираючи з них данину по чорній куниці». Тако у састав 
Кијевске државе улази већи део источнословенских племена. После тога «пішов 
Олег на сіверян, і переміг сіверян, і наклав на них данину легку, і не дозволив 
хазарам данину платити». Стара легенда спомиње да су некада и Пољани плаћали 
Хазарима данак, али за разлику од осталих племена која су данак плаћала у 
кожама/крзну, Пољани су га плаћали од дима по мачу. Хазарски старешина, када су 
му донели овакав данак, добро је разгледао мачеве и забринуто је рекао: «Недобра 
це данина, - ми здобували дань однобічною зброєю, тобто шаблями, а їх зброя 
гостра з обох боків – мічі! Вони будуть колись брати дань від нас і інших країн!». 
И стварно, дошло је време када су Пољани, односно Кијевска Рус узимала данак од 
Хазара. 
 Кнез Олег је ратовима прикључивао својој држави многа источнословенска 
племена. Његову власт признавали су Пољани, Иљменски Словени, Сиверјани, 
Кривичи, Радимичи, Деревљани, Уличи, можда и Дуљиби и Хрвати, и несловенски 
племенски савези Чуђ и Мерја. 
 Кијевска Рус је почела да се уједињује и да се развија као полиетничка 
држава: већину су чинила источнословенска племена, али је у њој живело око 20 
разних народа који су се добрим делом утапали у главну словенску масу. 
 У време кнеза Олега Кијевска Рус је још недовољно консолидована, 
централна власт још није имала разгранате полуге, па су систем управљања, 
убирање данка и судство функционисали повремено, односно, само када би на 
територију одређеног племена долазио кнез са својом дружином. 
 О економској и војној снази Кијевске Руси за време кнеза Олега сведоче два 
његова војна похода на Цариград. Летописац Нестор овако описује напад на 
Византију 907. године: «Пішов Олег на греків на конях і на короблях, і було кораблів 
числом 2000». Византијски император Михајло био је приморан да тражи примирје, 
да плати велику контрибуцију и да да значајне привилегије руским трговцима да 
могу да тргују у Византији. Године 911. допуњен је уговор између Византије и 
Кијевске Руси. Уговори из 907. и 911. године први су дипломатски и правни акти 
младе кијевске државе. 
 Кнез Олег је организовао војне походе против земаља Арапског калифата на 
западној обали Каспијског мора. За време кнеза Олега бележи економски успон. 
Кијев је изграђен као велики град. 

Кнеза Олега после његове смрти 912. године наслеђује син кнеза Рјурика 
Игор (912-945)(син Рјурика), уместо кога је због његове малолетности извесно 
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време владао Олег. Организовао је војне походе против Хазара изнад Каспијског 
мора и против Византије. У једном походу против Византије је доживео пораз, када 
је његова флота била уништена. Мировни уговор који је том приликом потписан са 
Византијом знатно је неповољнији за Рус од уговора из 907. и 911. године. 

Кнез Игор је настојао да ојача централну власт Кијева и да покори 
непокорна племена. Убијен је приликом сакупљања данка међу Деревљанима. 
 Стари руски летописи сачували су веома мало података о унутрашњем 
уређењу државе за време кнежева Олега и Игора. Источни писци спомињу да су у 
Кијев долазили трговци из разних земаља. У првој половини IХ века кијевски 
кнежеви су настојали да под својом влашћу окупе сва источнословенска племена. 
Кнез Игор је поново прикључио Кијевској Руси племена (Уљиче, Деревљане) која 
су се отцепила после смрти кнеза Олега. Кнез Игор је имао мање успеха у ратним 
походима против Византије. Више успеха је имао у ратовању на обалама 
Каспијског мора. 
 Ратна политика кнеза Олега и Игора донела је углед, славу и богатство кнезу 
и његовој дружини, али је с друге стране одвлачила велики део народа од посла, а у 
ратовима је гинуо велики број поданика. За издржавање огромне војске и вођење 
великих ратова била су потребна огромна материјална средства, која су кнежеви 
најчешће прикупљали путем пореза. Кнез Игор је и погинуо приликом једне акције 
прикупљања пореза од Деревљана у пролеће 945. године. 
 После смрти кнеза Игора у име свог малолетног сина престо преузима 
његова удовица кнегиња Олга (945-964). Она је угушила устанак Деревљана, 
заузела је њихов град Искоростењ и жестоко се обрачунала са убицама свог мужа. 
Кнегиња Олга је у свим деловима своје државе, односно међу свим племенима 
формирала органе власти, администрацију и судску власт, и тиме је успостављена 
власт Кијева над племенима која су улазила у састав државе. 

Кнегиња Олга је путовала у Константинопољ где је примио византијски цар 
Константин VII Порфирогенит (Константин Порфирородний). Том приликом је 
кнегиња Олга примила хришћанство. После тога је успоставила везе и са Западом: 
послала је своје изасланство код немачког цара Отона I Великог, који је касније 
послао у Кијев своје изасланике. 
 За време кнегиње Олге Кијев се знатно гради и проширује. У летопису се 
под 945. годином спомиње резиденција кнегиње Олге, а археолошки налази 
потврђују да је у то време изграђена лепа двоспратна палата од камена, украшена 
мермером, црвеним шифером и декоративном керамиком. 
 Кнегиња Олга је променила државну политику својих претходника који су 
ратовима решавали односе са суседима. Она је већи значај придавала дипломатији. 
Године 946. она је посетила Византију као прави државник – на челу велике 
делегације. Примио је византијски цар Константин Порфирогенит и том приликом 
је потписан нови међудржавни уговор. Тада је она примила крштење из руку 
византијског патријарха у храму Свете Софије. 
 Кнегиња Олга успоставља односе и са Немачко-Римским царством, 
односно, са царом Отоном I. Она је хтела да уведе хришћанство у својој држави, 
али је била неодлучна да ли да њена држава прими хришћанство из Византије или 
са Запада. 
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 Летописац Нестор спомиње неуспели покушај Олге да наговори сина 
Свјатослава да прими хришћанство: „не послухав матері, відправляючи язичницькі 
обряди». 
 Син кнеза Игора и Олге – Свјатослав Храбри (Святослав Хоробрий) (964 – 
972) посебно се истицао својим војничким духом. Покорио је нека северна 
словенска племена, ратовао је против Хазара и нанео им тежак пораз. Ипак, 
слабљење Хазарског каганата имало је негативне последице за Кијевску Рус, јер је 
отворен пут за долазак у украјинске степе номадских племена из Азије. 

Кнез Свјатослав је ратовао с Византијом желећи да заузме Бугарску и да 
тамо пренесе центар своје кнежевине. Док је он ратовао у Бугарској, његову 
државу су нападали Печењези. Када се враћао из Бугарске, поред Дњепарских 
прагова су га изненада напали Печењези. У том нападу руска војска је разбијена, а 
и сам кнез Свјатослав је погинуо. 

Његова владавина је препуњена ратовима и војним походима, а границе 
државе су проширене. Свјатослав је нанео тежак пораз Хазарима (968) који су 
ометали трговину Кијевске Руси са Истоком. После тога кнез Свјатослав улази у 
сукоб Византије и Бугарске као савезник Византије. Командујући великом војском, 
он је разбио бугарску војску и улогорио се у Перејаславцу на Дунаву. Када је 
схватио да је Свјатослав опасан савезник, византијски император Никифор Фока је 
дао Печењезима сигнал да нападну Кијев. Кнез Свјатослав се морао вратити са 
војском да одбије Печењеге. У Летопису се спомиње да су му Кијевљани 
пребацивали: „ти, княже, шукаєш чужої землі і про неї дбаєш, а свою залишив 
напризволяще».  
 После тога кнез Свјатослав је организовао нови војни поход, сада као 
противник Византије, с намером да заузме Бугарску. Тај поход је био мање 
успешан. Поражен од византијске војске и на копну и на мору, Свјатослав је морао 
да одустане од намере да заузме Бугарску. Погинуо је приликом повратка у Кијев у 
борби против Печењега (972). 
 Период кнежева Олега, Игора и Свјатослава је период велике експанзије 
Кијевске Руси. Ови кнежеви су добро искористили старе трговачке путеве који су 
повезивали Балтичко са Црним морем с једне стране, и пут који је водио до 
Каспијског мора и даље на исток, и прикључивали су племена која су гравитирала 
тој области. У то време Црно море се често у изворима назива „Руско море“ „бо 
ним тільки Русь плаває». 

У овој етапи развоја Кијевске Руси завршава се уједињење 
источнословенских племена у велику државну формацију. Сва власт је била у 
рукама кнеза, који се ослањао на своју војну дружину. Кнежева дружина-војници 
су упочетку углавном регрутовани међу Варјазима, а касније војници постају и 
домаћи људи. 
 У држави која је непрекидно водила освајачку политику војска је имала 
веома значајну улогу. Војска је била организована на варјашки начин. Варјашке 
дружине су сачињавали војници професионалци који су живели од ратне вештине. 
Војна дружина је била тесно повезана с кнезом који је сам бирао најбоље и они су 
морали да му се закуну на службу и верност до смрти. За своју војну службу 
војници су добијали део ратног плена и многе друге привилегије. Сматра се да су 
Варјази одиграли значајну улогу у процесу формирања и јачања Кијевске Руси. 
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Имали су боље наоружање од Словена. Главно оружје је двосекли мач, тежак штит 
који је покривао цело тело, панцир, кацига. У борбу су улазили у организованим 
редовима, а не без неког реда, као Словени. На рекама и морима су користили брзе 
чамце и тако би изненадили непријатеља. Скандинавски војници су били 
инструктори приликом формирања војске Кијевске Руси. Тако су боље наоружање, 
нова војна тактика и организација, дисциплина и солидарност војника умногоме 
допринели значајним војним успесима првих кнежева Кијевске Руси. 
 Без обзира на успехе, непрекидни војни походи су веома исцрпљивали снагу 
Кијевске Руси. Све теже је било прикупити довољан број војника и опремати их. С 
друге стране, давање предности ратној делатности негативно је утицало на развој 
осталих привредних грана. Кнежеви су наметали појединим племенима огромне 
намете, што је често изазивало незадовољство па и побуне. У вишим слојевима 
грађанства формира се опозиција таквој државној политици. 
 После смрти кнеза Свјатослава његови синови које је он још за живота 
поставио као своје намеснике у већим градовима у појединим областима отпочели 
су жестоку међусобну борбу за кијевски престо. У тој борби као победник излази 
Владимир, ванбрачни син кнеза Свјатослава, који 978. године уз помоћ Варјага 
заузима Кијев. 

Дошави на кијевски престо, кнез Владимир Велики (980 – 1015) је окупио 
земље које су освојили његови претходници и настојао је да прошири своју власт и 
на неке суседне територије. Ратовао је против Пољака на западу, покорио је 
Вјатиче и присајединио својој држави Радимиче. Ратовао је и против  литванских 
племена Јатвјага и против Бугара који су живели изнад Волге. Ипак, најтежи је био 
рат против Печењега, номадских племена која су живела у степама изнад Црног 
мора. Ради одбране од Печењега кнез Володимир је подизао утврђене градове. У 
његово време Кијевска Рус је била највећа држава у Европи. 

Владимир је још за живота, исто као и његов отац Свјатослав, постављао 
своје синове за намеснике у појединим деловима своје кнежевине. 

Кнез Владимир је сматрао да религија може да игра значајну улогу у 
обједињавању појединих делова државе и зато је 980. године спровео реформу 
старе словенске паганске религије. Међутим, убрзо је схватио да паганска религија 
није у стању да одигра улогу обједињавајућег фактора. Већина тадашњих држава 
Централне и Јужне Европе већ је примила хришћанство, па је кнез Владимир и из 
политичких разлога одлучио не само да сам прими хришћанство, него да оно 
постане званична религија у његовој држави. Кнез Владимир је примио 
хришћанство од Византије 988. године и после тога се оженио византијском 
принцезом Аном. Од почетка је црква Кијевске Руси била тесно повезана са 
Царгородском патријаршијом. Ипак, то није била сметња да држава има добре 
односе и контакте и са Римом, одакле су често долазиле делегације у Кијев. 

Примање хришћанства имало је огроман утицај на промену живота у 
држави. Осим тога, допринело је да се подигне ауторитет кнеза и да он као 
хришћански владар може да ступа у односе са другим европских хришћанским 
владарима као једнак са једнакима. 

Кнез Владимир је дао десетину свога имања на издржавање цркве Рођења 
Богородице, која је због тога добила име Десятинна церква. 
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Нова религија је допринела културном развоју државе. Мењали су се 
обичаји становништва. Нестаје полигамија, утицај жене у породици расте, мења се 
однос према сиромашнима, посебно према робовима. 

Кнез Владимир је своје кћери удавао за истакнуте европске владаре: за 
пољског, шведског и угарског краља. Почео је ковати новац са трозубом, који од 
тада има улогу државног грба. 

Кнез Владимир (980-1015), касније назван Велики и Свети, био је добар 
политичар, администратор и реформатор. За време кнеза Владимира поред Варјага 
у државним пословима и у војсци све значајнију улогу добијају домаћи људи. 
Најутицајнија особа постаје његов ујак Добриња који је на неки начин био 
посредник између кнеза и домаће земљишне аристократије. Како је растао значај 
земљорадње тако је и земљишна аристократија стицала све значајније позиције у 
јавном и политичком животу у држави. У летопису се спомиње да кнез Владимир 
није дозволио варјашкој војној дружини да пљачка народ у његовој држави, нити 
да води главну реч у државним и војним пословима, како је то било за време 
његових претходника. Зато су варјашки војници тражили дозволу да га оставе и да 
пређу у службу Византије. 
 Владимир је много полагао на популарност међу становништвом Кијева. 
Бринуо је о сиромашнијим слојевима становништва Кијева и обезбеђивао је за њих 
бесплатну храну. За оне имућније и утицајније је приређивао банкете. И на други 
начин је бринуо за добробит својих поданика. У Летопису се спомиње да се његова 
дружина једном жалила: „Лихо нашим головам – мусимо їсти дерев’яними 
ложками, не срібними». Тада је кнез наредио да се за кнежеву дружину искују 
сребрне кашике и рекао је: «Сріблом і золотом не здобуду дружини, але дружиною 
здобуду срібло і золото». 
 Уместо да у већим градовима за своје намеснике поставља варјашке бојаре 
или племенске кнежеве, кнез Владимир је постављао своје синове који су 
спроводили његову политику. Тако су племенски кнежеви полако губили позиције. 
 Кнез Владимир је у војној политици наставио праксу својих претходника и 
прикључивао је држави поједина источнословенска племена: Хрвате – Беле Хрвате, 
Дуљибе, Вјатиче, Радимиче и друге. 
 Посебну пажњу је посветио западним границама државе и успоставио је 
добре односе са Пољском, Угарском и са Светим Немачко-Римским царством. 
Односи са Византијом били су добри. 
 Југоисточну границу државе стално су угрожавала номадска племена 
Печењега. Пошто није имао довољно снаге да протера непријатеља који се 
настанио на огромном степском простору, кнез је подизањем утврђења ипак 
успевао да обезбеди јужну границу од честих упада Печењега. 
 Значајан преокрет у политици кнеза Владимира представља његово 
покрштавање и покрштавање целе државе. На почетку своје владавине кнез 
Владимир спровео је религијску реформу успостављајући државну религију. Тада 
је у Кијеву поставио идоле најважнијим паганским божанствима, међу којима је на 
првом месту био Перун – бог грома и муње. Ипак, изгледа да је кнез Владимир 
брзо схватио да Кијевска Рус као паганска држава и он као њен владар имају мање 
шансе да успоставе равноправне односе са државама хришћанског Истока и Запада. 
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 У летопису «Повість минулих літ» нашироко се описује како је кнез 
Владимир бирао нову религију: послао је изасланике у разне државе да испитају 
какве су тамо религије да би на крају, добивши извештаје, одабрао најбољу 
религију. Спомиње се да је Владимир одбацио ислам као могућу религију јер је он 
забрањивао алкохол, а изабрао је хришћанство после прича својих изасланика о 
раскошним религијским обредима у Византији. 

Ипак, историјска истина је мало другачија. Хришћанство је већ од раније 
било познато у оквиру Кијевске Руси: ту постоји епархија већ у другој половини IХ 
века. Кнегиња Олга, бака кнеза Владимира, била је хришћанка. Примање 
хришћанства из Византије објашњава се чисто политичким разлозима. Кнез 
Владимир је 987. године пружио војну помоћ византијским царевима за угушивање 
устанка, а за учињену услугу тражио је руку његове сестре Ане. Они су одбили да 
дају своју сестру за варварског владара и тражили су од њега да прво прими 
хришћанство. Тако је кнез Владимир 988. године примио хришћанство и оженио се 
византијском принцезом. После тога је наредио да се униште пагански идоли које 
је он поставио у Кијеву и да се покрштава целокупно становништво у његовој 
држави. Насилно покрштавање није ишло без отпора. Народ је тешко примао нову 
религију, али отпор није могао да заустави процес покрштавања. Свештенство и 
црквене књиге долазиле су из Византије, али и из Бугарске и Македоније. 
Словенско светштенство могло је много успешније да шири међу народом нову 
веру. Словенски свештеници доносили су и црквене књиге на словенском језику.  

Кијевска Рус је као хршћанска држава много лакше улазила у европску 
политику као равноправан партнер. Увођење хришћанства донело је позитивне 
промене и у унутрашњем животу државе. Учење хришћанске цркве подржавало је 
монархистичко право на власт у држави и кијевски кнежеви су ту нашли веома 
снажну идеолошку основу за јачање своје власти. Са примањем хришћанства шири 
се и писменост, а све то је имало велики утицај и на бржи друштвени и привредни 
развој. 

После смрти кнеза Владимира 1015. године почела је међусобна борба 
између његових синова за кијевски престо. Као победник изашао је кнез Јарослав, 
који је касније добио надимак Мудри (1019 – 1054). Он је од почетка своје 
владавине наставио да спроводи политику свог оца Владимира, да окупља сва 
источнословенска племена и да учвршћује централну власт. На западу је морао да 
осигура границе своје државе од Пољске. Са југоистока су стално претили 
Печењези, па је кнез Јарослав подигао ради одбране од  њих две линије утврђења. 
Коначан ударац им је задао 1036. године, када се они повлаче у област изнад 
Дунава. На месту победе над Печењезима кнез Јарослав Мудри је 1037. године 
подигао храм – Саборну цркву Свете Софије – Собор Святої Софiї, оригинално 
архитектонско дело са изванредним фрескама и мозаицима. 

Кнез Јарослав је велику пажњу поклањао унутрашњој организацији своје 
државе. Изградио је Кијев, опасао га зидинама, подизао је цркве и палате. У његово 
време подигнути су и други градови: Черњигов, Перејаслав, Володимир. За време 
кнеза Јарослава Мудрог довршена је изградња Кијевске Руси. Сломљен је месни 
сепаратизам локалних кнежева, утврђене су државне границе, изграђен је и 
усавршен државни апарат.  
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Јарослав је бринуо о подизању културног и просветног живота: оснивао је 
школе, у оквиру Саборне цркве свете Софије основао је библиотеку, у којој су се 
окупљали писци и други образовани људи. За време кнеза Јарослава основан је 
Кијево-Печерски манастир (Києво-Печерська лавра), истакнути центар монашког 
живота, културе и писања летописа. 

Кнезу Јарославу припада велика заслуга и у области уређења правних 
односа и судства – сакупљени су важећи закони у једаном зборнику «Правда 
Јарослава» (Правда Ярослава) – «Руска правда» (Руська правда). Кијевска држава 
била је претворена у словенску државу. 

После утврђивања на власти кнез Јарослав је морао да организује одбрану 
од Печењега и наставио је изградњу фортификација у југоисточним границама 
државе. Јарослав је морао да води рачуна и о западним границама државе и ушао је 
у рат са пољским кнезом Болеславом Храбрим и вратио је тзв. Червењске градове, 
које су Пољаци раније заузели. После тога је организовао војне походе против 
агресивних племена Јатвјага и Литванаца. 

Кнез Јарослав Мудри је на почетку своје владавине имао добре односе са 
Византијом, понекад је пружао свом савезнику и значајнију војну помоћ. Доласком 
на власт у Византији Константина IХ Мономаха који је укидао привилегије руских 
трговаца у Константинопољу за извесно време су покварени ранији добри односи 
две државе. Кнез Јарослав Мудри је организовао војни поход против Византије, али 
без значајнијих успеха. Тада је прибегао дипломатској вештини и успео је да 
стекне наклоност Немачко-Римског царства и других европских земаља. Византија 
је била приморана да склопи мир са Кијевском државом. 

За време Јарослава Мудрог Кијевска Рус је била веома активан политички 
чинилац у оновременој Европи. Кнез Јарослав Мудри је био веома добар 
дипломата. Успоставио је добре односе са многим европским државама и добре 
династичке односе. Кнез Јарослав је своје синове женио принцезама из 
најистакнутијих европских владарских династија, а три своје кћери је удао за три 
моћна европска владара: Ану за француског краља Хенриха I, Анастазију – за 
угарског краља Андрију, а Јелисавету – за норвешког краља Гаралда. Зато су га и 
прозвали „таст Европе“. 

За време кнеза Јарослава Мудрог интензивно се развија привредни живот: 
земљорадња, сточарство, занатство и трговина, а све је то имало значајног удела у 
целокупном економском јачању снаге државе.  

За време кнеза Јарослава Мудрог почиње процват културе. Летописац 
наводи да је кнез водио књигу: „до книг виявляв охоту, читаючи їх і вночі, і вдень». 
Вероватно је зато добио надимак Мудри. 
 Јарослав Мудри је много урадио да црква у његовој држави постане 
независна од Византије, па је 1051. године поставио за митрополита монаха 
Илариона, без сагласности византијског патријарха. Ипак, већ 1054. године на 
митрополитски престо у Кијеву поново долази Грк ког је поставио патријарх из 
Константинопоља. 

Још за живота кнез Јарослав Мудри је поделио државу између петорице 
својих синова, тако да је сваки добио део државне територије. Тако је Јарослав 
утврдио принцип сењората у наслеђивању кнежевског достојанства и власти у 
држави. По том принципу врховну власт у држави наслеђивао је најстарији у роду. 
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Сви млађи синови били су дужни да слушају најстаријег брата – великог кијевског 
кнеза, и да заједно са њим управљају државом. У случају смрти кијевског кнеза 
требало је да га наследи најстарији живи брат, а остала браћа да по старости мењају 
места у појединим кнежевинама сагласно њиховом рангу. Нажалост, овај систем 
наслеђивања кнежевске власти није до краја примењиван, јер су се позиције и 
ауторитет често стицали у међусобним ратовима и обрачунима између браће и 
рођака. То је с временом све више доприносило опадању снаге и водило и пропасти 
Кијевске државе. 

Најстарији син Јарослава Мудрог, Изјаслав требало је да замени оца на 
кијевском престолу, али Јарослав Мудри није одредио који од браће ће наследити 
најстаријег, Изјаслава. Узалуд је стари кнез саветовао своје синове да живе у миру 
и надао се да ће и после његове смрти живети династичка солидарност и да ће се 
сачувати јединство и недељивост државе: „Якщо будете жити в любові, Бог буде 
при Вас і дасть вам перемогу над ворогами; а як будете жити ненависно, в 
суперечках, то і самі загинете, і затратите землю ваших батьків на дідів, що вони 
здобули великим трудом». 
 И претходници кнеза Јарослава Мудрог делили су државну територију 
својим синовима (Свјатослав и Владимир Велики), али се увек нашао један од 
браће који није признавао поделу државе и успевао да је уједини. Тако је урадио 
кнез Владимир Велики, тако је урадио и његов син Јарослав Мудри. Међутим, 
синови Јарослава Мудрог су се показали дисциплиновани и нико није желео да 
погази очеву вољу, као да су веровали да ће се одржати јединство државе. Ипак, 
власт сењора (најстаријег) није била толико снажна да одржи то јединство државе. 
У то време оживљавају старе племенске традиције појединих области које су 
тежиле за разбијањем јединства државе и за независношћу од централне власти. 

Јарослав Мудри је умро 1054. године у 76. години живота и сахрањен је у 
каменом саркофагу у Саборној цркви свете Софије у Кијеву. 
 Нажалост, његови синови – наследници нису успели да одрже државу на 
оном нивоу на који је подигао њихов отац Јарослав Мудри. 

Изјаслав (1054-1078), најстарији син Јарослава Мудрог, није био способан 
да управља огромном државом и није успео да стекне ауторитет међу бројним 
члановима династије. У почетку су Изјаслав и два старија брата створили неку 
врсту триумвирата и заједнички су водили политику у држави, спровели су неке 
значајне реформе у законодавству и организовали су одбрану јужних граница 
државе од степских хорди. Уместо племена Печењега тада се у руским степама 
јављају још снажнија и ратоборнија племена Половаца. Руски кнежеви су 
организовали велики војни поход против Половаца 1068. године, али су на реци 
Алти били поражени. Половцима је био отворен пут за пљачкање незаштићених 
јужних области Кијевске Руси.  

Уплашени од Половаца, грађани Кијева су затражили од кнеза Изјаслава 
оружје за одбрану града. Кнез се уплашио од немира и покрета народа, затворио се 
у свој дворац и није дозволио да се народу подели оружје. Народ је на то бурно 
реаговао и избила је тзв. Кијевска револуција, у којој је Изјаслав збачен са 
престола, а на кијевски престо је постављен је полоцки кнез Всеслав који је до тада 
био у кијевском затвору. Повод за прву кијевску револуцију била је неспособност 
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кнеза Изјаслава да организује одбрану града од Половаца. Револуција се 
претворила у анархију. 

Кнез Изјаслав је побегао у Пољску и вратио се у Киејв са војном помоћи, 
али су његови савезници својим понашањем и пљачкањем града изазвали нову 
побуну народа. Изјаслав је по други пут морао да бежи из града и тада се ставља 
под патронат папе Гругра VII. Иако се поново вратио у земљу са најамном војском, 
више није могао да поврати ауторитет и на крају је погинуо. 

Док је кнез Изјаслав боравио у Европи, на кијевском престолу се утврдио 
други по реду брат Свјатослав (10'73-1076), до тада черњиговски кнез, способан 
владар. Нажалост, његова владавина је трајала веома кратко. Он је оставио за собом 
два «Изборника» - из 1073. и 1076. године (Изборники князя Святослава) – 
истакнута дела писмености и културе из друге половине XI века и извесну 
библиотеку. 

После Свјатослава на кијевски престо долази трећи по реду брат Всеволод 
(1078- 1093) - последњи Јарославич на кијевском престолу. Он је желео да уједини 
земље Кијевске Руси и у свему је имао помоћ свог сина Владимира Мономаха. 
Всеволод је био образован, говорио је пет језика. Био је ожењен византијском 
принцезом. Одржавао је добре контакте и са Западом. 

После смрти Всеволода, на кијевски престо долази син Изјаслава – 
Свјатополк (1093-1113). То је време снажних напада Половаца на Кијевску 
државу: прво су опустошили Черњиговску и Перејаславску кнежевину, а после су 
нападали и области око Кијева. Одводили су у ропство огроман број становништва. 
Свјатополк није имао снаге да организује одбрану државе и морао је да моли мир 
од половског кана и на крају и да узме његову ћерку за жену. 

Тешко је било организовати одбрану од Половаца, јер су и неки кнежеви, 
незадовољни својим положајем и малим наследним земљама позивали Половце као 
савезнике да уз њихову помоћ остваре своје политичке амбиције и тако су 
доприносили сламању снаге властите државе. У таквој ситуацији кнез Свјатополк 
заједно са Владимиром Мономахом 1097. године сазива скуп свих руских кнежева 
у Љубечу поред Кијева. Ту су кнежеви свечано прогласили: „Пощо губимо руську 
землю, зводячи ворожнечу між собою? Половці  руйнують нашу землю і радіють, 
що боротьба між нами триває ще досі. Віднині будьмо однодумці і обороняймо 
руську землю. Кожний нехай тримає свою батьківщину». Нажалост, овај скуп је 
дао још више повода да поједини кнежеви чврсто држе оно што су наследили од 
својих очева, а то је значило да није могуће остварити јединство државе. 
Кнежевски партикуларизам је уништавао идеју јединствене државе. 

Договор кнежева о заједничком деловању није дуго трајао – први га је 
погазио сам иницијатор скупа, Свјатополк. 

После скупа кнежева у Љубечу било је још сличних скупова на којима су 
решавани неки проблеми или сукоби међу кнежевима. Неки од њих имали су бар 
краткотрајан успех. Ту су се кнежеви договарали и о војним походима против 
Половаца. 

У борби против Половаца највише се истицао перејаславски кнез Владимир 
Мономах, јер је његова кнежевина била највише изложена њиховим нападима. У 
неким походима против Половаца на почетку ХII века узели су учешћа многи 
кнежеви. 



 60

За време великих ратова против Половаца и опсада Кијева, у граду су 
настајали немири народа због драстичног поскупљења хране и соли: трговци су у 
договору са кнезом Свјатополком подизали цене намирница и тако су профитирали 
у временима најтежим за народ. У тим немирима у Кијеву умире кнез Свјатополк 
(1113. године). 

Да би мало умирили народ, кијевска аристократија је позвала Владимира 
Мономаха да преузме власт у Кијеву. То је пореметило предвиђени ред у 
наслеђивању кијевског престола, јер је Свјатополк кијевски престо оставио свом 
сину. И неки други кнежеви имали су веће право на кијевски престо од Владимира 
Мономаха. Ипак, кијевска аристократија је сматрала да на престолу у овом граду 
треба да буде најенергичнији и најпопуларнији кнез, какав је био Мономах. 

Владимир Мономах (1113-1125) је био последњи кијевски кнез који је 
настојао да одржи јединство огромне државе. Истакао се као добар организатор 
војних похода против Половаца и као добар државник. У својим „Поукама деци“ 
сам је за себе рекао следеће: «Що мав зробити мій слуга, те я сам робив, на війні і 
на ловах, вночі і вдень, на спеці і на холоді, не даючи собі відпочинку. Не дивився я 
на посадників, ані на бирачів, сам робив, що було треба, всю управу у своєму домі 
сам держав.» 

Владимир Мономах је дошао на власт у тренутку народне револуције по 
вољи народа, зато је у својој социјалној политици увек имао на уму 
најсиромашније слојеве становништва. Стварао је услове за развој привредног 
живота у држави. 

Кнез Владимир Мономах је улагао велике напоре да уједини разбијену 
државу. Непокорне кнежеве је уклањао са престола у њиховим кнежевинама. Успео 
је да под својом влашћу чврсто држи три четвртине државне територије. За време 
његове власти ауторитет кијевског кнеза значајно је порастао. 

Кнез Владимир Мономах је улазио у ратове са западним суседима, Пољском 
и Угарском, да би заштитио западне границе своје државе. У одбрани јужних 
граница државе организовао је око 80 војних похода против Половаца. 

Владимир Мономах је успостављао добре међудржавне и династичке односе 
са многим државама. Био је ожењен кћерком енглеског краља. Његова кћерка је 
била удата за византијског царевића Лава Диогена који је касније постао 
император. Један византијски царевић био је ожењен унуком Владимира 
Мономаха. Син Владимира Мономаха Мстислав оженио се шведском принцезом, а 
друге његове кћерке биле су удате у Норвешкој и Шведској. У његовој војсци је 
било много Енглеза. У Кијев су долазили и шкотски монаси тражећи финансијску 
помоћ.  

Владимир Мономах је имао планове да прошири своју државу према југу да 
би имао излаз на Црно море. Византија се помало плашила јаког суседа и 
савезника, па су лукави Византијци, да би мало примирили његове амбиције, 
послали Мономаху владарске ознаке - тзв. Шапку Мономаха. 

Иако се целог живота залагао за јединство државе, Владимир Мономах је 
још за живота, као и његови претходници, поделио државну територију својим 
синовима. После владавине његових синова поново узима маха процес слабљења 
централне власти и осамостављивања појединих кнежевина. Прво се издваја 
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Новгород, а после и други градови, односно, кнежевине: Полоцка, Турово-Пинска, 
Волињска, Перејаславска и Галичка кнежевина, итд. 

Владимир Мономах је унео и нове законе у «Руску правду» који се углавном 
односе на заштиту сиромашних и обесправљених. Познат је по свом књижевном 
делу Повчання. 

После смрти кнеза Мстислава, сина Владимира Мономаха, Кијевска Рус се 
распала на неколико посебних кнежевина (Черњиговска, Перејаславска, Волињска, 
Галичка, Турово-Пинска, итд.) које су водиле свој политички и економски живот. 

Кијевска кнежевина била је сведена на Кијев и околину с градовима, 
односно, на територију некадашњег племена Пољана. Ипак, Кијев је био и много 
више од тога, био је престоница некада велике државе, град пун традиција, велики 
центар међународне трговине, значајан културни центар, итд. и није хтео да се 
одрекне свог ранијег положаја и да буде само центар једне мале кнежевине. 
Кијевска аристократија је желела да има наследног кнеза и да има своју династију, 
а не да се сваког часа мењају кнежеви на великокнежевском престолу. Зато су 
Кијевљани изабрали род кнеза Мстислава Мономаховича. Владимир Мономах је 
својом владавином стекао симпатије Кијевљана, а његови синови Мстислав и 
Јарополк су наставили ту традицију и утврдили су династију на престолу у Кијеву. 
После Владимира Мономаха још седам кнежева из тог рода је седело на кијевском 
престолу. Ипак, многи кнежеви су били против династије Мономаховича. 

У ратовима међу кнежевима Кијев је неколико пута страховито страдао. 
Суздаљски кнез Андриј Богољубски, наследник Јурија Мономаховича, 1169. 
године заузео је Киејв, опљачкао га и спалио. После тога је настојао да на кијевски 
престо поставља своје кандидате. Неки кнежеви су се томе супроставили и 
Богољубски је по други пут кренуо са великом војском на Кијев, али је 1173. 
гдоине доживео катастрофу. 

Некадашњу веома живу трговину преко Црног мора прекинули су Половци 
који су се настанили у степама изнад Црног мора. Руски кнежеви су се често 
организовали и ишли су у војне походе против овог номадско-ратничкот племена, 
али и поред повремених успеха до коначног обрачуна са Половцима није дошло. 
Један такав војни поход против Половаца и његови јунаци овековечени су у 
познатом епу «Слово о полку Ігоревім», у коме као главни јунак иступа кнез Игор 
Свјатославич. И тај поход је показао да се због недостатка организоване акције 
свих руских кнежева не може постићи трајан успех у рату против Половаца. 

Од краја XII века упоредо са називом Рус за означавање јужних 
пограничних земаља Кијевске државе почиње да се користи и име Україна (први 
пут у Кијевском летопису 1187. године). 

Средином XII века почиње борба међу кнежевима за кијевски престо. За сто 
година на кијевском престолу изређало се 47 кнежева, а титула кијевског кнеза 
изгубила је свој некадашњи ауторитет и постала је скоро само номинална. Тада 
Половци поново почињу да нападају руске земље. 

Мада је изгубио политички значај, Кијев је и даље задржао централно место 
у трговини, култури, уметности и црквеном животу. 

Галичка кнежевина одваја се од Кијева крајем XI века. Ту су владали 
Ростиславичи, унуци кнеза Јарослава Мудрог. Галички кнез Јарослав Осмомисл 
(1153 – 1187) проширио је границе своје кнежевине све до ушћа Дунава и Карпата 
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(Пiдпер гори угорськi своїми залiзними полками... зачинив ворота Дунаєвi). 
Успешно је ратовао против Половаца. Био је у добрим односима са Угарском, 
Византијом и царом Фридрихом Барбаросом, али је био у сталном сукобу са 
галичким бојарима који су се обогатили и претворили се у родовску аристократију. 
Бојари су се мешали и у приватан кнежев живот. 

Син Јарослава Осмомисла Владимир био је у још лошијим односима са 
галичким бојарима. То је искористила Угарска и на кратко је окупирала Галичку 
кнежевину. Тада су у одбрану Галичке кнежевине устали и други руски кнежеви, а 
посебно Црква. Смрт кнеза Владимира Јарославича 1199. године доноси крај 
владавине Ростиславича у Галичкој кнежевини. 

У XII веку све већи значај добија Волињ на челу са Мономаховичима. 
Волињски кнез Роман Мстиславич је 1199. године ујединио Галичку кнежевину са 
Волињском и тако је основао Галичко-Волињску кнежевину. 

На почетку ХIII  века са истока долази још снажнији и опаснији непријатељ 
од Половаца: Монголи/Татари. Они су 1220. године прошли кроз Кавказ изнад 
Каспијског мора и дошли су у степе изнад Црног мора. Руски кнежеви су кренули 
против моћног непријатеља и на реци Калки су 1223. године доживели тежак пораз. 
Тада Татари нису искористили победу и вратили су се назад у Азију. Тек 1239. 
године поново наступају против Кијевске државе. Прво су на удару биле источне 
кнежевине, Перејаславска и Черњиговска. У децембру 1240. године Татари су 
заузели Кијев и страховито га опљачкали и спалили. То је крај јединствене државе 
Кијевске Руси. 

 
Разлози пропасти Кијевске Руси 

Кијевска Рус се распала под навалом Татара, али знаци њеног пропадања 
јавили су се много раније. Кијевска Рус је била једна од највећих држава у Европи, 
а ту је била и њена снага и извор њене слабости. Држава је била доста слабо 
насељена и огромни простори су представљали проблем у комуникацији и у 
функционисању власти. Поједине земље и племена увек су чезнула за својом 
самосталношћу и независношћу од централне власти. Јединство државе је 
одржавала династија. С временом се династија толико разгранала да је било просто 
немогуће да сваки члан династије дође на власт, макар у некој кнежевини или 
граду. Систем наслеђивања на престолу био је такав да није било директног 
наслеђивања по праву примогенитуре, већ је највеће право у наслеђивању имао 
најстарији у роду. То је често рађало борбе међу кнежевима у које су многи 
кнежеви увлачили и непријатеље државе, Половце, касније Татаре. 

Кијев се налазио у степском појасу, а у степама су се увек настањивала 
разна ратоборна номадска племена (Печењези, Половци и на крају Татари) која су 
представљала трајну опасност за државу. 

На пропадање Кијевске Руси утицао је и прекид некада веома живе 
међународне трговине која је пролазила преко територије Кијевске Руси: ту је 
веома значајан трговачки пут који је повезивао Балтик са Средоземљем и пут који 
је повезивао Далеки и Блиски Исток са Европом. Од времена крсташких ратова 
главни трговачки пут од Европе ка Блиском и Далеком Истоку иде преко 
Средоземног мора и тако је Кијевска Рус остала на маргини међународне трговине. 
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У то време и друге велике европске државе су преживљавале велике кризе: 
Француска, Свето Немачко-Римско царство, Византија после 1204. године, итд. 
 
Градови 
 Источни Словени су већ у периоду од VI-VIII века основали прве 
протоградове: утврђена места су имала клице будућих градова; то су центри 
занатства, центри власти, па и културни центри. Наравно, није сваки протоград 
касније прерастао у град, јер је тај процес зависио од конкретних социјалних, 
економских и политичких услова. Најстарији протоград је био Кијев, који је настао 
у V-VI веку, а у наредним вековима је прерастао у велики град, у ком је у ХI-ХIII 
веку живело око 50.000 људи. У јужном делу Кијевске Руси градови су настајали 
углавном у средњем Подњепровју, а било је доста градова и у западним деловима 
државе: у Галицији и Волинији. 
 У Кијевској Руси социјално-економски, политички и културни живот се 
концентрисао у градовима. Претежни део грађана су занатлије разних 
специјалности, који су се удруживали у корпорације слично као и у Западној 
Европи. Многи становници градова бавили су се трговином. Градски тргови били 
су истовремено и пијаце и места где се одвијао градски живот. Ту су се окупљала 
већа грађана која су од средине ХIII века играла значајну улогу у социјалном и 
политичком животу града. 
 Градови су били и главни културни центри. Ту су осниване школе, ту су 
деловали преписивачки центри, библиотеке, центри за писање/сликање икона. У 
градовима су настајали значајни летописи, ту су писана житија светаца и друга 
књижевна дела, ту су грађени храмови, манастири, значајне грађевине световног 
карактера. 
 Трговина, претежно спољна, била је значајан економски фактор у развоју 
Кијевске Руси. О унутрашњој трговини има мање података. Градови су имали своје 
центре за трговину – пијаце. Руски летописи, али такође и византијски, источни и 
западноевропски извори, много говоре о спољној трговини. Путем „От Варяг до 
Грек» одвијала се трговина између Византије и Скандинавских земаља, а руски 
трговци су у тој трговини обављали значајну улогу. Значајна је била и трговина са 
Истоком, која је ишла прво у области Кавказа и Каспијског мора, а касније даље на 
исток. Постојале су трговинске везе и са Пољском, Угарском, Немачком, Чешком, 
итд. Главну улогу у трговини имао је Кијев, а посредничку улогу у трговини са 
Скандинавијом имао је Новгород. Из Византије је углавном доношена скупоцена 
роба: предмети од злата и сребра, посуђе, скупоцене тканине, уље, вино, воће и 
разни занатски производи. 
 Главно платежно средство био је новац: страни ковани новац, арапски, 
византијски, делом и западноевропски новац. Поједини кнежеви Кијевске Руси 
ковали су свој новац, сребрни и златни: Владимир Велики, Јарослав Мудри, 
Свајтослав Јарославич и други. 
 
Култура Кијевске Руси 
 Словенски језици су се развијали из једног извора – прасловенског језика, 
који се формирао из праиндоевропског језика. Словенски језици који су се 
формирали из праиндоевропске, односно, прасловенске основе до данас су 
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задржали значјну блискост тако да се носиоци појединих словенских језика могу 
доста добро споразумети и када не знају језик један другог. 
 Прасловенски језик се распада релативно касно, у периоду од IV-VI века, а 
први сачувани писани пример словенског језика из IХ века је старословенски језик, 
односно, прва књижевна варијанта живог говорног словенског језика околине 
Солуна. Ипак, већ најстарији записи старословенског језика од IХ-Х века од 
староруског језика Х-ХIII века показују одређене разлике на свим нивоима језика, 
посебно на лексичком, иако има и много заједничких елемената. 
 Данас међу лингвистима има доста полемике око тога да ли је 
источнословенски језички масив Х-ХIII века представљао дијалектно шаренило 
једног језика староруског, или су већ постојала три језика: украјински, белоруски и 
руски. Једно је сигурно: у периоду од Х-ХIII века Источни Словени нису имали 
један потпуно исти живи говорни језик, зато се и не може говорити о развоју 
савремених источнословенских језика из монолитног староруског 
(староисточнословенског) језика. 
 Писани споменици из периода од ХI-ХIII века чувају особине које су 
карактеристичне само за украјински језик, односно за већину његових савремених 
говора. Уједињавање источнословенских племена у оквиру Кијевске Руси сигурно 
је допринело ширењу иновација у одређеним регионима државе. 
 
Књижевни језици Кијевске Руси 
 Иако вероватно никад није постојао један говорни староруски језик, 
лингвисти се ипак слажу да су Источни Словени у периоду од ХI-ХIII века имали 
један заједнички књижевни језик: староруски или старословенски 
(црквенословенски) језик. 
 Староруски писано-књижевни језик су чинила два писано-књижевна 
језика: а) староруски који се формирао у Кијевској Руси на основу говора и под 
утицајем старословенског; б) старословенски језик донет из словенског југа који је 
под утицајем локалног говора добио изразите источнословенске особине. 
 Водећа улога Кијева у формирању ранофеудалне државе и положај главног 
града сигурно су имали одлучујући утицај да говор Пољана добије значајну улогу у 
формирању књижевног језика Кијевске Руси. 
 Најстарији данас познати записи на староруском језику су натписи на 
златном и сребрном новцу кнеза Владимира Великод од 988. до 1015. године и на 
сребрном новцу његових синова Јарослава (из 1019.) и Свјатополка (из 1015-1019.). 
 За проучавање књижевно-језичке ситуације у Кијевској Руси прворазредну 
улогу имају писани споменици из Х-ХIII века који су сачувани у оригиналу (не у 
преписима). То су текстови у оригиналној верзији Остромировог јеванђеља из 
1057. године, Изборници из 1073. и 1076. године и записи на новгородским 
службеним минејама из 1095-1097. године, и натпис на Тмуторокањском камену из 
1068. године, као и неки графити за које се са сигурношћу може утврдити 
приближна година настанка. Из ових примера се види да је староруски језик у ХI 
веку имао свој властити правопис. 
 Староруски књижевни језик је имао широку сферу функционисања. То је 
државни језик на коме се воде деловодници великокнежевске канцеларије као и 
канцеларија других наследних кнежевина; на овом језику су писани документи, 
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повеље, уговори; на том језику се води преписка, службени натписи на стварима; 
на том језику се воде судски процеси и записи, на њему је написана „Руска правда“ 
(настала је у ХI веку, допуњена у ХIII веку). Неки научници сматрају да је „Руска 
правда“ написана на чистом народном говорном језику, а да су каснији 
преписивачи уносили многе црквенословенизме. 
 На том језику су писани и централни и регионални летописи. Најпознатији 
пример летописног стила староруског језика с југа државе је «Повість минулих 
літ» - прва редакција настала око 1113. године, која се везује за монаха Нестора, 
није сачувана, а друга редакција припада Видубицком манастиру у Кијеву и ушла 
је у Лаврентијски летопис из 1377. године. Ту су и Кијевски летопис из ХII века и 
Галичко-Волињски летопис из ХIII века – оба сачувана у Ипатијевском летопису из 
око 1425. године. 
 На староруском језику писана су и књижевна дела. По свом језику веома 
сличне најстаријим летописима су Поуке деци кијевског кнеза Владимира 
Мономаха. Најзначајније дело уметничке књижевности је Слово о полку Ігоревім са 
краја ХII века, у коме је очигледан живи говорни језик југа Кијевске Руси.  
 На староруском језику је писана и ходочасна прозна књижевност, на 
пример, опис путовања у Палестину монаха из Черњиговске области Данила под 
насловом „Житіє і хожденіє Данила Рускія землі ігумена», који је пун 
старословенских елемената, посебно цитата из Светог Писма, али ипак има у њему 
и доста примера лексике и синтаксичких конструкција живог говорног језика. 
 Старословенски (црквенословенски) језик користи се и доминира у 
црквеној сфери, посебно у богослужењу у Кијевској Руси од ХI-ХIII века. Творац 
словенског писма је Ћирило (око 863.), а прве црквене књиге на старословенском 
језику су саставили Ћирило и његов брат Методије. Пореклом из Солуна, браћа су 
на позив великоморавског кнеза Растислава отишла у Великоморавску кнежевину 
да тамо шире хришћанство на словенском језику. Тамо су наставили преводилачку 
делатност заједно са својим ученицима. После протеривања из Великоморавске 
кнежевени њихови ученици настављају делатност у Хрватској и Македонији. У 
Бугарској се старословенски језик интензивно развија и ту добија и јасне бугарске 
особине, нарочито у фонетици. 
 Можда су Источни Словени користили религијску литературу на 
старословенском језику и пре званичног покрштавања. Кнегиња Олга је била 
хришћанка, а у држави је и пре тога било хришћана. Од увођења хришћанства као 
државне религије у Кијевској Руси све неопходне црквене књиге, Јеванђеље, 
Апостол, Псалтир, Службеник, Минеје, итд. брзо су се шириле. Први примерци ове 
литературе стигли су у Кијевску Рус из Бугарског царства. Вероватно да је из 
Бугарске и Македоније долазило и ниже свештенство. 
 Први канонски текстови су скрупулозно копирани/преписивани, и овде су 
могући само ретки примери утицаја говорног језика Источних Словена. До краја ХI 
века потпуно се формира правописни и звучни систем источнословенске редакције 
старословенског језика. 
 У лексици старословенских канонских текстова био је велики проценат речи 
непознатих у живом говорном источнословенском језику, које обичан народ није 
разумео. Међутим, од почетка ХII века и у овим канонским текстовима се све више 
потискују неразумљиве речи и уместо њих се уводе разумљиве староруске речи. 
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 Касније су преписивачи у појединим преписивачким центрима и у 
текстовима Јеванђеља уносили поједине речи из говорног језика. То су могли да 
раде само добри познаваоци канонских текстова и грчког језика. 
 Прва источнословенска редакција текста Јеванђеља је тзв. Галичко 
Јеванђеље из 1144. године. Ту су уочљиве разлике у лексици у поређењу са ранијим 
старословенским текстовима Јеванђеља. Циљ ове редакције је био да уношењем 
лексике из живог говорног језика ти текстови буду доступнији, односно, 
разумљивији обичном народу. Такве редакције су могли да изврше само добри 
познаваоци језика и теологије, и зато су такви послови поверавани најзначајнијим 
верским центрима као што је био Кијево-Печерски манастир. У неканонске 
текстове се још интензивније уноси источнословенска лексика, јер су ти текстови 
били намењени не само духовним особама, већ и цивилима. 
 У усавршавању староруске редакције црквенословенског језика значајну 
улогу имало је превођење дела византијских аутора: житија, историја, хроника, итд. 
Као пример је превод Хронике Георгија Амартола. Понекад се старословенски језик 
источнословенске редакције аутора ХI-ХIII века назива и славеноруски језик. 
 У Кијевској Руси постојала су и живела два књижевна језика: 
старословенски, који се користи за потребе религије (богослужење, обреди, 
проповеди, житија, итд) и староруски, који је функционисао у цивилним 
круговима (правна акта, званична преписка, летописи, уметничка књижевност). 
 
Учење језика 
 Сматра се да је први филолог у Кијевској Руси био монах и летописац 
Нестор, који је у летопису «Повість минулих літ» користио топониме и 
фразеологизме као аргументе за своје тврдње. И у другим текстовима неразумљиве 
или мање разумљиве речи су за мање образоване читаоце посебно објашњаване: то 
су тзв. глосе, које могу бити у самом тексту (контекстуалне, унутрашње), изнад 
речи која се објашњава или на маргинама. 
 Оригиналне глосе са стране (на маргини) налазе се у једној од најстаријих 
књига из епохе Кијевске Руси – у Изборнику из 1073. године. Глосе у преводу 
Хронике Г. Амартола објашњавају значење неких грчких имена. 
 Глосографија - писање глоса са циљем да се нека реч објасни, претходи 
првим речницима у Кијевској Руси. Главни типови речника били су: 1) речници-
ономастикони; 2) речници симболике; 3) словеноруски речници. 
Најраспрострањенији су били речници-ономастикони, а њихова популарност је 
условљена ширењем хришћанских имена и настојањем да се упозна значење 
библијских имена. 
 У староруској лексикографији постоје три ономастичка речника из ХIII века 
(можда су састављени и раније): то су углавном тумачења јеврејских имена. 
 У ХI-ХIII веку постојали су мали речници који су тумачили алегоријско или 
симболичко значење. Словеноруски правац старе лексикографије представља 
речник који у списку из ХV века тумачи неке мање разумљиве речи. Постојао је и 
мали речник који је тумачио неке речи језика Половаца. 
 Староруска лексикографија Кијевске Руси из ХI-ХIII века спада у 
развијеније у то време у Европи. У том периоду нису састављене (или нису 
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сачуване) граматике старословенског или староруског језика, али су постојале 
граматике грчког језика. 
 Од лингвистичких трактата који су били познати и преписивани треба 
споменути трактат „О письменех» (чрноризца) Храбра, једног од словенских 
ученика и настављача дела Ћирила и Методија. Он се залаже за право Словена да 
имају своје писмо и каже да су Словени и пре примања хришћанства писали 
«чертами» и «рiзами», односно да су настојали да записују свој говор уз помоћ 
грчких и римских слова. 
 
Писменост и просвета 
 Писменост је веома значајан фактор у култури једног народа. Питање 
почетка писмености код Словена до данас још није разрешено, а главни разлог за 
то је недостатак поузданих извора као и чињеница да постоје две азбуке: ћирилица 
и глагољица. Коју је сачинио Ћирило и која је старија? На ово питање наука још 
није дала сигуран одговор. 
 Ћирилица је позната у писаним споменицима од ХI-ХIII века. Има 43 слова, 
24 грчка и 19 оригинална, словенска. Ћирилица је, уствари, сложена прерада грчког 
алфабета коме су придодата 19 слова непозната Грцима. Њена слова су постала 
основа савремене украјинске, руске, белоруске и бугарске писмености. 
 За разлику од ћирилице, глагољица је веома сложено писмо које има 39 
слова. Већина научника сматра да је Ћирило сачинио глагољицу за Словене у 
Моравској и Панонији, где је заједно са својим братом Методијем ширио 
хришћанство и уводио богослужења на словенском језику. 
 На почетку Х века бугарски писац монах Храбр у свом делу „О словима“ 
(„О письменах») покушава да одгонетне настанак и развој словенске писмености. 
Он сматра да Словени нису имали књиге док су били пагани, али су за бројање и 
врачање користили неке знакове (черти і рези). Када су примили хришћанство, 
поред свог писма почели су да користе и римско и грчко писмо. После тога Ћирило 
је саставио за њих посебну азбуку. Дуго се сматрало да је Ћирило саставио 
ћирилицу. Сада се углавном сматра да је он саставио глагољицу, а тек су његови 
ученици саставили ћирилицу која је по њему добила име. 
 Ћирилица је настала из протоћирилице, којој се накнадно додају нова 
словенска слова неопходна за побољшање преношења специфичности фонетике 
словенског језика. То значи да су Словени прво користили грчка слова, а касније су 
им, ради потпунијег преношења специфичности фонетике, додавана нова слова. 
Тако Храбр у Х веку спомиње 14 специфичних словенских слова, а у писаним 
споменицима ХI века тих специфичних словенских слова има 19. Међутим, у 
Саборној цркви св. Софије у Кијеву има текстова са 27 слова: поред грчког 
алфабета ту су и 3 посебна словенска слова : Ж, Ш и Щ, којих нема у грчком 
алфабету. 
 За време бугарског цара Симеона (893-927) Преспа је била центар словенске 
писмености и ту је протоћириличка писменост усавршена и постала је онаква какву 
познајемо из извора ХI века. 
 Још је сложеније питање порекла источнословенске писмености. Дуго се 
сматрало да је писменост настала у времену религијске реформе кнеза Владимира 
Великог, односно, у тренутку покрштавања Кијевске Руси 988. године. Ипак, има 
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сигурних доказа да се писменост у Кијевској Руси појавила много раније. Настанак 
писмености повезује се са културним развојем Источних Словена и стварањем 
снажне државе Кијевске Руси средином IХ века, када се уједињују 
источнословенска племена: Пољани, Деревљани, Сиверјани и други. 
 Два су фактора утицала на појаву писмености: 1) настанак државе и 2) 
ширење хришћанства на територији где су живела источнословенска племена, јер 
је ширење ове религије практично немогуће без коришћења писма. И држава и 
њене институције нису могле да функционишу без писмености, јер је било 
неопходно да се пишу споразуми, уговори, деловодници, кнежевске повеље, да се 
записује прикупљање пореза, итд. 
 Историјски извори указују да је хришћанство почело да се шири међу 
источнословенским племенима средином IV века: тада је појачана мисионарска 
делатност грчког свештенства у области Подњепровја (ту су на керамици 
пронађени знакови крста). 
 Летописи спомињу војни поход кнеза Аскољда на Константинопољ 60-их 
година IХ века. Тај поход је био успешан и тада је кијевски кнез (или кнежеви) 
потписао мир са Византијом, а истовремено кнез и део његове војне дружине 
прима хришћанство. Тада у Кијевску Рус долази епископ из Византије и сачињава 
једноставну азбуку. О томе говори „Окружница“ константинопољског патријарха 
Фотија и биографија византијског императора Василија Македонца коју је написао 
цар Константин Порфирогенит. 
 Трговински односи су допринели ширењу писмености: Рус је у то време 
имала интензивне трговинске односе са државама Истока и Запада, а посебно са 
Византијом. За означавање бројева користила су се грчка слова, а вероватно да су 
неки трговци познавали слова, односно, умели су да пишу и читају. 
 У летопису „Повість минулих літ» наводе се уговори потписани између 
Кијевске Руси и Византије 911, 944 и 970. године. Такви документи су према 
византијској традицији писани у два примерка, на грчком и на језику народа са 
којим је потписиван уговор. Споразуми потписани између Кијевске Руси и 
Византије сведоче и о живој дипломатској преписци две државе. Средином IХ века 
хришћанство је у Кијевској Руси већ било доста раширено, па се сматра да је била 
присутна и писменост и да је функционисала на кнежевском двору и у оквиру 
црквене организације. Сачувано је неколико примера епиграфских споменика из 
паганског периода Источних Словена. 
 
Црквена реформа кнеза Владимира Великог 
 Од времена примања хришћанства из Византије 988. године у Кијевској 
држави брже се шири писменост. Појачани су државни, трговински и културни 
односи са другим хришћанским државама у Европи. 
 Године 977. у Кијеву је основана митрополија, а у већим местима основане 
су епархије. За функционисање црквеног живота неопходне су биле цркве, 
свештенички кадар и писменост, односно, богослужбене књиге. Због тога су у 
Кијеву и у другим градовима осниване школе. У летопису се спомиње да је кнез 
Владимир Велики наредио да се деца аристократије шаљу у школу, и да су мајке 
плакале за децом када су је одводили у школу, као да су им деца одузимана. 



 69

 Преписивање књига постало је посебна делатност, а манастири су постали 
значајни преписивачки центри. У процесу преписивања словенских књига писаних 
црквенословенским језиком настају књиге тзв. кијевске редакције. Истовремено и у 
сфери државне писмености развија се тзв. кијевски језик писмености: говорни језик 
допуњаван војном, привредном и дипломатском терминологијом. Тај језик се 
ширио по свим областима огромне државе. Највише је била у употреби ћирилица, 
али има података да је коришћена и глагољица. 
 У државним документима у употреби је ћирилица. Има веома мало 
сачуваних епиграфских споменика. О писмености сведоче и легенде-натписи на 
кованом новцу кнеза Владимира Великог, Јарослава Мудрог и Свјатополка: 
„Володимир на столі», «Володимир, а се є злато», «Святополк на столі, а се єго 
серебро», «Ярославлє сребро», итд. 
 
Развој кијевске писмености 
 За време кнеза Јарослава Мудрог (1019-1054) државна политика је стварала 
повољне услове за развој писмености и културе. Летописни извори наводе да је 
главна заслуга кнеза Јарослава ширење писмености и културе и сматрају га 
„продовжувачем добрих справ Володимира». 
 Кнез Јарослав Мудри је започео изградњу система одбране-утврђења и 
изградњу цркава. У његово време Кијев је значајно изграђен и проширен. У центру 
града је саграђена Саборна црква Свете Софије (1017-1037). Ту је 1037. године 
отворена прва државна библиотека. Поред Сабора је била и писарница-скрипториј, 
где су преписиване и превођене многе књиге, а ту су писани и први летописи. У 
летопису „Повість минулих літ» наводи се: «И собра (Ярослав) писці многы и 
перекладаше: от грекъ на словінськоє писмо. И списоша книгы многы... положи в 
святій Софьи церкви, юже созда самъ». 
 Тридесетих година ХI века у кијевској митрополији и у кнежевом окружењу 
постоји већа група образованих људи. Најистакнутији је монах Иларион, касније 
кијевски митрополит. Тада је настало прво оригинално књижевно-црквено дело 
„Слово про закон і благодать». Сматра се да је аутор тог дела митрополит 
Иларион. Главна идеја дела је да се докаже да је Кијевска Рус примила 
хришћанство захваљујући мудрости кнеза Владимира Великог, а не под неким 
утицајем споља. Аутор тог дела назива кнеза Владимира „рівноапостольним» и 
сматра да га треба сврстати у ред светаца. Аутор пореди његову делатност са 
делатношћу императора Константина, који је хришћанство прогласио државном 
религијом у Римском Царству. Ту аутор спомиње и кнегињу Олгу и Јарослава 
Мудрог, који је саградио Саборну цркву св. Софије. 
 Интензивним преписивањем књига у држави брзо се ствара огроман фонд 
књига: сматра се да је у Софијској библиотеци било око 900 томова рукописних 
књига, од чега је сачуван само мали део. Најпознатији сачувани примерци су: 
Рејмско јеванђеље (Реймське євангеліє), Остромирово јеванђеље (Остромирове 
євангеліє), Изборници (Ізборники) (из 1073. и 1076.) и Мстислављено јеванђеље 
(Мстиславове євангеліє). 
 Најстарија књига из преписивачке радионице поред Саборне цркве св. 
Софије у Кијеву је тзв. Рејмско јеванђеље. То је књига џепног формата намењена 
за личну употребу. Датира се у 40-е године ХI века, а чува се у библиотеци у Ремсу 
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у Француској. Књига је припадала кћерци кнеза Јарослава Мудрог Ани, удатој за 
француског краља Хенриха I. Први део књиге је написан ћирилицом, остатак је 
писан глагољицом у ХIV веку. Ћирилични део преписан је из неког 
старословенског оригинала, али има и карактеристике источнословенске редакције, 
што сведочи да је књига преписана у Кијеву за време кнеза Јарослава Мудрог. То је 
најстарија књига кијевске преписивачке школе. 
 Остромирово јеванђеље (1056-1057) преписано је и намењено Саборној 
цркви св. Софије у Новгороду. Текст је писан веома лепим уставним писмом. Неки 
редови су исписани златом. Књига је урађена у високом стилу, богато украшена, са 
сликама јеванђелиста, са заставицама, са великим иницијалима са зооморфним 
мотивима. На крају је и потпис преписивача и датум. На основу језика може се 
закључити да је књига настала у Кијеву. 
 Остромирово јеванђеље било је узор за писање и украшавање 
богослужбених књига, као што је Мстислављево јеванђеље и Изборник из 1073. 
године. Сличан је формат књига, организација текста, орнаментални мотиви, итд. У 
Мстислављевом јеванђељу су представе јеванђелиста у њиховим симболима: Матеј 
(анђео), Јован (орао), Марко (лав) и Лука (бик). 
 Изборник из 1073. године је зборник чланака разних аутора који су 
читаоцима давали одговоре на различита питања из старозаветне и новозаветне 
историје, из филозофије, поетике, догматике и о неким природним појавама. 
Протограф овог Изборника је књига коју је нарочито бугарски цар Симеон на 
почетку Х века, а кијевска копија је урађена по наруџби черњиговског кнеза 
Свјатослава, сина Јарослава Мудрог. По свом садржају то је својеврсна 
енциклопедија византијске учености. То је специфичан жанр литературе у коме се 
у облику питања и одговора на њих појашњавају многа питања. У том облику су 
прављени и катакизми. Књига је великог формата, писана на пергаменту лепим 
уставним писмом. Текст је украшен заставицама у боји и сликама. Ту су 
представљени и симболи зодијака: стрелац, девица, рак, јарац, итд. На једној 
минијатури је представљен кнез који је наручио књигу, са супругом и синовима. 
Изборник је преписан из бугарског протографа, али ту има и карактеристика језика 
Источних Словена. Књигу су преписали локални преписивачи у Кијеву 1073. 
године: ту је и потпис преписивача Јоана и посвета кнезу Свјатославу. 
 Изборник из 1076. године је малог формата, а у њему су одломци разних 
грчких аутора. Књигу је преписао «грішний Іоанн» који није био само преписивач, 
него и уредник-састављач, који се трудио да читаоцима помогне да боље схвате 
сложене филозофске појмове. Забележено је да је књига састављена избором из 
многих књига. Део текстова су директни преводи грчких текстова, а неки су 
преузети из ранијих кијевских превода, нарочито из Изборника из 1073. године. На 
крају књиге је и датум – 6584, односно 1076. година, и запис да је састављена за 
време кнеза Свјатослава Јарославича. Овај Изборник је значајан споменик 
источнословенске редакције јер у лексици има много источнославизама. 
 У том Изборнику су чланци религијско-морализаторског карактера, 
приповести о молитвама, о постовима, о читању књига. Изборник је био веома 
популаран у Кијевској Руси, о чему сведочи и дело Владимира Мономаха „Поуке 
деци“, или „Молитве“ Данила Заточника. 
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 Мстислављево јеванђеље (крај ХI – почетак ХII века) – књига великог 
формата и лепо украшена, намењена за читање у цркви на празнике. Писана је 
лепим уставним писмом, украшена заставицама у боји, минијатурама јеванђелиста 
и великим иницијалима. Књига је урађена по наруџби кнеза Мстислава, сина 
Владимира Мономаха у време када је он био кнез у Новгороду. Јеванђеље је 
преписао Олекса Лазаревич. Књига је веома лепо и скупо опремљена. Сматра се да 
књига није писана у Новгороду, јер у њој нема особина новгородског језика оног 
времена, а има назнака да је завршена у Кијеву. 
 У државним установама, посебно у деловодницима, од краја ХI и почетка 
ХII века више се користи поједностављена ћирилска графика кијевским језиком. 
Тај језик су користили и летописци. Нажалост, нису сачувани оригинални текстови 
најстаријих летописа.  
 Као пример докумената из кнежевских канцеларија је повеља Мстислава 
Владимировича Јуријевском манастиру у Новгороду из 1130. године. Писана је 
ћирилицом, на пергаменту, лепим ситнијим уставним писмом, а на врпци је златан 
печат са ликом св. Теодора. 
 Књиге превођене са бугарског језика сведоче о високом степену 
преводилачке делатности и вештине преписивања. Књиге су преписивали 
професионални преписивачи. На основу ових ретких књига ипак се не може 
говорити о писмености широких слојева народа. 
 Археолози су открили бројне предмете: крчаге, преслице, моделе за ливеље, 
цигле, металне чаше, итд. са натписима. Ту су најчешће имена власника или 
дародавца. Као пример таквих натписа је чаша черњиговског кнеза Владимира 
Давидовича, на којој је натпис: „А се чара княжа Володимирова Давидовича. Хто з 
неї п’є, тому на здоров’я, хвалячи Бога і свого великого князя». 
 Велико значење имају и записи на кори брезе (берестяні грамоти), 
пронађени у Новгороду и у другим местима. Записи пронађени у Новгороду дају 
податке из свакодневног живота и пословања и доказују да је писменост улазила у 
све сфере јавног живота. Запис пронађен у Звенигороду има пет редака текста о 
купопродаји, односно, о враћању дуга. Овакви записи на кори брезе пронађени су у 
местима, односно, областима где је особина земљишта погодовала да дрво у њој не 
пропада – да се конзервише и тако се чува вековима. 
 У Кијеву су пронађени бројни натписи-графити које су оставили посетиоци 
или неко други на грађевинама из времена Кијевске Руси. На Саборној цркви св. 
Софије у Кијеву пронађено је око 400 таквих графита. Најстарија старословенска 
азбука имала је 27 слова, а ти натписи су управо из тог периода. Садржај тих 
натписа-графита је најчешће обраћање Богу, типа: „Господи, поможи рабу 
твоєму...» Неки посетиоци Саборне цркве су се обраћали свецима и молили су 
помоћ или су, једноставно, оставили записана своја имена. У једном натпису се 
спомиње „рака“, односно, саркофаг кијевског кнеза Всеволода Јарославича у 
Саборној цркви св. Софије у Кијеву. У једном натпису се спомиње да је Саборну 
цркву св. Софије 3. марта 1054. године ударио гром. Неки натписи су слични 
летописним записима о неким догађајима. 
 У једном натпису-графиту говори се о потписивању мира или примирја 
између великог кијевског кнеза Свјатополка Изјаславича и Владимира Мономаха. 
Натпис је важан колико због свог садржаја, толико и због начина на који је изведен. 
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Писан је ћириличним уставним писмом, али се разликује од свечаног писања књига 
уставним писмом. Ту су слова мало накошена у десно и очигледна је вештина брзог 
писања, карактеристична за пословну комуникацију. Овим писмом су писали у 
кнежевским канцеларијама, трговци, у судовима, сакупљачи пореза, итд., а 
вероватно и летописци. Главни циљ усавршавања таквог писма је брзо писање. 
 У једном натпису који има 14 редова говори се о купопродаји земље, а као 
сведоци те купопродаје су свештеници из Саборне цркве св. Софије. То је важан 
правни документ који сведочи и о учешћу свештених лица као сведока у 
купопродаји. Посебно треба споменути епиграфске натписе или графите у Кијево-
Печерској лаври на местима где су сахрењени поједини монаси. 
 Натписи-графити умногоме доприносе проучавању писмености људи у 
време трајања Кијевске Руси, односно, распрострањености писмености, и много 
говоре о процесу развоја савременог украјинског језика. 
 Уз Саборну цркву св. Софије значајан центар писмености у Кијевској Руси 
од средине ХI века је Кијево-Печерски манастир. Манастир су основали монаси 
Антониј, Теодосиј и писац Иларион. Од свог оснивања манастир постаје значајан 
преписивачки центар богослужбених књига. И у Житију Теодосија Печерског 
говори се о преписивању књига у том манастиру. У овом манастиру написана су и 
бројна оригинална дела. У ХI веку писање летописа постепено прелази из Саборне 
цркве св. Софије у Кијево-Печерски манастир. Писање летописа има свој златни 
период у ХII веку, када су овде деловали истакнути летописци, састављачи-
уредници и преписивачи. Ту је деловао и истакнути летописац Нестор – аутор 
летописа „Повість минулих літ». Нестор је аутор и других значајних дела као: 
„Читання про Бориса і Гліба» і «Житіє Феодосія Печерського». 
 Трећи истакнути центар кијевске школе писмености био је Михајловско-
Видубицки манастир поред Кијева. То је била задужбина Всеволода Јарославича и 
његовог рода. Ту је 1070. године подигнута црква од камена у част архистратега 
Михајла, а поред манастира је био и кнежев дворац – „Красний двір». Видубицки 
манастир је почев од владавине кнеза Владимира Мономаха (1113-1125) у Кијеву 
постао један од најзначајнијих кијевских центара писмености у којем је настављено 
кијевско писање летописа, преписивања књига и писање оригиналних књижевних 
дела. Ту је била велика библиотека. На почетку ХII века монах овог манастира 
Силвестер значајно је редаговао летопис „Повість минулих літ» тако да је 
углавном истицао делатност великог кијевског кнеза Владимира Мономаха. Он је у 
летопис унео и легенду-традицију о боравку апостола Андрије у области Кијева, 
односно, о његовом проповедању на кијевским брежуљцима. У том манастиру 
настаје и «Слово», односно похвална беседа о кнезу Рјурику Ростиславичу у вези са 
подизањем одбрамбеног зида 1198. године који је штитио цркву св. Михаила од 
изливања Дњепра. 
 У Кијеву су у ХI-ХII веку постојала три центра кијевске школе писмености:  
1) Саборна црква свете Софије, односно руска митрополија; 
2) Кијево-Печерски манастир, и 
3) Видубицки манастир. 
У тим центрима преписиване су и превођене књиге са других језика, ту настају 
прва оригинална дела, ту су настајали летописи. Ту су деловали, у то време, 
најобразованији људи у Кијевској Руси. Одавде је ширена књига писана ћирилским 
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писмом у све крајеве Кијевске државе. Захваљујући делатности образованих људи 
у манастирима писменост и књижевност периода Кијевске Руси била је на 
завидном нивоу и није заостајала за земљама западне Европе. 
 
Основно и више образовање 
 О школама и образовању до примања хришћанства 988. године нема 
података. Ипак, ако се има на уму да је постојала држава и да су државној 
администрацији били потребни образовани људи, може се претпоставити да је нека 
врста образовања морала постојати. Кијевска Рус је потписивала уговоре са 
Византијом, кнежеви су издавали повеље, бележено је прикупљање пореза, трговци 
су потписивали уговоре, итд., значи да је писменост функционисала. Можда су у 
почетку образовани људи долазили из јужнословенских држава, али се полако 
морао формирати и домаћи слој образованих људи. Средином Х века у Кијеву је 
постојала црквена општина, што значи да су морали постојати људи који су били 
писмени и могли су користити богослужбене књиге. 
 После званичног примања хришћанства 988. године требало је васпитавати 
и образовати људе који ће даље ширити религију и културу. Тада се отварају 
државне школе. Летопис спомиње да су такве школе основане у Кијеву, Новгороду 
и у другим градовима. У школу у Кијеву примали су децу имућнијих слојева 
становништва, а у Новгороду су узимали у школу децу староста и попова. 
Постојале су школе за образовање виших и нижих црквених служитеља. 
 У школи се прво учи читање, а тек после тога писање и рачунање. Читање се 
учи почев од изучавања азбуке, преко састављања слогова, све до читања текстова 
из Апостола и Псалтира, главних приручника за читање. 
 У Кијевској Руси постојало је и више образовање, а то подразумева и 
теолошко-филозофске дисциплине, односно, теологију и филозофију, као и 
реторику, граматику, певање и учење страних језика. Такво образовање се у ХI 
веку могло стицати у кијевској школи Саборне цркве свете Софије, а у ХII веку и у 
Кијево-Печерској лаври, у Видубицком манастиру и у епархијским школама у 
Черњигову, Перејаславу, Галичу. Посебна пажња се поклањала учењу страних 
језика, на првом месту грчког, јер су на том језику биле написане канонске књиге 
православне вере и на том језику су некад вршени неки црквени обреди. Осим тога, 
већина кијевских митрополита били су Грци који су имали византијско образовање. 
Друго место заузима латински језик. Неки сматрају да је и варјашки језик имао 
значајну улогу. Владимир Мономах у свом делу „Повчання дітям» спомиње да је 
његов отац знао пет језика. 
 У Кијевској Руси рано почиње превођење стране литературе. У ХII веку у 
скрипторијуму Саборне цркве свете Софије у Кијеву, а касније и у другим 
градовима, превођена су на словенски језик позната дела: Хроника Георгија 
Амартола, Историја јудејског рата Јосифа Флавија, Хроника Синкела, Житије 
Василија Новог, Александрија, Пчела, Шестоднев и друга дела која су имала 
значајну улогу у просветном и културном животу.  
 У Кијеву су стекли високо образовање истакнути људи тог времена: 
монах/митрополит Иларион, Теодосиј Печерски, летописац Нестор, Клим 
Смољатич, Кирило Туровски, Мојсеј Видубиски, аутор Слова о полку Ігоревім, 
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Јарослав Мудри и његови синови Изјаслав, Свјатослав и Всеволод, и његови унуци 
Свјатополк и Владимир Мономах. 
 Поред државних основних школа постојале су и приватне школе. Као 
учитељи најчешће су били црквенослужитељи и монаси који су учили децу у 
манастирима. 
 У ХI и ХII веку настајали су и нови центри писмености и образовања, али су 
сви они до татаро-монголске најезде у првој половини ХIII века били под снажним 
утицајем достигнућа кијевске школе писмености. 
 
ЛЕТОПИСИ ЕПОХЕ КИЈЕВСКЕ РУСИ 
 
 За цео период Кијевске Руси веома је карактеристично писање летописа. За 
разлику од хроника које су у већини европских земаља писане на латинском језику, 
летописи у Кијевској Руси писани су на народном језику или на језику веома 
блиском народном. Зато су били толико раширени и популарни. Људи су писали, 
преписивали и читали летописе и хронике и та традиција је дуго живела код 
Украјинаца.  
 Сматра се да је писање летописа започело у IХ веку, да су летописи вођени 
већ за време кнеза Акољда, тзв. Літопис Аскольда. После настају први 
списи/редакције летописа. У кругу Софијске саборне цркве написан је спис 
Летописа (1037-1039) који се завршава похвалом кнезу Јарославу Мудром због 
његове просветитељске делатности, због изградње Кијева, Саборне цркве свете 
Софије, Златне капије. Од 60-их година ХI века писање летописа је настављено у 
Кијево-Печерском манастиру, и ту монах Никон прича о крштењу кнеза Владимира 
у Корсуњу, о војним походима руских кнежева против Византије, о позиву 
Варјазима... Све то је искористио састављач/уредник тзв. Почетног летописа (1093-
1095) (Початковий літопис), који се приписује монаху Печерског манастира, Јони. 

Традиција писања летописа почела је у Кијеву у Х веку и убрзо се 
проширила на све регионе Кијевске Руси. Аутори летописа били су монаси, 
игумани, представници кнежевских администрација, па и неки кнежеви. Писање 
летописа прошло је веома сложен пут, док на почетку ХII века није састављен 
летопис „Повість минулих літ», најстарије историјско дело средњовековне 
Кијевске Руси. Аутор овог дела је Нестор, монах Кијево-Печерског манастира. На 
његовом спису је радио монах Видубицког манастира Силвестер. 

Практично сви летописи у основи имају заједнички кијевски почетни 
летопис познат под називом „Повість минулих літ». Од ХII века писање летописа 
се разгранава и од почетног летописа прелази се на писање летописа/хроника 
појединих кнежевина, градова, итд. 
 Чак и у периоду феудалне расцепканости Кијевске Руси, без обзира на 
разлике у погледима на неке догађаје и интересе појединих кнежева или 
кнежевских родова, за све регионалне летописе/хронике карактеристично је да су 
наслеђивали и чували традицију заједничке државе и да је у њима живела основна 
идеја – понос на славну прошлост и забринутост за будућност и јединство 
отаџбине. 
 Током времена поједини хронолошки записи обједињавани су у летописне 
списе који су били нека врста историјских хрестоматија. Поједини летописи су 
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имали разне ауторе, различит стил писања и давања информација, а после уношења 
у већи спис добијали су отисак уредника-састављача, који не само да су редаговали 
своје претходнике, већ су их и допуњавали новим чињеницама и скраћивали или 
изостављали информације које им нису одговарале. Ове хрестоматије прављене 
нису по жељи аутора-састављача, него обично по наруџби кнежева, који су на тај 
начин желели да оставе сведочанство о себи, о својим делима и о делима својих 
предака. 
 Почеци кијевског писања летописа још нису до краја разјашњени, али се 
сматра да су први летописи писани од средине Х века. Истакнути украјински 
историчар Михајло Брајчевски сматра да је писање летописа почело средином Х 
века и да су касније редакције из корена промениле садржаје, односно, да је све то 
што је урадио кнез Аскољд у другој половини IХ века касније приписивано 
варјашким кнежевима Олегу, Игору и кнезу Владимиру. 
 Углавном је прихваћено мишљење да је прва редакција летописа настала на 
самом крају Х века, за време кнеза Владимира Великог, и да је то покушај да се да 
преглед прошлости Кијевске Руси за 150 година. Приликом писања летописа 
коришћени су документи из кнежевог архива, уговори Кијевске Руси са Византијом 
и записи о најзначајнијим догађајима као и годишњи записи прављени у црквеним 
књигама при митрополитској катедри, итд. 

„Повість минулих літ» је веома значајан споменик староруског писања 
летописа с краја ХI – почетка ХII века који је сабрао у себи не само искуство 
историјских сазнања прикупљених у Кијевској Руси током претходне епохе, већ и 
домете европске историјске мисли и традиције византијске хришћанске културе. 

„Повість минулих літ» је, у ствари, комплекс летописних радова састављен 
у Кијеву између 1112-1119. године. То је историјско-уметничко дело. У њему су 
спојена у једну целину дела књишког и фолклорног порекла. Ту се говори о 
настанку источнословенске државе и њеног главног града Кијева, о ратним 
подвизима њеног становништва, односно, војника, о народним немирима, о 
сукобима између кнежева. Цео летопис је прожет позивом кнежевима да се уједине 
у борби против спољних непријатеља и осуђују се сукоби међу кнежевима. Али у 
„Повість минулих літ» су ушла и друга дела, на пример Повчання Володимира 
Мономаха дітям и његово писмо кнезу Олегу Свјатославичу, затим записи о 
ослепљењу кнеза Васиљка, о преношењу моштију Теодосија, о нападу Половаца на 
Печерски манастир, о походу кнеза Свјатополка против Половаца. Осим тога, 
монах Нестор је искористио и низ страних извора, одломке из дела византијских 
аутора („Хроника“ Арматола, „Житије“ Василија Новог, итд), библијске књиге. Ту 
су ушли и званични државни документи: уговори Кијевске Руси са Византијом. 
Овај летопис је имао велики значај за даљи развој староруске књижевности и 
писање летописа. Посебно се тај утицај види у делу „Слово о полку Ігоревім». 

У Кијевски летопис, односно, летописни спис улази и породична хроника 
кнеза Рјурика Ростиславича, животопис кнеза Изјаслава Мстиславича, черњиговски 
и перејаславски летопис, приповест о походу кнеза Игора против Половаца, итд. У 
Кијевском летопису се јасно истичу приповести о кнежевима и посебне повести, а 
излагање се често презентује у облику дијалога и говора. 

Научници су из Кијевског летописа издвојили посебни део породичне 
хронике кнежева Ростиславича, у којој се описује живот и делатност кнеза Рјурика 
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Ростиславича и његове браће Свјатослава, Мстислава, Романа и Давида. Тај спис се 
завршава обраћањем кнезу Рјурику, односно, похвалом његовој државничкој и 
просветитељској делатности поводом посвећења (1198) величанствене грађевина – 
Видубицког зида који је штитио цркву св. Михајла од поплава Дњепра. Аутор ове 
похвале је монах Мојсеј из Видубицког манастира. Текст похвале је ушао у 
Кијевски летопис и остаје као сведочанство високе црквене ораторске уметности 
тог времена. 

Похвала сведочи о високом образовању монаха Мојсеја, који је био начитан 
и припадао је ораторској школи која је настављала традицију Кирила Туровског. 
Према летопису кнез Рјурик Ростиславич је био један од истакнутијих владара 
Кијевске Руси. Организовао је низ успелих похода против Половаца. Био је 
образован, волео је уметност, подизао је цркве, манастире и друге грађевине. 
Летописац га представља као милосрдног према свима и истиче његову мудрост. 

Похвала спада у ред најлепших свечаних беседа у Кијевској Руси и 
Византији тога времена. Управо захваљујући кнезу Рјурику Ростиславичу сачињен 
је спис Кијевског летописа, који је по својим књижевним особинама сигурно један 
од најлепших руских летописа. 

Овај летопис је прва историја Украјине од првих кијевских кнежевских 
династија. Ту се први пут спомињу имена украјинских градова и насеља: Чернігів, 
Трипілля, Коростень, Корсунь, Переяслав, Ізяслав, Овруч и реке које данас носе та 
имена: Буг, Сула, Трубеж. Летопис даје много података о паганској религији 
Источних Словена, о њиховим божанствима. Ту су и полулегендарне приче о 
подизању првих хришћанских храмова и манастира, који су уз подршку Јарослава 
Мудрог и других кнежева постојали жаришта образовања и културе.  

Оригинал овог летописа није сачуван, а данас је познат из каснијих 
редакција од којих су најпознатије „Іпатіївський список» који је настао у 
Ипатијевском манастиру у Кострому, «Лаврентійський список», који је добио 
назив по монаху Лаврентију који је преписао овај летопис 1377. године у Суздаљу 
и «Радзивилівський список». 

Данас је веома тешко утврдити све путеве летописа „Повість минулих літ» 
и многобројне редакције које су у њему оставиле извесних трагова. У летопису се 
примећују утицаји усмене народне књижевности, фолклора, старих веровања... 

На почетку аутор показује место Словена и Кијевске Руси у систему 
тадашњег света и узајамну повезаност и условљеност историје свих народа. Аутор 
се стално позива на Библију која је била ауторитет знања у средњем веку, али и на 
византијске хронике, посебно на Хронику Георгија Амартола. У тај летопис су 
ишли ранији списи летописа: из 996, 1039, 1073, 1093-1096, «Повість галичанина 
Василія», «Ізборник Святослава», црквене поуке и усмена традиција. 

Очигледно да Нестор није само преписивао раније летописе, већ је 
приликом прављења новог „списа“ користио и многе друге, писане и усмене 
изворе. Он је прерадио прве странице и ту је из познатих византијских извора и 
хроника додао део о Источним Словенима, о Ћирилу и Методију, о проналаску 
словенског писма, легенду о боравку св. апостола Андрије на кијевским 
брежуљцима, додао је уговоре руских кнежева Олега и Игора са Византијом, 
легенде о кнезу Олегу, традицију о освети кнегиње Олге Деревљанима, о војним 
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походима кнеза Свјатослава, о сукобима кнежева и о погибији кнежева Бориса и 
Глеба. 

Аутор настоји да његово дело не буде досадно набрајање историјских 
догађаја, већ му улива живост динамичним дијалозима: наводи обраћање људи 
кнезу Свјатославу, који је више пажње посвећивао војним походима у друге 
крајеве, а мање је бринуо о својој држави и о њеној одбрани од спољног 
непријатеља: „Ту, княже, чужої землі шукаєш і блюдеш, а своєї ся лишив». Кнез 
Свјатослав се обраћа својим војницима пре боја: «Не посоромимо землі руської, 
ляжемо кістьми тут, бо мертвий сорому не має», а Вишата, војвода кнеза 
Јарослава Мудрог, пре похода на Константинопољ, каже: «Я живий буду, то з 
дружиною, і як загину, то з дружиною». 

На почетку је увод у словенско-руску историју. Аутор овог летописа се 
истиче не само као марљив настављач дела својих претходника, него и као 
историчар, јер одмах на почетку свог дела поставља два важна питања: «Откуду 
есть пошла Руская земля» і «Кто в Києві нача первіє княжити». Он настанак 
Кијева повезује са животом и делатношћу првог словенског кнеза Кија чија власт 
се простирала на племена Пољана и њихову територију, а дипломатске везе иду чак 
до Константинопоља. Он одбацује став неких да је Киј био обичан скелеџија на 
Дњепру и наводи да је Киј био прави кнез ког је примио византијски император у 
Константинопољу. Ипак, летописац не наводи тачно време живота Кија, мада 
указује да хронолошки том периоду претходи посета апостола Андрије кијевским 
брежуљцима, после чега следи долазак Бугара на Дунав и Белих Угара.  

Према традицији аутор овог летописа је монах Нестор, мада неки научници 
сматрају да је то Силвестер, игумен Михајливско-Видубицког манастира. 
Различити ставови научника произилазе из бројних списа летописа у којима је 
записан један ил други аутор, или обојица. Данас већина аутора сматра да је аутор 
летописа „Повість минулих літ» монах Нестор, а да је монах Силвестер у свој 
летопис унео летопис Нестора. Проблеми око утврђивања ауторства тог летописа 
произилазе и из чињенице да летопис није сачуван у оригиналу, односно, да није 
сачувана прва редакција. 

Кнез Владимир Мономах, као велики кијевски кнез, не само да је надгледао 
редакцију писања кијевског летописа, него се и сам опробао у тој делатности. Он је 
аутор уникатног летописног дела које је написано у облику летописа-
аутобиографије које је у литератури познато под насловом «Повчання Мономаха 
своїм дітям» и обухвата период од 1066. до 1117. године. Ту је: а) поука деци, б) 
кратак летопис војних похода и победа кнеза Владимира Мономаха. 

У „Поукама деци“ Владимир Мономах расправља о вечном проблему, о 
проблему добра и зла, праведника и грешника. Обраћање деци поукама често се 
претвара у молитве Богу и Богородици од којих аутор моли спасење и заштиту од 
непријатеља и од људи који чине безакоње, који живе неправедним животом, па и 
спас од властитог поноса и од сујета овог света. На пример: „О Владичице 
Богородице! Отьими от убогого серца моего гордость и буесть, да не взношюся 
суетою мира сего; в пустошнімъ семъ житьи научися, вьрный человіче, быта 
благочестию ділатель». 

Мономах верује да ће врлине помоћи његовим синовима да живе праведно, 
да мисле и на сиромашне, сирочад и удовице, и да не дозволе да моћници 
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понижавају људе. Он наглашава да су земаљски живот и слава пролазни: «Смерни 
есмы, днесь живы, а заутра в гробі; се все, что ны вдалъ, не наше, но твое, 
поручилъ ны еси на мало дний». Као узор младим кнежевима Мономах нуди свог 
оца Всеволода који је научио пет језика. За себе кнез Мономах каже да је цео живот 
радио и није се баш много ослањао на чиновнике, ни у ситним ни у крупним 
стварима. Није заборављао ни сиромашне људе: «Тоже и духаго смерда у убогыі 
вдовицы не далъ есмъ силнимы обидіти». 
 У својим «Поукама» Владимир Мономах слика идеалног и паметног човека 
и праведног кнеза, а желео је да такви буду и његови синови и кнежеви-вазали. У 
тренуцима непрекидних сукоба између кнежева ово обраћање Владимира 
Мономаха било је актуелно, али није постигло свој циљ, јер ни за време кнеза 
Мономаха, ни после њега Кијевска Рус није имала идеалног кнеза каквог је он 
описао. Можда је он сам помало личио на таквог кнеза, мада се и за њега не може 
рећи да није имао људске слабости и недостатке. 
 «Поуке деци» нису само поуке рођеној деци, будућим кнежевима, него се 
исто тако односе и на све друге кнежеве Кијевске Руси. 
 Владимир Мономах је аутор још једног дела, које је у Лаврентијском 
летопису практично наставак «Поука деци», а то је «Писмо черњиговском кнезу 
Олегу Свјатославичу, једном од иницијатора сукоба међу кнежевима. Ту кнез 
Мономах каже: «Не хочу лиха, но добра хочу братьи и Русъкіи земли». 
 Непосредни наставак „Повість минулих літ» је кијевски летописни спис са 
краја ХII века. Већина аутора се слаже да је аутор игуман Видубицког манастира 
Мојсеј. Очигледно да је у тај спис ушло неколико летописа. Ту су сабрани 
летописи које су писали разни аутори за поједине кнежеве, и то је основни разлог 
идејних и стилских размимоилажења појединих делова летописа. Ту се препознаје 
наклоност летописаца појединим кнежевима. Тако, на пример, летописци 
«Владимировог племена» имају много симпатија за наследнике Мономаха, 
наглашавају њихову праведност и критикују њихове противнике и супарнике. 
Наравно, приликом редакције списа увек је било простора да аутор-састављач 
нешто мења у летописима које користи, а делимичне измене у тексту указују на 
очигледне противречности у излагању и на однос аутора летописа према 
догађајима и историјским личностима. 
 
Галичко-Волињска кнежевина 

Географски те области се налазе између горњих токова река Буг и Дњестар и 
планинског масива Карпата. За време кнеза Владимира Великог те области улазе у 
састав Кијевске Руси. У ХII веку Кијевска Рус се у процесу феудализације 
уситњава на наследне кнежевине, а у њеним западним областима полако се 
издвајају и јачају две области-кнежевине: Волинија и Галиција, које је кнез Роман 
Мстиславич ујединио у једну кнежевину: Галичко-Волињску (1199. године). 

Док је централни и источни део Кијевске Руси пропадао под налетима 
степских хорди, значај западних земаља био је у сталном порасту. Галиција је 
бележила брз економски развој захваљујући свом географском положају и 
значајним природним ресурсима. За економски развој Галиције велики значај имају 
богати копови соли у Карпатима, јер је со у средњем веку била веома скуп артикал. 
Развоју Галиције и Волиније допринели су и значајни трговачки путеви који су 
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кроз те области пролазили: један је повезивао Западну Европу са Далеким Истоком, 
други, који је ишао од Византије и преко Црног мора и даље реком Дњестром све 
до Пољске и Скандинавије. 

Галиција је постала посебна кнежевина за време Растислава 
Владимировича, унука Јарослава Мудрог, а крајем ХI века право на Галицију 
признато је његовим синовима Рјурику, Володару и Васиљку. 

Средином ХII века Угарска краљевина и Галиција су у центру акција 
великих суседа. Византија је била на врхунцу моћи: заузела је Бугарску и 
припремала је напад на Угарску. Угарска је нашла савезнике у кијевском кнезу 
Изјаславу Мстиславичу и српском кнезу Урошу II којег је такође угрожавала 
Угарска. Тада кнез Галиције Володимирко стаје на страну Византије и тако налази 
савезника против кијевског кнеза Изјаслава и против Угарске. 

После смрти кнеза Володимирка на престо у Галицичу долази његов син 
Јарослав Осмомисл (1153-1187) који је водио веома успешну политику. Јарослав 
Осмомисл је ушао у савез са угарским краљем Стефаном III и пружио му је војну 
помоћ у рату против Византије. Византија је улагала велике напоре да раскине 
савез Угарске са кнезом Галиције Јарославом Осмомислом. 

Јарослав Осмомисл је успоставио односе и са немачким царем Фридрихом 
Барбаросом. После смрти кнеза Владимира, сина Јарослава Осмомисла, престо у 
Галичу остаје упражњен, а као претендент се јавља волињски кнез Роман 
Мстиславич. Први његов покушај да заузме престо Галиције био је неуспешан, али 
1199. године он заузима престо Галиције и уједињује две кнежевине у једну: 
Галичко-Волињску кнежевину. 

За време кнежева Јарослава Осмомисла и његовог сина Владимира у 
Галицији је у политичком и економском животу значајну улогу стицала класа 
домаће аристократије – бојара који су долазили у сукоб са кнежевима и често су 
водили главну реч у политици. 

Доласком на престо у Галицији кнез Роман Мстиславич се жестоко 
обрачунао са бојарима. За време кнеза Романа Мстиславича Галичко-Волињска 
кнежевина је имала водећу улогу међу руским кнежевима. Кнез Роман је заузео 
кијевски престо и поставио је на њега свог намесника. Кнез Роман је организовао 
неколико успешних војних похода против Половаца. Са Византијом је имао добре 
односе. 

Кнез Роман Мстиславич, који је 1199. године ујединио Галицију и Волинију 
у једну кнежевину – Галичко Волињску, истовремено је био и велики кијевски 
кнез. Његова држава је окупљала већи део земаља Кијевске Руси и протезала се од 
Карпата до Дњепра. 

У унутрашњој политици Роман се ослањао на средње слојеве друштва да би 
на тај начин савладао бојарску анархију. У спољној политици Роман је обновио 
добре односе са Угарском, Византијом и Немачком. 

После смрти кнеза Романа (1205), пошто су иза њега остала два малолетна 
сина, бојари су поново ступили на политичку сцену. Бојарин Владислав 
Кормиљчич се на кратко проглашава за кнеза. Ову ситуацију су искористиле 
Пољска и Угарска, и у име заштите права малолетних Романовича, Данила и 
Васиљка, долазе у Галицију. Угарски краљевич Коломан је постављен за «краља 
Галиције и Володимирије» (rex Galiciae et Lodomeriae) (1214 – 1219). Против 
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угарско-пољских освајача устају Мстислав Удатни, кога су галички бојари позвали 
на галички престо, и млади кнез Данило. Данило је успео прво да од Пољске 
преузме Волињ, а 1238. године сео је на престо свога оца у Галицији. Следеће, 
1239. године заузео је и Кијев и ту је поставио свог војводу Дмитра. 

На почетку XIII веку украјинским земљама је претила нова опасност од 
номадских народа: тада из Монголије продиру монголо-татарске хорде. Татаро-
Монголи су 1222. године стигли у степе изнад Црног мора. Тада се за борбу против 
њих организује коалиција руских кнежева у којој је био и кнез Данило. Уједињене 
снаге руских кнежева су у борби на реци Кајали 1223. године претрпеле тежак 
пораз. Татари нису искористили ту победу него су се вратили у Азију. Други талас 
татаро-монголске најезде на украјинске земље долази 1238. године на челу са 
каном Батијем. После пустошења Перејаславске и Черњиговске кнежевине, након 
жестоке борбе Татари су 6. децембра 1240. године заузели Кијев и кренули су на 
Галицију и Волињ, рушећи најзначајнија места, а онда су наставили свој поход на 
запад. У априлу 1241. године Татари су претрпели пораз од пољских и немачких 
витезова код Лигница и вратили су се на обале Волге где су основали своју државу 
Златну хорду (Золота орда) с центром у Сарају. После тога Татари су успостављали 
своју власт у руским земљама намечући појединим кнежевинама «иго» (јарам) које 
се састоји у плаћању данка. Кнежеви који су били покорени морали су да иду у 
Сарај и да тамо од кана добију «јарлик» - право да и даље остану кнежеви у својим 
кнежевинама, али као татарски вазали, да им редовно плаћају данак. 

Византија је 1204. године пала у руке крсташа. Неки кнежеви који су до тада 
били у сфери утицаја Византије обраћају се римском папи, молећи од њега 
краљевске круне. Тада су краљевске круне од римског папе добили бугарски краљ 
Јоан Колојан и српски деспот/кнез Стефан Немања. 

И код кнеза Романа је дошла папска делегација, нудећи му краљевску круну, 
али је он одбио из политичких разлога: он је у борби за немачки престо подржавао 
кандидата Филипа Швапског, а папа је подржавао Отона IV. Старији историчари су 
истицали да је кнез Роман био искрен присталица православља и да због тога није 
примио краљевску круну из руку римског папе. 

Кнез Роман је умро 1205. године у Пољској када је кренуо у Саксонију да 
пружи војну помоћ Филипу Швапском. Оставио је два малолетна сина: Данила, 
који је имао 4, и Васиљка који је имао 2 године. Удовица, кнегиња Ана одмах је 
преузела регенство у име својих малолетних синова. Регенство није било у 
традицији наслеђивања власти у оквиру Кијевске Руси. Зато се на престо у Галичу 
јављају неки претенденти који су сматрали да је кнез Роман бесправно заузео тај 
престо. У свим комбинацијама претенденти су морали рачунати на помоћ или 
супарништво галичких бојара, који су после смрти кнеза Романа поново ојачали. 

Кнегиња Ана је у веома сложеним политичким околностима сматрала да је 
за њене синове најбоље решење да их стави под заштиту (у вазалски положај) 
угарског краља Андрије II. Године 1211. у Галичу је обављена свечана 
интронизација десетогодишњег Данила Романовича. Једно време је Андрија II 
стварно био заштитник малолетног Данила. За то време је трајало супарништво 
између Угарске и Пољске за утицај у Галичко-Волињској кнежевини: Угарска је 
имала претензије на Галицију, Пољску – на Волинију. Коначно су супарници 
Андрије II и малопољски кнез Лешко Бели 1214. године нашли заједнички језик: 
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склопљен је споразум да на престо у Галичу дође син Андрије II Коломан, коме је 
било само 6 година, и да се ожени са пољском принцезом Соломијом, која је имала 
само три године. 

Добивши сагласност од римског престола за устоличење свог сина 
Коломана на престо у Галичу, краљ Андрија II је сматрао да треба да се одужи 
папи, па је у Галицији започело насилно покатоличавање православних Русина. Ова 
акција је изазвала велике немире, па је краљ морао да прекине ову акцију. 

Кнез Данило Романович (1238 – 1264) истакао се у борби против Татара, 
повратио је земље које су биле под влашћу његовог оца Романа Мстиславича и 
постао истакнути владар Галичко-Волињске кнежевине. 

Кнез Данило је прво савладао немачке витезове код Дорохочина (1238). 
Ратовао је против уједињених снага Пољске и Угарске и дела галичких бојара, које 
је разбио код Јарослава 1245. године. Да би заштитили своје кнежевине од 
татарских напада и рушења неки руски кнежеви су прихватили да буду татарски 
вазали. И кнез Данило је отишао у Сарај и добио је од монголског кана „јарлик“ – 
право да и даље остане кнез у својој кнежевини. Међутим, у стварности он се 
припремао за борбу против Татара, градећи утврђења и покушавајући да организује 
антитатарску коалицију у коју би ушли римски папа, угарски краљ и пољски и 
литвански кнежеви. Управо у том тренутку у његову кнежевину стиже папска 
делегација, нудећи Данилу краљевску круну у Дорохочину 1253. године. Он тада 
није примио краљевску круну, свестан да ће му круна донети више штете него 
користи: тиме би непотребно изазвао Татаре, а знао је да са Запада неће стићи 
неопходна војна помоћ за борбу против њих. Ипак, Данило није прекидао везе са 
Римском куријом. Данило је пристао на црквену унију са католичком црквом. 
Нажалост, идеја о организовању «крсташког рата» против Татара није била 
реализована. 

Године 1253. Данилу је поново нуђена круна од римског папе. У новим 
околностима, када му је била неопходна помоћ у рату против Литве, кнез Данило је 
прихватио краљевску круну. Крунисан је 1253. године. Данило је једини руски 
владар који је имао краљевску титулу. 

У унутрашњој политици Данило је водио борбу против бојара и у тој борби 
се ослањао на грађане и себи наклоњене бојаре. Бринуо је о економском и 
културном процвату државе. Подизао је градове, градио храмове. Саградио је град 
Лавов у част свог сина Лава (Лев). 

Као искусан дипломата и добар војни стратег, Данило је обновио традицију 
Кијевске државе. Све време своје владавине (1238 – 1264) владао је заједно са 
својим млађим братом Васиљком, који је био кнез на Волињи. 

У борби за престо у Галичу улази и руски кнез Мстислав Храбри. У једном 
тренутку угарски краљ Андрија II био је приморан да се у име свог сина Коломана 
одрекне галичког престола, а то право је добио други његов син – Андрија III, који 
се заручио ћерком Мстислава Храброг. 

Кнез Мстислав Храбри је умро 1228. године и тако је испао из игре један од 
значајних бораца за престо у Галичу. Тада је кнез Данило већ имао на Волинији 
снажну војску и почео је коначан поход за освајање престола свог оца Романа. 
Коначно је 1239. године сео на престо у Галичу. Угарска је била немоћна да се 
супротстави, малопољски кнежеви нису могли да одрже заузете територије на 
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Волинији, а и међу руским претендентима за престо у Галичу кнез Данило није 
имао равноправног супарника. 

Када се стабилизовао на престолу Галичко-Волињске кнежевине, и када је 
успео да свог војводу постави за намесника на престолу у Кијеву, на Кијевску Рус 
је са истока надирао снажан непријатељ – Татари/Монголи. 

Татари су у децембру 1240. године заузели Кијев, опљачкали га и спалили, а 
после тога су редом заузимали кнежвеине Кијевске Руси. Стигли су и у Галичко-
Волињску кнежевину, али се ту нису дуго задржали, већ су наставили пут на запад, 
у Угарску, где им није пружан никакав отпор. Татари су кренули у потеру за 
угарским краљем Белом IV и пратили га све до Јадранског мора. После тога су се 
повукли у област око Каспијског мора и ту су основали своју државу познату под 
именом Златна Хорда. 

Кнез Данило је умро 1264. године. После смрти кнеза Данила долази на 
власт његов син Лав (1264 – 1301). Он је настојао да одржи добре односе са 
Татарима. У ратовима против Угарске успео је да освоји део Закарпатја, а од 
Пољске Љублинску област. Пренео је центар кнежевине у Лавов. 

Син кнеза Лава Јуриј I (1301 – 1315) успео је да поново уједини Галичку и 
Волињску кнежевину. Носио је титулу «Краљ Руси». Основао је Галичку 
митрополију. 

После смрти Јурија I престаје период процвата Галичко-Волињске 
кнежевине. Његови наследници, синови Лав II и Андриј I, владали су заједно у 
Галицији и на Волињи. Ратовали су заједно с Пољском против литванске 
експанзије. Обојица су погинула у борби против Татара. С њима се и завршава по 
мушкој линији династија Мономаховича. После тога је веће бојара изабрало за 
кнеза Галиције Болеслава, сина сестре претходних кнежева Лава и Андрија. 
Болеслав је прешао на православну веру и узео име Јуриј II. Пошто је најзначајније 
положаје у држави поверавао странцима, бојари су га отровали. Тако се завршава 
период државе Кијевске Руси. 

После смрти кнеза Јурија II Болеслава 1340. године почела је борба између 
суседа за Галицију и Волињ. Литвански кнез Дмитро-Љубарт заузео је Волињ. 
Пољски краљ Казимир III кренуо је на Галицију, заузео Лавов и узео сво благо и 
регалије галичких кнежева. У борбу за Галицију улази и Угарска. Једно време је 
Галицијом управљао војвода Дмитро Ђеђко заједно са бојарском олигархијом. 
Године 1349. пољски краљ Казимир III у савезу са Татарима заузима Галицију и 
склопа договор са Литвом и Угарском по коме Галиција и Западна Волињ остају у 
оквиру Пољске до његове смрти. 

У годинама од 1370 – 1387. Галиција је била под влашћу угарског краља 
Лудвика који је постао и пољски краљ. Пољска краљица Јадвига је 1387. године 
прикључила Галицију Пољској. Тада је почела колонизација Галиције, посебно 
градова, пољским и немачким елементом. У градовима се уводи магдебуршко 
право, а католичка црква у њима добија све значајнију улогу. 

Галиција је остала у оквиру Пољске све до њене прве поделе 1772. године, 
када је припала Аустрији. 

Закарпатска област је од краја X века улазила у састав Кијевске Руси. После 
смрти кнеза Владимира Великог угарски краљ Стефан I, користећи размирице 
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између руских кнежева, заузима Закарпатску област која остаје у оквиру Угарске 
до 1918. године. 

Буковина је у X веку улазила у састав Кијевске Руси. У XII веку била је у 
саставу Галичко-Волињске кнежевине, а после њене пропасти ушла је у састав 
новоствореног Молдавског војводства и у његовом саставу остаје до 1774. године, 
када је припала Аустрији. 

Кнежевски период Кијевске Руси, који је трајао скоро пет векова, са 
кијевском (860 – 1240) и галичко-волињском (до 1349.) етапом је веома значајан 
период у историји Украјине. Према украјинској историографији кнежевски период 
Кијевске Руси припада украјинском народу. Ову тезу је формулисао најистакнутији 
украјински историчар Михајло Грушевски, насупрот руској историографији, која 
сматра кнежевски период Кијевске Руси делом историје руског народа. 

Совјетска историографија је прихватила тезу «троједне Руси» - да је 
Кијевска Рус заједничка држава три источнословенска народа: руског, украјинског 
и белоруског. 

Ипак, треба увек имати на уму да је основна територија на којој је настала и 
где је био центар Кијевске Руси – централни део територије данашње Украјине, а 
да су белоруске и руске земље касније биле прикључене тој држави. 

Према украјинској историографији до татарске најезде 1240. године центар 
Кијевске Руси био је Кијев, а после тога се центар преноси на запад, где се формира 
Галичко-Волињска кнежевина као наследница Кијевске Руси. 

Извесно време Кијевска Рус била је најмоћнија држава у тадашњој Европи. 
Постоји низ фактора који су допринели њеној пропасти. Као прво, тешко је било да 
се управља оноликом државом из једног центра, а подела на наследне кнежевине 
по принципу сењората до 1097. године, односно наслеђивања кнежевина с оца на 
сина после 1097. године, доприносе распарчавању јединствене државе. 
Центрипеталне локалне тенденције и подела кнежевине допринели су опадању 
ауторитета великог кијевског кнеза и саме престонице Кијева. Велике штете 
Кијевској држави задавали су номадски народи, Печењези и Половци, који су 
непрекидно нападали украјинске земље, наносећи штете економском и људском 
потенцијалу и пресецајући важне трговачке путеве. Ово постепено опадање 
Кијевске државе коначно се завршава коначним распадом државе после татарске 
најезде 1240. године. После тога је Галичко-Волињска кнежевина још за пуни век 
продужила трајање старе украјинске државе. Западне украјинске земље биле су под 
значајним културним утицајима из Западне Европе, зато се с правом каже да је 
Галиција била прозор украјинских земаља окренут према Западу. 

Династија Романовича изумире у првој половини ХIV века. Године 1340. 
Пољска заузима Галицију. Од тада ће Галиција бити под Пољском, односно од 
1772/75-1918. у оквиру Хабзбуршке монархије. У периоду између два светска рата 
највећи део Галиције поново је под Пољском. 
 
Значај Галичко-Волињске кнежевине 
 Галичко-Волињска кнежевина је у тренутку када је централна власт 
Кијевске Руси слабила користила свој повољан географски положај и значајне 
природне ресурсе, а галички кнежеви су се веома добро сналазили у политичким 
превирањима у региону и тако је растао ауторитет и снага те кнежевине. 
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 Галиција је природни наследник Кијевске Руси. Њени кнежеви су често 
заузимали кијевски престо. Галичко-Волињска кнежевина је чувала државну 
традицију и културу Кијевске Руси. Галиција је као највише истурена на запад од 
свих руских земаља имала највише веза и контаката са Средњом и Западном 
Европом, била је као прозор руских земаља у Европу. Ту су увек били снажни 
културни утицаји са Запада. Галичко-Волињска кнежевина је за пуни век 
надживела Кијевску Рус. 
 
РЕЛИГИЈА И ЦРКВА 
 
 У средњовековној Европи живот је био прожет религијом. Тако је било и у 
Кијевској Руси у којој је идеологија у основи имала религијски поглед на свет, а за 
све облике културе био је карактеристичан одређен однос према религијским 
вредностима. 
 Током неколико векова постојања Кијевске Руси сукцесивно трају два 
основна религијска система: паганство и хришћанство. Паганство је формирано и 
развијало се на аутохтоној основи и у IХ-Х веку достиже свој врхунац, а управо 
тада све снажније заузима своје позиције хришћанство које се ширило из 
Византије. Тако на самом крају I миленијума, односно на почетку II, Кијевска Рус и 
источнословенски свет улази у општу историјско-културну сферу. 
 Свака регија постоји у систему „човек-друштво-природа-култура“, јер се 
верник увек појављује као конкретан представник друштвених односа одређеног 
социо-културног типа и неке конкретне социо-етничке заједнице. 
 У класном друштву култура етноса није хомогена, јер њу сачињавају разне 
субкултуре чији носиоци заузимају различите позиције у одређеном социјалном 
организму и могу се односити на различите начине према спољашњим импулсима 
и имати различит утицај на меру њиховог прихватања у култури етноса у целини. 
 Почетак диференцијације у формирању културе сигурно је у вези са 
распадом првобитне заједнице и издвајањем из егалитарне заједнице с једне стране 
„богатих и моћних“, а с друге стране постојање сиромашних и немоћних, који су 
једва преживљавали. Ту је и почетак стварања двају поларних субкултура у 
култури јединственог етноса, од којих је једна субкултура елитарна (службена, 
градска, култура кнежеве дружине), а друга народна (фолклорна, сеоска). 
 
Државно паганство 
 Ту, с једне стране постоји примитивно празноверје по селима, а с друге 
стране постоји државна паганска религија града и социјалних врхова у којима 
постоји добро разрађена представа о божанском пореклу кнежевске власти, са 
различитим ритуалима и класом „свештеника-жреца“ који су владали тајанственом 
симболиком и различитим магијским радњама. Обреди су се обављали у 
специјално саграђеним светилиштима која су често била кружног облика и била су 
окружена са два кружна бедема на којима су ложене ватре. У средини су били 
постављени идоли, обично дрвени, и ту је горела жртвена ватра поред које су 
приношени дарови божанствима. Овај део светилишта се назива „капище». Сматра 
се да су у другом кругу људи јели жртвену ритуалну храну и то је «требище». 
Археолози су пронашли таква светилишта у разним местима источнословенске 
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територије. У летопису «Повість минулих літ» описана је религијска реформа 
кнеза Владимира Свјатославича коју је он спровео 980. године: «Поставив він 
кумири на пагорбі, поза двором, теремним: Перуна дерев’яного, - а голова його 
була срібна, а вус – золотий, і Хорса, і Дажбога, і Стрибога, і Симаргла, і Мокош. І 
приносили їм люди жертви, називаючи їх богами». 
 На челу тог пантеона био је Перун као покровитељ великог кнеза и његове 
војне дружине и то је утврђивало систем јединствене власти. Перун је био страшно 
божанство: оличава гром и муњу, али истовремено он је и паметан бог који има 
сиву (сребрну) браду. На другом месту у том пантеону је Хорс – бог Сунца и 
топлоте. Дажбог је бог добробити, бог који обезбеђује лепо и топло време; Симаргл 
(крилати пас) чува усеве и зрно; Мокош је покровитељица женских послова. Није 
познато зашто у том пантеону нема бога Велеса – бога стоке и других божанстава, 
која су постојала. Вероватно је кнез Владимир својом реформом желео да у 
државни пантеон и у државну религију уђу божанства из појединих региона његове 
државе, да би на тај начин обезбедио подршку свих региона у формирању снажне 
централне власти. 
 
Ширење хришћанства 
 Поставља се питање зашто је кнез Владимир Велики само осам година после 
велике религијске реформе одлучио да прими нову религију и да ту религију 
наметне као званичну у оквиру целе своје државе. Научници углавном указују да је 
основни разлог прихватања и ширења хришћанства у Кијевској Руси тај, да стара 
паганска веровања која су настала на нижем степену развоја источнословенске 
заједнице више нису одговарала новим државним структурама, односно, да је новој 
класи феудалних господара која се формира био потребан нови бог који ће 
санкционисати постојање нових друштвених структура и омогућити 
подјармљивање и експлоатацију ширих народних слојева. Због тога је изабрано 
хришћанство као религија која је у значајној мери могла да уреди односе у новом 
друштву по мери феудалне класе која се формирала. 
 Кнезу и његовом окружењу импонује идеја божанствене власти 
византијских василевса која је слична хришћанској империји. Осим тога, 
православна хијерархија није имала, сем у неким изузецима, претензије да има 
супремацију над световном влашћу. Овакви односи између државе и црквене 
власти одговарали су државној структури Кијевске државе на крају Х века и зато је 
прихваћен модел хришћанства из Византије. Осим тога, хришћанство је давало 
допринос развоју духовности (обичаја, морала), ширењу достигнућа кулутре 
других европских држава и античке културе. 
 Ипак, иако се има на уму све наведено у вези са разлозима промене 
званичне религије у држави, треба нагласити да је идеја и пракса хришћанства 
продирала на територију Источних Словена још за време римске власти у 
градовима на обалама Црног и Азовског мора. А у Кијевској Руси упознавање са 
хришћанством датира управо из периода првих кнежева те државе, из времена 
Аскољда и Дира. Управо константинопољски патријарт Фотије даје информацију 
(860. године) у својој окружници да су кнежеви Аскољд и Дир приликом боравка у 
Царгороду променили своју стару веру, да су примили хришћанство, и да су повели 
са собом епископа из Византије. То је био само почетак ширења хришћанства од 
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горе, од највише државне власти. Да је хришћанство све више ширено међу 
највишим слојевима друштва у Кијевској држави сведочи и уговор потписан 
између Византије и Кијевске Руси 944. године, у коме се јасно наводи на који 
начин су се кнез Игор и његова дружина заклели да ће поштовати потписан 
договор, једни пред Перуном, други у цркви: «І поклали (русичі) оружжя своє, і 
щити, і золото, і присягнув Ігор, і мужі його, і скільки було поган-русичів. А 
християн-русичів водили присягати в церкву святого Іллі». 
 Кнегиња Олга је примила хришћанство у Константинопољу 957. године и 
настојала је да и свог сина Свјатослава убеди да прими нову веру, али у томе није 
имала успеха. Летописац је о овоме оставио интересантан дијалог у коме на речи 
своје мајке Олге: «Я, сину, бога пізнала і радуюся. Якщо і ти пізнаєш Бога, 
радуватися станеш». Свјатослав одговара: «Як я інший закон один прийму? Адже 
дружина моя з сього сміятися почне!» Вона тоді сказала йому: «Якщо ти 
хрестишся, - всі це саме вчинять». Так він не послухав матері і дотримувався 
поганських звичаїв». Може се рећи да је до званичног примања хришћанства у 
Кијевској Руси 988. године хришћанство у тој држави било приватна ствар 
појединца. 
 Нова хришћанска религија у почетку се ширила само у неким регионима, на 
пример у Подњепровју, односно, у центру велике државе. Ту је био државни, 
економски и културни центар, ту су најинтензивнији међуплеменски и 
међуетнички контакти и све то је имало великог утицаја да се овде брже шири нова 
религија. То потврђују и археолошки налази: управо на тој територији су 
забележена сахрањивања покојника са јасним ознакама хришћанства (а не 
спаљивање) раније него у другим регионима који су улазили у састав Кијевске 
Руси. И у западној Волинији раније се јавља сахрањивање покојника него у 
источној, што се тумачи продирањем хришћанства у ову област можда још од 
времена када су у Великоморавској кнежевини хришћанство ширили словенски 
апостоли Ћирило и Методије. 
 Када је примио хришћанство и оженио се византијском принцезом Аном, 
сестром византијских царева Константина и Василија, кнез Владимир је наредио да 
се покрсти народ у целој његовој држави: «І Володимир послав посланців своїх по 
свьому городу, говорячи: «Якщо не з’явиться хто завтра на річці багатий, чи 
убогий, чи старець, чи раб – то мені той противником буде. ‘І це почувши, люди з 
радістю йшли, радуючись і говорили: ‘Якби се не добре було, князь і бояри сього б 
не прийняли. ’А назавтра вийшов Володимир з попами цесарициними і 
корсуньськими на Дніпро. І зійшлося людей без ліку, і влізли вони в воду/.../ а попи 
стоячи, молитви творили». После тога (кнез) «повелів він робити церкви і 
ставити їх на місцях, де ото стояли кумири. І поставив він церкву святого Василія 
Великого на пагорбі, де ото стояли кумири Перуна та інші і де жертви приносили 
князь та люди. І почав він ставити по городах церкви, і попів наставляти, і людей 
на хрещення приводити по свіх городах і селах». 
 Тада је на Старокијевском брежуљку подигнута црква Пресвете Богородице 
која је одређено време имала функцију катедралног храма у главном граду. За њену 
изградњу издвојен је десети део кнежевих прихода због чега је она названа 
Десятина. 



 87

 Сматра се да је у почетку за изградњу цркава и издржавање свештенства 
издвајан новац из кнежевих прихода и да тада цркве и манастири нису имали своја 
имања. Тек касније је црква стицала непокретна имања за своје издржавање. Црква 
није могла да отуђује имања која је добила на поклон. Структура староруске 
црквене организације била је слична као и организација државе: на челу државе 
био је кнез, на челу цркве у држави био је митрополит. Тек када је централна власт 
све више губила своју моћ – независност, у тим центрима су повремено осниване 
митрополије, али су оне обично биле кратког века. Тако су биле основане 
черњиговска и перејаславска митрополија које је санкционисао и 
константинопољски патријарх, али су биле укинуте после извесних политичких 
промена. 
 Касније, када је крајем ХII и од почетка ХIII века процес феудалне 
расцепканости некада јединствене државе Кијевске Руси узимао маха, Кијев је и 
даље остајао главни симбол јединства државе. А томе је доприносила и 
организација цркве, у којој је на врху био митрополит који је имао седиште у 
Кијеву, а ту је био и катедрални сабор св. Софија. 
 На самом почетку ХI века у Кијевској држави било је петнаестак епископија 
и много манастира, цркава и капелица (према неким подацима и до 10.000 
храмова). 
 Манастири су се почели оснивати у Кијевској Руси одмах после званичног 
увођења хришћанства. Први су основани у Кијеву. Најпознатији су Кијево-
Печерски манастир и Видубицки манастир поред Кијева. Оснивани су и женски 
манастири. Манастири и цркве добијали су од великих и од других кнежева 
значајне некретнине и то је стварало добру материјалну базу за њихово одржавање 
и за деловање. 
 Кијево-Печерски манастир је веома значајан јер је од почетка био центар 
писмености. Ту су преписиване и превођене прве књиге, ту су настајала прва 
оригинална дела, ту су настајали бројни летописи и списи летописа, ту је била 
школа за образовање свештеничког кадра. Овај манастир је дао велики број 
истакнутих црквених и културних делатника, велики број истакнутих 
црквенослужитеља, епископа и митрополита. 
 У познатом делу Києво-Печерський Патерик – зборнику разних догађаја и 
прича о овом манастиру и животу у њему има веома много података значајних, 
како за историју цркве и конкретно овог манастира, тако и оних који описују 
свакодневни живот овог времена. 
 Многи црквенослужитељи и цивили одлазили су на ходочашћа у Палестину. 
О томе има података у путописима са тих ходочашћа. Као пример те литературе је 
путопис черњиговског игумана Данила са почетка ХII века. 
 Митрополити су у време Кијевске Руси углавном били Грци. Ипак, већ за 
време кнеза Јарослава Мудрог на митрополитску столицу постављен је митрополит 
Иларион, пореклом Русин, који је оставио значајна писана дела. После њега је био 
постављен још један митрополит из домаћег свештенства – Климент Смољатич. 
 
Специфичне црте староруске религијске свести 
 Однос локалних традиција и оргодоксног хришћанства може се у неким 
цртама пратити у обреду сахрањивања у првим вековима II миленијума. 
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 Црквена организација, односно, духовне особе су увек отоворено биле 
против међусобних сукоба и ратова кнежева у оквиру Кијевске Руси. С једне 
стране, то су налагали основни хришћански принципи, а с друге стране и због тога 
што су немирна времена и сукоби међу кнежевима неповољно утицали на 
материјални положај цркве и духовних особа уопште. Зато се црква и духовне 
особе увек залажу за очување јединства државе. 
 Црква је имала велике могућности да формира јавно мњење, да развија 
културу и да шири црквену јурисдикцију на многе сфере друштвеног живота. 
Црква је као институција имала потпуну контролу у култу, имала је разгранат 
систем својих установа које су се бавиле литургијском и другим облицима 
делатности, мисионарством, обављала је хришћанске свете тајне и бавила се 
религијско-пропагандним радом. Све то је имало значајан утицај на развој 
феудалне друштвене свести Кијевске Руси, на развој писмености, књижевности, 
културе уопште, итд. Црква је задала тежак ударац паганској култури. Ипак, у 
селима је утицај цркве на живот и обичаје народа био много слабији. 
 Становништво Кијевске Руси није могло одједном да се одрекне старе 
религије и да у потпуности прихвати нову веру, њене обичаје и све култове. Има 
података да је народ неке религијске обичаје и праксу бар делимично сачувао када 
је већ примио хришћанство. То потврђује и аутор дела: „Слово некоего 
христолюбца»: «И верують в Перуна, и в Хорса и в Сима, и в Ргла, и в Мокош, и в 
вилы, их же числом тридесяте сестрениць, глаголють окояни невегласи, и мнять 
богинями, и тако кладуть им треби и короваи им молять – куры режють, и огневи 
егда же будеть у кого пир, тогда кладуть у ведра и в чаше и пють, веселящеся о 
идолехъ своихъ». 
 Везе између хришћанства и паганства могу се пратити вековима. Тако је 
утврђено да је злато са претопљених скулптура старих богова искоришћено за 
украшавање хришћанских храмова. 
 За Кијевску Рус карактеристичан је синкретизам хришћанства и паганства, и 
то како међу простим народом, тако и у вишим круговима друштва. Међусобно 
преплитање двају вера се огледа не само у ужем кругу вере и обреда, него и шире, у 
култури, и књижевности, у усменој традицији, у сликарству, итд. Тако, на пример, 
у «Слову о полку Ігоревім» које је написано два века после званичног примања 
хришћанства у Кијевској Руси, спомињу се стара божанства (Велес, Стрибог, Хорс, 
Див), а природне силе узимају активно учешће у свим етапама војног похода. И 
Јарославна се у свом „Плачу“ не обраћа хришћанском богу и свецима, већ помоћ за 
свог мужа кнеза Игора моли од «вітра-вітрила», «Дніпра-Славутича», «світлого і 
трисвітлого сонця». 
 И неки примери дела примењене уметности показују да је и међу феудалном 
врхушком постојало двоверје. Најбоље то показују округли амулети - «змійовки» 
који су довожени из Византије и били су веома популарни у Кијевској Руси. На 
једној страни таквог амулета је лик Христа, на другој фигура или сама глава са 
косом у облику змије. Такође има много примера грчких натписа-заклињања 
против демона који је представљен на амулету. И на женском накиту често има 
разних представа које нису у духу хришћанства. Много више примера двоверја има 
у народној култури. 
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 Археолошки налази из ХI-ХII века указују да је приликом обреда 
сахрањивања поред чисто хришћанских обичаја било и неких паганских остатака. 
Тако, на пример, има гробова у којима су поред покојника стављени разни 
предмети: керамика, предмети за свакодневну употребу, накит, итд. Иако многи 
гробови имају кургане – насипану земљу, ипак је покојник сахрањен у ископаној 
јами – према хришћанским нормама, а не на површини земље, како је то био обичај 
код Источних Словена док нису примили хришћанство. 
 На амулетима од хришћанских симбола најчешће се налазе крстови, лик 
Христа, Богородице, св. Георгија, св. Николаја, св. Пантелејмона, итд, а од 
паганских симбола ту су Сунце, Месец, секирице – симболи Перуна, шуштави 
амулети који су својим звуком терали зле духове, разни кључеви минијатурних 
облика који су симболи богатства, зуби-очњаци дивље свиње, медведа, итд, који 
такође штите од злих духова, глинена фарбана јаја која су представљала моћ 
очишћења и поновног рођења. У гробовима се понекад проналазе и ножеви, а и они 
су имали улогу да чувају од злих сила. Понекад се хришћански и пагански амулети 
налазе у истом гробу, и има примера да су на једном амулету упоредо хришћански 
и пагански симболи. 
 Кијевска Рус је примила хришћанство на прелазу из I у II миленијум и то је 
донело значајне импулсе за развој културе. Ипак, судар двају вера (старе – паганске 
и хришћанске) рађа духовни феномен – двоверје, које је нека врста прелазног 
периода од паганства у хришћанство. Хришћанство се потпуно утврђује тек у 
другој половини ХIII века, после велике катастрофе – најезде Монгола и потпуног 
рушења Кијева. 
 
Право и законодавство у Кијевској Руси 
 Правни систем је веома значајан елемент сваке културе и јасан показатељ 
степена цивилизације једне друштвене заједнице. Први извори правне културе 
сачувани су у летописима Нестора, Силвестера и других летописаца. 
 Словени су већ после смрти византијског цара Јустинијана неколико пута 
покушали да заузму Константинопољ. Тада почињу и први дипломатски контакти 
првих руских кнежева са Византијом. После кнеза Кија, војне походе против 
Византије организују и кнежеви Аскољд и Дир. Византијски цар Василије II морао 
је од њих да се брани, па је позвао делегацију Русича/Русина 838-839. године у 
Константинопољ. 
 Данас постоје сачувана четири текста договора Византије са Кијевском 
државом из Х века (907, 911, 944, 971). Ти одговори били су писани у два 
примерка, на грчком и староруском језику. У летопису «Повість минулих літ» 
аутор наводи ове уговоре према грчком оригиналу. Ни у грчким изворима нису у 
потпуности сачувани текстови споменутих уговора. 
 Из Олегових уговора потписаних са Византијом јасно се види да је на челу 
државе био велики кнез, да су бојари, односно, његова војна дружина главни његов 
ослонац, да су и Кијевска Рус и Византија настојале да уреде међусобне односе и да 
о томе остане писани траг као сведочанстов и као обавеза да се договор поштује. 
 Споразум Кијевске Руси и Византије из 944. године садржи и с једне и с 
друге стране низ одредби које су засноване на обичајном праву. Ту се спомиње да 
је у Кијевској Руси постојао писани закон, а неки научници указују да је такав 
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писани закон постојао не само средином Х века, него и много раније, у IХ веку или 
и раније. 
 После неуспешног војног похода кнеза Свјатослава против Византије и 
пораза/капитулације на територији Бугарске потписан је нови споразум 971. године 
којим се кнез Свјатослав обавезује да ће његова држава увек бити савезник 
Византије. Ова капитулација кнеза Свјатослава мало је ублажена чињеницом да је 
могао да се несметано врати са својом војском у своју државу. 
 Мада се сматра да су у Кијевској држави постојали писани закони још од IХ 
века, можда и раније, у летописима се спомиње да је, у ствари, кнегиња Олга 
учинила прве кораке да у јавном и државном животу уреди односе и да се пропишу 
норме у административним и финансијским стварима. Кнез Владимир је увео закон 
о плаћању кнезу десетине, закон о судовима и закон о земљи, којима се регулишу 
основе државног уређења и правни статус кнежеве дружине. Кнез Владимир је на 
почетку увео смртну казну за убиство и за разбојништво, а касније је за те злочине 
предвиђена новчана казна, да би се на тај начин пунила државна каса. 
 Кнез Јарослав Мудри је саставио правни зборник познат као „Правда 
Јарослава“ или „Најстарија Правда“. У основи тог закона су углавном норме 
обичајног права: 1) правне норме у вези са убиством; 2) правне норме у вези са 
телесним повредама; 3) правне норме у вези са повредом части; 4) правне норме у 
вези са прекршајем права власништва. 
 Синови кнеза Јарослава Мудрог наставили су делатност свога оца на пољу 
уређивања правног система у држави и тада настаје допуна „Правде Јарослава“ – 
«Руська Правда», или, како се често зове «Правда Ярославичів» или «Устав 
Ярославичів». Овај законик се углавном концентрише на заштиту живота кнежевих 
чиновника, власништва кнеза и власништва његових чиновника. Највећа новчана 
казна предвиђена је за убиство високог чиновника. 
 «Правда Ярославичів» укида крвну освету и замењује казне новчаним 
казнама. За време кнеза Владимира Мономаха као допуна претходним зборницима 
правних норми појављује се «Закон Мономаха» који регулише и неке односе који 
нису регулисани у претходним зборницима, на пример, норме породичног, брачног 
живота и права наслеђивања.  
 Од времена кнеза Владимира Великог појављују се тзв. кнежевски «устави» 
(законици) који регулишу односе цркве и државе. У том првом «уставу» наводи се 
чињеница да је Кијевска Рус примила хришћанство и наводи се споразум између 
кнеза и цркве, на основу којег се регулише статус цркве у држави. Црква добија 
десетину земље и десетину од укупних кнежевих прихода; духовне особе се 
ослобађају световног суда – добијају судски имунитет. Црква добија компетенције 
у решавању развода и осталих питања у вези са нарушавањем брачног живота, као 
и сва остала питања везана за склапање брака, а ту улази питање крађе невесте, 
силовања, спорови око власништва између супружника, питања склапања брака 
између крвних сродника; даље враџбине, повреда части псовкама, крађе црквених 
ствари, скрнављења или крађа гробова, уништавање крстова. Када се нека ствар 
тицала цркве и кнежевих људи, такве спорове су решавали заједнички судови. 
 Искључење из цркве следило је за мешање у компетенције црквених судова. 
Сматрало се злочином коришћење коњског меса и меса од медведа за исхрану, а 
такође и од животиња које су задављене (нису пре тога заклане). 
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Наука 
 Често се указује да у средњем веку није било развоја позитивних сазнања, да 
природне науке под притиском религијске догматике нису могле да постигну 
значајна остварења, да су заборављена основна достигнућа античке филозофије и 
да је једини пут сазнања било тумачење и коментари црквене литературе (Библије, 
дела светих отаца, хагиографија). Ипак, ствари су нешто другачије. 
 Животна филозофија друштва била је основни извор сазнања о свету који га 
окружује. За развој привредног живота била су неопходна темељна сазнања из 
ботанике, геологије, метеорологије. За развој сточарства била су неопходна многа 
знања из области зоологије. Архитектура и уметност не би се могли развијати без 
основних знања из геометрије и механике. Занати, нарочито металургија и 
стакларство, нису се могли развијати без основних сазнања из области физике и 
хемије. Путници у далеке крајеве ширили су географска и етнографска сазнања. 
 Преко Византије Кијевска Рус се упознаје са делима античких филозофа 
Питагоре, Сократа, Платона, Аристотела, Епикура. Одломци из њихових дела 
улазили су у бројне зборнике тзв. «Пчела», који су били главни извор упознавања 
људи Кијевске државе са научним идејама и сазнањима. 
 У Кијевској Руси се шире дела хришћанских аутора (Јована Дамаскина, 
Георгија Писида, Козме Индикоплова). Ова дела представљају спој наивно-
моралистичке представе са религијско-идеалистичком. 
 Значајно место у староруској литератури припадало је тзв. «Шестодневима» 
који су били главна дела природних и филозофских сазнања. Најпопуларнији су 
«Шестодневи» чије се ауторство приписује Василију Великом или Јовану егзарху 
бугарском.  
 
Математика, физика, хемија 
 Писање бројева вршило се помоћу слова азбуке: а-1; в-2; г-3; д-4; є-5... 
Године се рачунају од стварања света 5588. године. То рачунање година користи се 
и у летописима. 
 Сазнање о основним елементима или стихијама, о четири основна елемента 
(материје) доступна људском уму: земља, вода, ваздух, ватра и четири агрегатна 
стања: тврдо, текуће, гас, плазма је у супротности са ставом да је Бог створио свет 
и да не постоје четири елемента који немају свој почетак, односно, да нема вечитих 
елемената, јер све је створио Бог. Према хришћанском тумачењу и та четири 
основна елемента је створио Бог. 
 Реална сазнања у области хемије црпљена су из саме праксе, односно, 
обраде појединих материја у металургији, стакларству. Ту је требало стећи основна 
сазнања неопходна за обављање целокупног процеса производње. Велика знања и 
уметност неопходни су за израду разних елемената који су коришћени у изради 
мозаика. На мозаицима Михайлівського Золотоверхого собору (ХІ-ХІІІ) има око 
150 боја: по 20 плаве и жуте, 15 зелене, 10 ружичасте. 
 Сазнања из области хемије била су неопходна и у војној делатности. 
Такозвана „грчка ватра“ је својеврсна запаљива бомба. Преко Половаца 
становништво Кијевске Руси упознаје барут који су открили Кинези. Барут се у 
почетку користи за заплашивање непријатеља. Прво ватрено оружје се израђује 
крајем ХIII и у ХIV веку. Нажалост, хемија је помогла да се у средњем веку 
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израђује безброј разних отрова, који су најчешће употребљавани за уништавање 
живота, људског и животињског. 
 Астрономија је заузимала почасно место међу позитивистичким наукама. 
Она је обухватала и она сазнања која данас припадају астрологији (учење о 
евентуалном утицају небеских тела на људски живот). У Ізборник Святослава из 
1073. године ушао је и астрономски трактат – интерпретација Птоломејевог 
система. Према њему у центру Васељене је земља око које се окрећу друга небеска 
тела. 
 У тадашњој литератури добро је познат феномен помрачења Сунца или 
Месеца, али за обичне људе та природна појава је била злослутни знак, као у 
„Слову о полку Ігоревім». 

Филозофска мисао. Примање хришћанства и интензивни контакти са 
Византијом и Бугарском пружају могућност да се Кијевска Рус упозна са 
достигнућима античке и византијске филозофије. Ипак, утицаји су долазили и са 
других страна, са Истока и са Запада. 

Музика је била саставни део културе Кијевске Руси. Условно се могу 
издвојити три правца музичког живота: а) народна музика; б) професионална 
инструментална музика; в) професионално црквено певање. 
 Народна музика Кијевске Руси није записивана, али има о њој помена у 
летописима и другим писаним изворима, на старим сликама, на предметима 
примењене уметности, итд, а много се сазнаје и проучавањем архаичних црта 
фолклора Источних Словена. 
 Музика епохе Кијевске Руси има своје корене у времену паганства и током 
времена се мењала и чувала се у фолклору. Зато је веома тешко прецизно одредити 
какава је била музика епохе Кијевске Руси. 
 Најстрији облици народне музике повезани су са календарским обредима, са 
променама у животу природе, са радом човека, са ратарским или сточарским 
култовима. То су обреди у којима се дозива пролеће, којима се указује на буђење 
природе, обреди летњег циклуса повезани са пољским радовима или прикупљањем 
летине. Ту су свакако и свадбени обреди и обреди који се обављају на сахрани. 
 Увођењем хришћанства многи обреди се значајније мењају и добијају нове 
хришћанске елементе и симболе, тако да се ствара симбиоза старих паганских и 
нових хришћанских карактеристика. То се јасно види у Божићним празницима и 
обредним песмама тог циклуса: колядки і щедрівки, које још увек живе у духовном 
животу украјинског народа. 
 У летопису се описују обичаји појединих истичнословенских племена. 
Аутор каже да нису постојале свадбе, већ су суседна села организовала забаве, на 
којима се певало и играло, и ту су мушкарци крали жене... Сачуване су и представе 
таквих забава на минијатурама. У хришћанској литертури такве се забаве често 
називају „бісівські ігрища» (ђавоље забаве) јер припадају свету предхришћанског 
веровања Источних Словена. Када су Источни Словени примили хришћанство, 
црква је почела да „ратује“ против оваквих забава и паганског садржаја песама које 
су се певале на забавама. 
 Значајну улогу у музичком животу имало је епско стваралаштво. То је била 
врста књижевно-музичке уметности, јер се поезија изводила као музичко дело, уз 
секвенце свечане рецитације. Вероватно се тако изводило и „Слово о полку 
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Ігоревім». Епске песме су настајале у кругу кнежеве дружине, а касније се шире и 
народ их све више прихвата. Епске поеме су стварали и изводили професионалци-
песници и музичари. Као такви песници-музичари спомињу се Митус у Галицько-
Волиньскім літописі и Бојан у „Слово о полку Ігоревім», који је своје песме изводио 
на инструменту са струнама, вероватно на некој врсти гусала. И у летописним 
текстовима или на минијатурама као инструменти се појављују разне фруле, 
бубњеви и гусле. У ову врсту музичке уметности спадају и «билини», које су боље 
сачуване на источнословенском северу, али порекло воде из периода Кијевске 
Руси.  
 Значајно место у музичкој култури епохе Кијевске Руси имало је 
хришћанско црквено певање. Византијска црква имала је веома богат и раскошан 
обред богослужења, а певање је било органска целина тог обреда. У Летопису се 
описује какав је утисак на изасланике кнеза Владимира Великог оставило 
богослужење у Византији. 
 За разлику од народне музике која је живела у народу и његовој традицији, 
црквена музика се записује. Сачувано је око 80 рукописа песама из епохе Кијевске 
Руси. Научници указују на велику сличност црквених песама Кијевске Руси и 
Византије. Црквено певање има осам гласова. То је византијски систем црквеног 
певања, а у вези је са календаром. Византијска нова година је почињала 1. 
септембра, а недеље су се бројале од Ускрса до Ускрса. Осам недеља чиниле су 
стуб, а за сваку недељу постоји глас/напев. Кијевска Рус је са хришћанством 
примила из Византије и њен календар, па и црквену музику и њено извођење. Иако 
се сматрало да је црквено певање свето и недодирљиво, временом се у црквено 
певање у Кијевској руси уносе значајне измене. Народни мелос је калемљен на 
основу византијског певања и тако је настао познати кијевски црквени напев. 
 У великим црквама обично су постојала два хора, а сваки хор је имао 
диригента и доместика – соло певача. Он је водио певање и истовремено је 
покретима руку «дириговао», односно, указивао кретање молодије и давао је 
ритам. 
 
Архитектура 
 Украјински мајстори су наследили од својих далеких предака изванредну 
уметност подизања дрвених грађевина, резбарења камена и подизања грађевина од 
тврдог материјала. Хиљадугодишње традиције још и данас живе у украјинској 
народној архитектури. 
 Као изузетни споменици светске архитектуре су сакрални објекти из епохе 
Кијевске Руси: Десятина церква і Софійський собор у Кијеву, Спаський собор і 
Пятницька церква у Черњигову, Успенський собор у Галичу, итд. Значајно се 
развила и изградња мостова, кнежевских двораца и одбрамбених грађевина. 
 Изградња Кијева веома је жива у другој половини ХI века. Градови су 
обично подизани на брежуљцима, а одбрамбени системи су подизани на 
брежуљцима који су доминирали над околином. Град је обично састављен од три 
дела: «дитинець» - најстарији део града, градска цитадела, и све је обезбеђено 
рововима и насипима. Ту су кнежевски дворци и дворци бојара, ту живе и 
занатлије. Ту је и црква и епископски дворац, као и остале цркве и манастири. 
Други део града чини «окольний город» - то је, у ствари, град. И тај део града је 
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опасан утврђењима некада и снажнијим од утврђења централног града. Ту су 
квартови у којима живе обични људи, занатлије, ту је градски трг/пијаца, ту станују 
трговци, ту су остале цркве и манастири. Како се град ширио изван зидина, тако је 
настајало предграђе «сторона». У предграђима се насељавају неке занатлије 
којима је за делатност неопходна вода: грнчари, кожари, итд, а у неким градовима у 
предграђу живе занатлије или трговци странци: Немци, Јевреји. 
 Иако је систем планирања града и уклапање у оквир градских зидина 
захтевао изградњу града на ограниченом простору, градови у Кијевској Руси нису 
били до те мере скучени као градови у тадашњој Западној Европи. 
 Зграде су у граду углавном подизане од дрва, и то приземне или 
једноспратне, ређе двоспратнице. Главни пут у граду био је онај који је водио од 
градских капија до самог центра града. 
 Прва хришћанска црква саграђена од камена о којој има података у 
летописима је тзв. Десятина церква саграђена 989-996. године. Грађена је по 
византијском узору, а на изградњи су били и византијски мајстори. Градња је 
завршена за време кнеза Јарослава Мудрог у првој половини ХI века. Црква је 
срушена за време татарске најезде 1240. године. 
 За време кнеза Јарослава Мудрог почиње нова етапа у изградњи Кијева. 
Град се знатно шири иза граница првобитног централног града. Подиже се 
знаменити Собор св. Софії (Софійський собор) – изградња је започета 1037. године. 
Тада је изграђена тзв. Златна капија – Золотi ворота, Георгіївський і Ірининський 
манастир и друге цркве од камена. 
 „Град Јарослава“ („Місто Ярослава») био је утврђен снажним системом 
зидина у комбинацији земља-дрво, где је основа конструкције дрвена, а све је 
насипано земљом. 
 Најзначајнија грађевина из периода Јарослава Мудрог је Софійський собор. 
Храм је данашњи изглед добио у доградњи и реконструкцији током ХVII, ХVIII и 
ХIХ века, али се може реконструисати првобитни облик. То је био главни храм 
државе, храм «руске митрополије». Храм је био у црнтру новоизграђеног 
архитектонског ансамбла «града Јарослава». Поред главне куполе има још дванаест 
купола. Зидови су споља декорисани орнаментом комбинације цигле и малтера, а у 
нишама су били живописи-фреске. Унутрашњост храма је веома богато украшена. 
Ту су бројни мозаици украшени златним и разнобојним каменчићима, а простор 
централне куполе је и центар композиције унутрашњости, и веома лепе фреске. 
Изградњом храма св. Софије у Кијеву завршава се једна стилска етапа у 
архитектури Кијевске Руси. Софійський собор је био узор за још два слична храма 
св. Софије у Полоцку и у Новгороду. 
 Трећа стилска етапа у развоју архитектуре Кијевске Руси почиње 70-их 
година ХI века, када почињу снажнији сукоби међу појединим кнежевима у 
држави. Тада се смањује власт кијевског кнеза, а истовремено значајно расте утицај 
цркве, посебно манастира који почињу да играју значајну улогу у развоју културе, 
уметности и архитектуре. За ту епоху карактеристичан је четири или шестостубни 
храм (у облику грчког крста) са једном централном куполом. Од почетка ХII века у 
сакралној ахритектури све се више користе локални грађевински материјали. У 
областима где није било камена, комбинују се цигла и камен. 
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 Изградњу Михайлівського собору Видубицког манастира у Кијеву започео је 
1070. године кнез Всеволод Јарославич. Овај тип храма понавља се и у подизању 
храма Христа Спаса – Спаського собору у Черњигову. 
 Године 1051. основан је Кијево-печерски манастир и ту 1073. године почиње 
изградња Успенског храма - Успенського собору, а грађевински радови су 
завршени 1078. године. После тога је храм осликан и посвећен 1089. године. У 
његовом осликавању узима учешће и познати сликар ове епохе Алимпије. По 
угледу на ову цркву касније су грађене многе цркве у оквиру земаља на које се 
простирала Кијевска Рус. Ту је и црква св. Тројице - Троїцка надбрамна церква, 
која је доста добро сачувана. Мајстори који су градили ову цркву касније су 
градили и Михайлівський золотоверхний собор који је саграђен 1113. године. Испод 
каснијих реконструкција и доградњи добро је сачуван први слој изградње. 
Унутрашњост је била украшена бројним мозаицима и фрескама. Храм је срушен 
1935. године због намере да се ту изгради помпезан службени трг. 
 Као последња грађевина стилског правца епохе друге половине ХI – почетка 
ХII века сматра се црква Спаса у Брестову. Цркву је саградио кнез Владимир 
Мономах 1113-1125. године у кнежевској резиденцији у Брестову. Ту су 
сахрањивани кнежеви из династије Мономаха. Црква је од 1240. године била у 
рушевинама, а у ХVII веку архимандрит Петро Могила обнавља њен западни део. 
Храм је по типу веома сличан Кијево-печерском храму. Техника изградње цркава у 
ХII веку доста се разликује од технике изградње цркава у ХI веку, јер се сада све 
више примењују тзв. мешано зидање – комбинација цигле и дебелог слоја малтера. 
 После кијевске школе архитектуре у другој половини ХI века истиче се и 
перејаслваска школа. Ту је најзначајнији Михайлівський собор, а остале цркве у 
Перејаславу су мањих димензија, и то су кнежевске или бојарске цркве. Из тог 
периода је само делимично сачувано неколико храмова. Процват изградње цркава у 
том граду се интензивира за време кнеза Владимира Мономаха. 
 Трећа, после кијевске и перејаславске школе архитектуре у оквиру Кијевске 
Руси формира се у Новгороду. Цркве су по стилу веома сличне кијевским, а 
грађене су углавном техником комбиновања грађевинског материјала: цигле и 
дебелог слоја малтера. 
 У новим историјским условима од почетка ХII века, када кнежеви појединих 
кнежевина настоје да „преотму славу“ Кијеву, настају нови административни и 
политички центри. Пошто је њихова економска моћ била далеко слабија од Кијева, 
и сакрални објекти који су ту грађени по својим димензијама су мањи од оних у 
Кијеву. 
 Тип централног храма „уписаног крста“ пружао је велике могућности за 
подизање централне и бочних купола. Зидови у византијским храмовима били су 
обложени мермером. У Кијевској Руси није било мермера, зато су унутрашњи 
зидови у храмовима декорисани мозаицима и фрескама. 
 На југоистоку Кијевске Руси, одакле је увек претила опасност од степских 
номадских племена, подижу се бројна утврђења као центри мањих кнежевских 
феудалних поседа. У таквим центрима били су стационирани стални гарнизони 
војника спремни да у сваком тренутку бране те градове. 
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Монументална уметност, иконопис и минијатура у књигама 
 Кијевска Рус примила је хришћанство управо у епоси када у Византији 
после „иконоборства“ долазе на власт цареви који су поштовали иконе и када се 
веома живо развија сакрално сликарство: тада су створени бројни мозаици и 
фреске, развија се иконопис, а црквене књиге се украшавају минијатурама. У 
летопису се наводи да је управо лепота византијских храмова била тај одлучујући 
моменат да Кијевска Рус прими хришћанство из Византије: када су изасланици 
кнеза Владимира Великог „прийшли в Німиї і бачили, як вони службу правили, а 
краси не побачили ніякої“ а када су стигли „в греки“ и када су ушли у византијски 
храм „не знали, чи ми на небі були, чи на землі, бо нема на землі видовища такого 
або краси такої“. 
 Утицај византијске црквене архитектуре на развој сакралне архитектуре у 
Кијевској Руси је више него очигледан. Тада у композицији храмова почиње да се 
примењује централни тип са уписаним византијским крстом. Тако је грађена 
Десятина церква непосредно после покрштавања 988. године. То је време када и у 
западној Европи, у Француској и Италији, архитектура и сликарство доживљавају 
бурни процват. 
 У житију кнежева Бориса и Глеба помиње се да је кнез Јарослав Мудри дао 
да се изнад њихових гробова сагради црква. И саградили су цркву „велику, що мала 
п’ять верхів, і списали всю й приоздобили її з усією красою». 

Летопис такође помиње да је кнез Владимир Велики за украшавање 
Десятинної церкви позвао византијске мајсторе. Сматра се да је у том послу 
осликавања цркве заједно са византијским мајсторима радио и већи број домаћих 
мајстора. Зидови цркве били су обложени мермером, али ту су биле и фреске и 
мозаици. 

Унутрашњост храма св. Софије у Кијеву даје много простора (петобродна 
црква) за осликавање фрескама или мозаицима. 

Кнез Јарослав Мудри, који је градио овај храм, хтео је да на истакнутом 
месту буде његов патрон св. Георгије (кнез је имао крсно име Георгије – Юрій). Св. 
Георгиј је ту као симбол чврстине и храбрости, оданости вери. На овој фресци св. 
Георгије не представља храброг војника, јер је ту и фреска св. Арханђела Михајла, 
архистратега, „вождя Господнього війська». 

У главном делу храма стоји велика фреска дугачка 16 метара, висока 2,60 м. 
Ипак, фреска је до те мере уништена да се не може утврдити ко је био насликан. 
Главно место у куполи заузима мозаик Пантократора – Вседержителя са четири 
арханђела, а поред Христа су 12 апостола. 

У византијским храмовима представа Богородице има значајну улогу. У 
храму св. Софије стоји велики мозаик Богородице-Оранте – Софије-Премудрости 
Божје, која је заштитница Кијева и целе Кијевске Руси. Сматра се да је са 
уметничке стране гледано мозаик Богородице-Оранте најдовршеније дело 
византијске уметности. Поред ње нема ни арханђела ни кнежева-ктитора. Она стоји 
сама са уздигнутим рукама у молитви.  

У храму св. Софије на фрескама и мозаицима има укупно око 1500 ликова. 
Главна идеја дела ликовне уметности у храму св. Софије у Кијеву је тријумф 

хришћанства, а заједно са тим актом прославља се и кнез и главни град Кијев као 
центар државе. 
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Решења архитектонско-уметничке кијевске школе имала су веома значајна 
утицај на формирање новгородске и полоцке архитектонске и сликарске школе. 

Према представама верника посвећена икона не замењује свеца, али сведочи 
о његовој присутности и као прототип има особине благодети, чува и оздрављује. 

Кијевска ликовна школа оставила је значајне трагове у украшавању 
рукописних књига минијатурама, орнаментима и заставицама. Као истакнуто дело 
ове врсте уметности је Остромирове євангеліє започето 1056. године и завршено 
следеће године. Ту су минијатуре тројице јеванђелиста, а за Матеја је остао празан 
лист. Ту су још: велика заставица, 17 малих заставица и 207 иницијала. 

У византијској уметности, у мозаицима, фрескама и минијатурама ликови 
никад нису представљени толико природно, у природним позама, као у делима 
епохе Кијевске Руси. У томе лежи достигнуће домаћих мајстора који су на примеру 
или под утицајем византијске уметности успели да створе сопствене уметничке 
школе и стилове. 
 
Примењена уметност: црквена и народна 
 У процесу формирања државне територије у IХ-Х веку настају нови облици 
организације, концентрације занатских производа који се разликују од претходне, 
ранословенске епохе. Уметнички занати развијају се посебно у градовима – у 
старим племенским центрима, у центрима где су боравили феудалци, а од 988. 
године и у манастирима, у црквеним насељима и у епископским центрима. 
 Развој многих облика примењене уметности није био могућ без увоза 
сировина: бакра и његових легура, олова и других метала. Значајну улогу имају и 
арапске дирхеме које стижу у Дњепарски регион крајем VIII века, а од тог сребрног 
новца израђују се украси за кнежеву дружину и за локалне племенске вође. 
 Домаћи мајстори су добро упознали увозне предмете примењене уметности 
и касније су и сами могли да производе такве предмете. Вероватно су ту долазили и 
страни мајстори-занатлије и ту су наставили са својим уметничким радом.  
 Примање хришћанства имало је значајан утицај на развој примењене 
уметности и масовну израду предмета примењене уметности хришћанског култа: 
крстова, медаљона, иконица, итд. мада ове ствари спадају више у ситну пластику 
него у примењену уметност. Позајмљени из Византије облици и декор брзо 
добијају локалне карактеристике и тако се постепено ствара нова хришћанска и 
световна иконографија. 
 Значајан утицај византијске културе на културу Кијевске Руси долазио је из 
византијског града Херсонеса који је од IХ-ХI века био значајан центар израде 
украса за опрему коњаника и бојног коња. У тој производњи приметан је утицај 
заната исламских земаља и Византије. 
 У центрима северног дела Кијевске Руси пронађени су бројни скандинавски 
украси и амулети, тако да је очигледно да је утицај Скандинавије на културу 
Кијевске Руси био значајан. 
 Сложена технологија израде украса коришћењем технике ливења, 
гравирања, позлате, инкрустације указују да је постојала металуршка традиција и 
да су у кнежевој близини радили веома искусни мајстори. 
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 Највише раширен тип златарске израде су дугмад из сахрањивања у Х веку. 
У Кијеву су пронађени модели за њихово ливење. Ливена су од вишекомпонентних 
легура типа: бакар – олово – цинк, а ређе од сребра. 
 
Племенски украси 
 Социјално-економски развој Кијевске Руси у IХ-ХI веку допринео је да се 
формирају различите групе владајуће врхушке, а самим тим и уметничке културе 
која је задовољавала претензије феудалне господе за ауторитетом у хијерархији. 
Неке карактеристике украса аристократије јасно указују да је реч о локалним, 
односно, територијалним карактеристикама појединих племена. Неки научници чак 
указују да је у другој половини ХI и на почетку ХII века појачано истицање старих 
племенских традиција због процеса истицања сепаратистичких тенденција. 
 
Споменици хришћанске уметности 
 Културне и религијске везе Кијевске Руси са Византијом крајем Х века биле 
су толико снажне, да се у ХIХ веку староруска уметност често разматра као 
саставни део византијске уметности. После тога су многи научници указивали да је 
значајан део предмета хришћанске уметности из тог времена локалног порекла и да 
је очигледно да у њиховој изради има доста локалних елемената. 
 У ХII веку уместо глинених-керамичких модела за ливење разних 
украса/накита почињу да се користе модели од камена. Нови начин ливења више не 
захтева толико интервенције мајстора да са мање прецизног одливка начине што 
савршенији предмет. У најоригиналније енколпионе – медаљоне који су се носили 
на грудима спадају представе св. Бориса и Глеба. 
 Веома интересантну категорију производа староруских мајстора чине и 
амулети – „змійовики». На аверсу (лицу) је хришћанска представа, на реверсу 
(наличју) композиција змије. На лицу су најчешће биле представе арханђела 
Михајла, Богородице, Дамјана и Козме, итд, а у ХIII веку су честе и представе св. 
Бориса и Глеба. Композиција змије је некад употпуњена грчким натписом, а 
садржај тог текста односи се на чување оног који носи тај амулет од нечисте силе и 
разних болести. Спајање на једном медаљону/амулету хришћанског и паганског, у 
ствари симболише борбу свеца против нечисте силе која је ту представљена 
змијском представом. 
 Једна врста примењене уметности били су и окови икона и богослужбеног 
посуђа, црквених судова, итд. Ту су често представљени свеци: св. Василиј, св. 
Никола, а поред свеца је обично и натпис да се тачно зна ко је представљен. 
 Ранохришћанским медаљонима типолошки су блиски медаљони са свецима 
који се у Византији јављају у доба македонских царева. Такве медаљоне 
израђивали су и кијевски мајстори. 
 Имућнији слојеви Кијевске Руси имали су много црквених и световних 
посуда и других предмета (утвари), међу којима су они византијског, 
западноевропског и источног порекла. Познати су примерци водолија-грифона, 
овна, итд. 
 Посебно треба истаћи свећњаке са зооморфним и биљним орнаментима. Ови 
предмети најчешће су ливени од бронзе. У Кијев су стизале златне и сребрне чаше. 
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Сачувана је једна чаша кнеза Игора Свјатославича, јунака епа „Слово о полку 
Ігоревім», на којој стоји јасан натпис да је то његова чаша.  
 
Преградни емајл 
 Током целог домонголског периода постојале су две групе накита 
кнежевско-бојарске врхушке. Ту се могу убројити накит: гривне које су се носиле 
око врата (гривня), бразлете, прстенови ковани од сребра и злата. И за време кнеза 
Јарослава Мудрог постојале су различите групе украсних или украшених предмета. 
Ту има декорације уз коришћење украшених преграда од емајла, уложеног драгог 
камења и других украса. Касније се за декорисање металних драгоцених предмета 
користи нова технологија: израђују се украси од сребра декорисани легуром сребра 
и олова и на други начин декорисаног сребра. 
 За израду мозаика коришћени су различити ситни комадићи камена, стакла. 
Почетак израде стакла у Кијевској Руси везан је за грчке мајсторе. Израда емајла 
могла се организовати само на дворцима феудалаца или у манастирима. 
 Од златног накита тог времена посебно треба истаћи тзв. колтове – колти – 
украсе налик на минђуше. Израђивани су у паровима, са богатим орнаментом. Неки 
научници на појединим примерцима виде утицај из Византије, Венеције, а за други 
наглашавају да су оригинално дело локалних мајстора. На колтовима су често као 
орнамент птице, грифони, сирене, онда геометријски орнамент, а има и 
хришћанских симбола или ликова светаца. Украшавање се изводи разним 
златарским техникама, техником емајла, итд. Стилским колтовима су слични разни 
ланчићи од кружних или квадратних плочица. И ту су као орнамент дрвеће, птице, 
итд. 
 У најлепше предмете ове врсте спадају кнежевске дијадеме налик на 
византијске владарске дијадеме. Сачувана је круна Константина Мономана, круна 
Стефана (Гезе). На територији Кијевске Руси пронађени су детаљи укупно 11 
дијадема. Орнамент дијадема је сличан као на колтовима или другим ланчићима. 
 Посебну врсту скупоцених предмета из тог периода представљају разни 
крстови од скупоцених метала, златне или сребрне иконе израђене у већ 
споменутим техникама украшавања. 
 Предмети од сребра украшавани су на посебан начин: то је тзв. техника 
техника черні – легуром сребра, олова, сумпора, итд. Прво се та техника 
украшавања користи на луксузним предметима коњске опреме, на оружју – 
дршкама мачева, на украсима на појасевима. И за ову технику украшавања може се 
рећи да има аналогију у сачуваним предметима те врсте византијског порекла. 
 Из периода до средине Х века сачувани су ритони од рога тура, који су 
обложени сребром и украшени техником черні. 
 Од женског накита треба споменути различите бразлете, прстенове. Посебну 
врсту прстенова представљају тзв. кнежевски на којима су кнежевски знаци заједно 
са другим биљним, зооморфним и другим орнаментом. 
 Посебна врста украса су медаљони који су се носили на грудима. На њима 
су често хришћански симболи или свеци. 
 Највећи део златних и сребрних предмета су анонимни и изузетак су они на 
којима је јасно написано коме су намењени: на пример, чаша черњиговског кнеза 
Владимира Давидовича. 
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 Посебну групу предмета староруских мајстора представљају модели у 
којима су ливени метални предмети, а асортиман тих ствари је веома широк и 
разнолик: дугмад, прстење, колтови, медаљони, итд. Ови модели су од камена, а 
техника резбарења на камену је била на високом уметничком нивоу. У техници 
резбарења камена прављени су и многи други предмети: преслице, вретена, 
крстови, медаљони. 
 У археолошким налазима има доста предмета од кости, дрва, глине и 
камена. Најбоље су сачуване иконице од камена које су људи носили на грудима. 
Мада су ове иконице стигле у Кијевску Рус из Византије, за разлику од 
византијских иконица које су обично израђиване од скупоценог камена, у Кијевској 
Руси ове иконице су често правили од локалних и мекших врста камена. На 
иконицама су најчешће представе Христа, Богородице и других светаца: св. Бориса 
и Глеба, св. Николаја. 
 Предмети од кости спадају у веома масовне предмете. То су најчешће 
предмети за свакодневну употребу: дршке ножева, чешљеви, дугмад, облоге за лук, 
седло, итд, али су пронађени и ретки предмети од кости, рецимо шаховске фигуре, 
иконице, крстови, итд. Ови предмети су најчешће украшавани техником резбарења. 
Најчешћи орнамент су концентрични кругови са тачком у средини и друге врсте 
геометријског орнамента. 
 Најбројнији налази из периода Кијевске Руси је разноврсно глинено посуђе 
и други предмети од глине. Посуђе за свакодневну употребу је најчешће 
украшавано угравираним орнаментом у облику паралелених или таласастих линија, 
цик-цак линија, отисака разних „печата“. Керамика је најчешће жуте или зелене 
боје. 
 Од глине су прављене разне фигурице птица, животиња, наоружаних 
коњаника. Пронађена су и глинена украшавана јаја – писанки. 
 Староруски мајстори израђивали су декоративне керамичке плоче преливене 
оловом за поплочавање храмова и двораца. Плочице су најчешће квадратног 
облика, зелене, жуте или плаве боје, са разноврсним, најчешће геометријским или 
биљним орнаментом. На територији Галичко-Волињске кнежевине пронађене су 
рељефне плочице са животињским орнаментом: ту су русалке, грифони, орлови у 
хералдичкој пози. Плочице са рељефним орнаментом пронађене су и у Кракову и у 
Чешкој. 
 У старим летописима има доста података о разним врстама тканине типа 
свиле, која је углавном довожена из Византије. Тканина, како ова увозна, тако и 
она домаће израде, често је украшавана везом – вишивки. У ХII-ХIII веку свила је 
из Кијевске Руси стизала у Европу, па је вероватно због тога добила име „руска“. 
од скупоцених тканина тог времена поред свиле највише су у употреби тканине 
византијске производње: „оловир грецький» и «оксамит» који су се користили у 
кнежевско-бојарској средини и у црквама. Ове врсте тканина су веома богато 
украшаване разним врстама веза, розетама, перлама, итд. У обичним сеоским 
курганима проналазе се једноставније тканине, али и ту има украшавања везом. За 
украшавање црквене одеће често се користи златан вез – золота вишивка, а исто 
тако и за кнежевску или бојарску одећу. 
 Израда стакла развија се под утицајем из Византије. У Кијево-печерском 
манастиру била је византијска радионица за израду стакла. После тога се израда 
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стакла шири по целој територији Кијевске Руси. Стакло се широко користи при 
изради накита: огрлица, бразлетни. У почетку се користе највише жута и зелена 
боја, а касније, усавршавањем технике израде и бојења стакла, користе се и друге 
боје. У првој половини ХI века у Кијеву се већ израђује и посуђе од стакла, а у ХII 
веку та производња се већ усавршава, боје и орнамент постају разноврснији. 
 
Становање 
 Становање, односно, куће могу се сагледавати с аспекта архитектуре и 
начина становања и живота. Податке о ентеријеру староруске куће дају 
археолошки, графички, писани, па и фолклорни извори. За реконструкцију куће-
становања у периоду Кијевске Руси највише података дају археолошки налази. 
Само у Кијеву је пронађено и проучено око 500 грађевина, од којих је највећи део 
служио за становање. Има много података и из археолошких налаза у другим 
градовима и по селима на целој територији Кијевске Руси. 
 Графички извори су углавном илустроване минијатуре летописа: 
Радзивилівський літопис (ХV в.) и из Силвестровог списа Житія Бориса і Гліба. 
Нешто података о намештају дају споменици монументалног сликарства (мозаици 
у храму св. Софије у Кијеву и фреске у Кирилівській церкві у Кијеву). Лексика о 
детаљима ентеријера постоји у црквенопоучним делима, као што су «Слово 
Заточника» и «Слово о полку Ігоревім». И билине као народне песме дају доста 
података о ентеријеру. 
 Основни намештај у обичним кућама био је непокретан: својом 
конструкцијом везан је за зидове или подлогу и не премешта се. То су различите 
клупе и кревети који су често поред пећи. О столовима и столицама има података 
само у писаним изворима или на илустрацијама. 
 Разне ствари и одећа сачували су се у различитим дрвеним сандуцима. У 
кућама су на зидовима биле полице на којима стоји посуђе. Према неким подацима 
резбарени делови намештаја често се израђују од липе, а сам намештај најчешће од 
бора, ређе од храста. Спомиње се и украшавање намештаја умецима или облогама 
од кости. Једном речју, асортиман намештаја у Кијевској Руси је скроман, то су 
углавном најнеопходније ствари: клупе, кревети, столови (можда не у свим 
кућама), сандуци, полице, у обичним кућама ту су још разни сточићи са и без 
наслона. Столице су карактеристичне само за најимућније слојеве друштва. У кући 
се поред намештаја често налазе и чувају и друге ствари за свакодневну употребу: 
посуђе, дрвено и керамичко, разни алати, ту су и тканине које су украшавале куће, 
а у кућама су и култни предмети. 
 У археолошким налазима посуђе се најчешће налази поред зидова, што 
значи да је било на полицама, или поред пећи, а то значи да је оно могло стајати и 
на пећи или поред ње. Декоративно посуђе се јавља тек касније, а основна његова 
намена није утилитарна, већ декоративна. Исто тако и разне тканине су имале 
декоративну функцију: столњаци, завесе, ћилими, итд. 
 У изворима од ХI века спомиње се кревет – «постель», «возголовье» - 
«перина», «паполома», итд. У изворима се помињу и столови и столњаци. У 
Радзивиливском летопису има и цртеж столњака који покрива цео сто и спушта се 
до пода, а у доњем делу је украшен. 



 102

 У свакој кући постојало је култно место – место за култ. У традиционалној 
словенској кући то је «покуття», «красний кут» - ћошак по дијагонали од пећи. Ту 
је «покутня лава», клупа, сто, изнад њега иконе почев од ХI-ХII века. Управо од 
тог времена јављају се и стони крстови и камене иконе које полако замењују 
паганске амулете. Украшавање икона пешкирима - вишиваний рушник - то је већ 
традиција нешто новијег времена тек негде од ХIII-ХIV века. Тада се у овом 
парадном или свечаном ћошку усталио и сто. 
 Староруски ентеријер формира се на основу традиционалне материјалне 
културе Источних Словена. Он се усавршава и развија захваљујући развоју 
локалног занатства, нарочито градског, али исто толико и под утицајем веза и 
контаката са другим суседним културама. 
 
Одећа 
 Основу за проучавање одеће епохе Кијевске Руси представљају, у првом 
реду, оригинални остаци одеће који омогућавају да се тачно утврди како се та 
одећа носила. Одећа је обично украшавана разним украсима, копчама, дугмадима. 
У другу групу извора спадају писани извори, староруски летописи, књижевна дела, 
таблице од бреста као и белешке странаца, и ту су описи начина живота, а 
делимично и начина облачења, обућа, покривање главе и разни украси-накит. Ове 
информације су обично спорадичне и штуре, али ипак помажу да се створи што 
потпунија слика о одећи и облачењу. На крају, веома значајан извор за проучавање 
одеће и начина облачења ове епохе су дела монументалне и декоративне 
уметности, минијатуре, иконопис, нумизматички материјали. На фрескама су 
представљени кнежеви са својим породицама, а ту има и одеће обичног 
становништва. Исто тако и на минијатурама, на новцу, итд. На неким мушким и 
женским украсима/накиту, али и на предметима за свакодневну употребу и на 
дечјим играчкама представљени су музичари, војници и грађани обучени у 
карактеристичну одећу. Управо на основу споменутих извора може се 
реконструисати женска и мушка одећа из Х-ХI века. 
 Највећи део становништва носио је одећу, обућу и покривао је главу 
предметима направљеним од локалних материјала, од лана, конопље, коже и крзна. 
У летопису «Повість минулих літ» спомиње се добра супруга, која од лана и вуне, 
властитим рукама, преде и тка тканину и после тога сашије одећу. 
 У летописима и у другим писаним изворима наводи се да су и жене из 
високог друштва ткале и да су чак и поклањале делове такве тканине или одећу од 
те тканине дипломатским представницима или трговцима из других држава, и то се 
веома ценило. 
 Обични људи су носили одећу од једноставних тканина, које најчешће нису 
биле бојене. Кнежеви, бојари и грађани користили су свилене и друге скупоцене 
тканине најчешће византијске производње. Да је тако, потврђује и текст из уговора 
Кијевске Руси са Византијом, у коме се наводи да, ако руски трговац убије роба, а 
нема новца да плати казну, мора да скине са себе одећу и да тако плати казну. 
Значи да су трговци носили скупоцену свилену одећу. Свила се јако ценила и била 
је веома скупа. Византијска свила је најчешће једнобојна. Оксамит је имао 
полихромни узорак, а при ткању се користе и златне нити. Орнамент на оксамиту је 
обично већих димензија и представља хералдичке животиње: лавове, орлове, 
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слонове, паунове, итд. а ту су и геометријски и други орнаменти. По правилу, нити 
основе оксамита су пурпурне, а орнамент је рађен жутим или плавим нитима. Од 
оксамита је шивена свечана световна или црквена одећа. „Оловир грецький» је 
црвене боје. 
 Топлију зимску одећу шили су од крзна веверица, куна, лисица, медведа, 
овце, козе... Обућу су правили од коже велике рогате стоке, коња и свиња. 
 Кнежеви и имућнији слојеви друштва носили су скупу одећу и обућу, 
обични људи се одевају много једноставније, али основна одећа и за кнеза и за 
сељанина је кошуља „сорочка“. Женске кошуље су увек дугачке. Кошуље су често 
биле украшаване везом – вишивка. Из доступних извора се види да су и женске и 
мушке кошуље биле као тунике. 
 Мушкарци су носили уске панталоне. На ногама су носили чизме. Зими, и 
мушкарци и жене носе „кожух“ и „свиту“. Различити слојеви друштва имали су 
различите кожухе: имућнији од крзна веверица, куне или лисице, а обични људи од 
коже медведа, овце или козе. Изглед кожуха приказан је на минијатури 
„Изборника“ Свјатослава. На том цртежу кожух је сличног кроја као туника, а 
такав кожух је и у археолошким налазима. Свита је била такође топлија одећа 
сашивена од дебљих вунених или штофаних материјала. И та врста одеће се често 
спомиње у писаним изворима или је има у делима ликовне уметности. У изворима 
се спомиње и „плащ» - огртач. 
 Саставни и скоро обавезан део мушке одеће су појасеви. У епу „Повість 
минулих літ“ спомиње се да су изасланици кнеза Владимира Великог стекли веома 
непријатан утисак да муслимани чак ни у храмовима не носе појасеве. 
 Кнежев појас, као и појасеви његове дружине су својеврсни симболи њихове 
храбрости и богатства. Појасеви су били део кнежевог иметка, зато су се давали у 
наследство млађима. Ипак, нема конкретних података о томе како су ти појасеви 
изгледали, а остали су сачувани само њихови метални делови који су обично били 
богато украшени. За појасом се носило оружје и најпотребније ствари, кремен и 
упаљач, нож. Некад је све то било у кожној кеси такође за појасом. 
 И обични људи су носили појасеве од коже, али су они много једноставнији. 
 Најбоље је проучена обућа, јер су у археолошким ископавањима у 
градовима пронађени многи остаци, фрагменти или посебни детаљи обуће. Обућа 
обичног становништва се много ређе проналази у гробовима. 
 Мушкарци и жене у Кијевској Руси у Х-ХIII веку носе чизме, ципеле и 
„личаки“. Кнежеви и бојари су носили чизме од добро прерађене коже. Чизме су 
биле у боји, а шивене су и везане вуном у боји или златним нитима и украшаване 
су перлама и дугмадима од бронзе. У Ипатијевском летопису се спомиње да је кнез 
Данило Галички носио зелене чизме извезене златним нитима, а црвене чизме су 
имали бојари и њихове слуге. 
 Обични људи по селима најчешће су носили „личаки“ – опанке плетене од 
узаних трака коре дрвета (брезе) и опанке од коже. 
 Кнез и бојари су на главама носили „клобуки“. На основу писаних извора и 
ликовног материјала може се закључити да су „клобуки“ високе конусне капе од 
крзна. Кнежевске и бојарске капе су богато украшаване. Капе сељака и грађана у 
изворима се називају „шапки“ – конусног су облика. 
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 Много мање података има о томе како су жене покривале главу. У 
археолошким истраживањима нису пронађени остаци ове врсте женске одеће, али 
има цртежа на минијатурама Радзивиливског летописа – ту је представљена 
кнегиња Олга. На глави има тз. „повой», нешто налик данашњој марами. „Убрус“ 
је врста дугачке и велике мараме којом су обмотавали главу. 
 Девојке у летњем делу године нису покривале главу: носиле су распуштену 
косу или плетенцие са венчићем – свилена или ткана трака од злата коју су 
везивали на челу. 
 Накит је као део одеће. Мушкарци су носили разне фибуле, око врата 
гривне, ланчиће и прстенове, нарочито су то носили кнежеви, бојари и други 
имућни људи. Даље су ту разне копче, дугмад. Мушкарци су често своје гривне 
поклањали манастирима и црквама, и онда су стављене на иконе. У изворима се 
спомиње да је кнез Свјатослав носио наушницу. 
 Жене су као накит носиле гривне око врата, огрлице, колтове, прстење и 
бразлетне. 
 Од краја Х века мушка кнежевска одећа састоји се од дугачке кошуље, 
панталона, огртача, црвених чизама. Кнез је на глави имао крзнену капу и 
дијадему. Некада су као церемонијалну носили и карактеристичну византијску 
одећу „дивитисії», «скарамантії» и «хламиди» коју су руски кнежеви често 
добијали као поклон од византијских царева. 
 
УСМЕНО НАРОДНО СТВАРАЛАШТВО 
 
 Фолкор (од енглеског folklore – народна мудрост, знање) значајан је 
саставни део културе народа. Фолклор је један од најтрајнијих и 
најсвеобухватнијих система духовног живота народа, тесно је повезан са народним 
начином живота, са књижевношћу (која је и настала из фолклора и чува тесну везу 
с њим у свим етапама свог развоја). У ужем смислу схватања фолклор је и 
уметничка интерпретација стварности у језичко-музичким и драмским облицима 
колективног народног стваралаштва, које је повезано са животом и начином 
живота. 
 Усмено народно стваралаштво је уметничко-језичко стваралаштво народа 
у свим његовим видовима и облицима где је посредством језика приказано знање о 
животу и природи, древни култови и веровања, где је представљен свет мисли, 
представа, осећања ипреживљавања, народно-пресничке фантазије. 
 Фолклористика је наука која изучава законитости и карактеристике развоја 
фолклора, карактера и природе, суштине и тематике народног стваралаштва, 
његових специфичности и заједничких особина са другим видовима уметности. 
 У народном песничком стваралаштву јасно су регистрована древна 
религијска веровања и погледи и спајање разних сакралних система и због тога је 
фолклористика повезана са религијском науком. 
 
Хришћанство и његов утицај на развој украјинске усмене књижевности 
 Хришћанство је било потпуно другачија вера од паганске вере и одмах је 
ступило у дугу борбу против старих традиција и веровања. Ипак, оно је често било 
немоћно пред старим традицијама и народним обичајима. У обичајима и ритуалима 
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који су сматрани хришћанским остало је много елемената старих веровања. То је 
разумљиво, јер неуки народ, који није могао да чита Библију и друге хришћанске 
књиге, често није до краја разумео суштину нове вере, па је у свести народа често 
прављен компромис између старих традиција и нове вере. Тако приликом сусрета 
двају погледа на свет настаје нова појава – двоверје – прожимање људи паганског и 
хришћанског погледа на свет. 
 На почетку су хришћанство примали образованији и они из виших слојева 
друштва, а највећи део народних маса је нову веру примао мало касније и много 
теже. У народној свести долази до мешања предмета којима су се клањали, до 
обједињавања неких особина старих божанстава и нових хришћанских светаца 
(Перун – св. Илија, Волос – св. Власиј или св. Јуриј/Георгије). Хришћански писци 
су још у ХII-ХIII веку писали да су су код становника Кијевске Руси живеле старе 
традиције: „пагански обичаји“, „бісівські ігрища», спомиње се клањање ватри-
Сварожичу, приношење жртава Роду и Рожаницама, духовима и бунарима... 
Уместо хришћанског брака дуго се задржао стари обичај крађе невесте. Народ се 
тешко растајао од старих традиција и зато је често прављен компромис. У 
народним обичајима сусретали су се и обједињавали елементи старе традиције и 
нове хришћанске вере. 
 У календарско-обредни циклус, у основи ког су била стара веровања и 
погледи на свет, улазе хришћански црквени празници. Народни обичаји који се 
везују за те црквене празнике често у својој суштини задржавају старе традиције и 
ритуале или их до одређене мере прилагођавају захтевима нове ере. 
 Нема сумње да је под утицајем хришћанства у усменом народном 
стваралаштву, па и у култури у целини створен својеврсни религијски синкретизам: 
упоредо постоје и живе пагански погледи на свет са обредима и симболима 
хришћанства. 
 
Магија као најстарији слој народног стваралаштва и његови облици 
 Магија је систем обреда повезаних са веровањем у могућност да се на 
натприродни начин може утицати на људе, животиње, силе у природи, па и на 
божанства и на духовни свет, и да то буде корисно за људе. 
 Магија је била тесно повезана са анимистичким представама и веровањима 
и имала је за циљ да утиче на онострани свет, на појаве у природи (киша, снег) тако 
да то буде корисно за људе. 
 Веровање је религијска представа људи која се прима без логичког 
објашњења.  
 Обред је када људи обављају симболичко-условне радње за време одређених 
догађаја у породичном животу (рођење, свадба, смрт). По свом значењу је сличан и 
ритуал који означава облик сложеног симболичког понашања, систем радњи и 
молитви. 
 
Облици старих обреда 
 Најстарији забележен магијски обред је обред приношења жртве као начин 
да се стекне наклоност духова и да се они одобровоље. Тај обред се обавља у 
облику ритуалног убијања (уништења) човека, животиње, биљке или предмета. 
Жртве су биле веома разнолике. На пример, за духа ватре или светлости жртва се, 
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по правилу, спаљује; жртва за воду или кишу се топи у води или полива водом; 
жртва која се приноси земљи закопава се у земљи. 
 О чињеници да су Стари Словени приносили и људске жртве сведоче бројни 
археолошки налази и има трагова и у фолклорним текстовима. 
 Важан магијски обред је обред посвећења или иницијације – то је обред 
уласка младића у род када он постаје пуноправан члан ове заједнице. Том 
приликом младићи су пролазили кроз разноразна искушења која су се често 
завршавала трагично. Постојао је и обред примања девојке у заједницу жена. 
 
Реч у обредима и ритуалима 
 Магични обреди и ритуали обједињавају у себи разноврсне радње – 
покретне, гестове, манипулације уз коришћење одређених ствари/предмета. Али у 
свему томе је главно веровање у магично дејство речи, њен утицај на снаге које 
постоје у природи. Зато изговорену реч у свим ритуалима и обредима обавезно 
прате одређени покрети, мимика, итд. Често се сматрало да таквим умећем владају 
само видовњаци и вештице. Људи су веровали да реч има снагу да отера болест, да 
излечи човека или животињу, да спасе од несреће или да је уништи. Једноставно, 
сматрали су да реч има неограничену моћ, али само ако је она на одговарајући 
начин изговорена, и то на одговарајућем месту и у одговарајуће време. Сматра се 
да су управо те магичне речи и формуле биле први текстови усменог народног 
стваралаштва. 
 Књижевно-песничке магичне формуле, без којих није био могућ ниједан 
обред или ритуал, могу се поделити на: замовляння, заклиняння, проклаття 
(клаття) і клятви. 
 Замовляння (бајалица) је формула усменог народног стваралаштва која 
прати обреде и ритуале. Сматрало се да она има магичну моћ и способност да 
утиче на свет који окружује људе и да се помоћу ње може постићи/остварити 
одређена корист за оног који изговори ту формулу. Постојале су разне врсте 
замовляння: привредна – за добру жетву, за успешан риболов, за добар лов; 
здравствена – за обезбеђивање здравља; породична – за јачање ума, за обезбеђење 
срећне љубави, доброг брака; друштва – у корист заједнице. Замовляння се даље 
могу делити, па се тако код здравствених могу издвојити: 
- замовляння крвотока – да се обезбеди рад крвотока или да се опере крв:  
Летів орел через море, спустив крило, заткнув жерло. Злетів півень на камінь, 
крилами махає: «чорний камінь не движись, християнська кров, остановись у 
народженного, молитвенного, хрещеного Івана. 
- замовляння зубобоље – против зубобоље: 
Місяць на небі, кит-риба в океані, дуб на землі. Як оці три брати зійдуться, то 
тоді і раба Божого Івана зуби будуть боліти. 

Постоје замовляння против уједа змије, против многих болести, за и против 
враџбина, за обезбеђење љубави, итд. 

Посебну групу чине сімейні замовляння – могу да се односе на 
најразличитије ситуације и прилике у породици. Рецимо, да дете расте здраво: 
Дубе, дубе! Ти чорний: у тебе, дубе, білая береза, у тебе дубочки синочки, а у 
березочки дочки. Тобі, дуб і березо, шумить та густи, а рожденому, хрещеному 
рабу Божому Івану спать та рости! 
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Постоје замовляння против дечјег плача (Гора з горою, камінь з травою, 
риба з водою! Як камінь закаменів, так щоб крикливці заніміли!), против кијања, 
итд. 

Најстарија замовляння односе се на старе култове, на пример, на култ ватре, 
Сунца, домаћег огњишта, Месеца, звезда, дрвећа, воде (Водо Єлено! Очищаєш луги 
і береги, очисть мене від усього злого, болісті і слабості). 

Заклинання (заклињање) су молбе у којима се захтева обављање одређене 
радње и то је праћено одређеним претњама или могућим негативним последицама 
ако се то не оствари. По томе су слична клетвама. 

Заклаття (прокляття) – клетве су магичне формуле чије дејство је 
усмерено да би се некоме нанела штета. По томе се оне разликују од молби. 

У прастарој паганској свести нису постојали појмови као добро и зло (ово 
разграничење долази тек са примањем хришћанства, које има појам греха). У 
представи древних људи њихова божанства не деле се на добра и на зла: сва 
божанства и сва бића могла су да буду и добра и зла и да одмажу. 

Клятва (присяга) – заклетва је формула којом човек потврђјује истинитост 
својих речи или одржавања датог обећања. По обичају, том приликом за сведоке 
позива ватру, земљу (ставља у уста грумен земље или је узима у руке, љуби је, 
итд), небо или духове (подиже десну руку). Ту је обавезан елемент обраћања себи. 
На тај начин човек који се заклиње/обећава: „якщо не виконаю сказаного, то нехай 
це завдасть мені шкоди». 

Ворожіння (врачање, гатање) је систем словесно-обредних чинова којима 
је у основи вера у везу људи са оностраним светом која се остварује с циљем да се 
сазна будућност и да се на њу утиче или да се она мења. То су могли радити 
видовњаци, чаробњаци и врачарке. 

У стара паганска врачања спадају: спиритиуализам (контакт са душама 
умрлих), врачање по утроби животиња (харуспикација), врачање по лобањи, по 
лету птица, по кукању кукавице, по распореду небеских тела, по картама, по 
фазама Месеца, итд. Ту се могу употребити и неки предмети, ствари, елементи: 
ватра, свећа, пепео, восак, огледало, биљке, делови тела животиња (рог, кост), игле, 
дрво, камен. И врачање се обавља да би донело корист или штету. С тим у вези је и 
магија чвора (а сваки тип чвора има своје име), магија рађања (земље и људи), 
магија оборавања (магія оборювання). 

У далекој прошлости врачали су само врачари и врачарке, а временом се ова 
традиција шири, па су врачали и обични људи. Код Украјинаца су најраширенија 
ова врачања: 

Ворожіння на Андрія – у њима се могу уочити одјеци тотемистичких 
веровања из најдавнијих времена. У обављању магичних ритуала животиње имају 
веома значајну улогу, јер се сматрају душама предака. На пример: девојке на св. 
Андрију пеку ритуалне колаче и остављају их на улици, а после зову псе и прате 
како пси једу колаче, и дечаци/момци једу специјално печен колач. Овакви ритуали 
су понекад праћени неким табуима-забранама (забрана да се приликом ритуала 
смеје, говори, итд). На св. Андрију девојке врачају: „Андрію, Андрію, конопельки 
сію, спідницею волочу, заміж вийти хочу...» 

Врачање у време зимских празника обично се обавља уз помоћ воде 
(огледала), ватре (свеће), разних ритуалних предмета (воска, трава, мака, итд). 
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Углавном су та врачања усмерена на избор будућег супруга, најављивање брачне 
судбине. 

Пролећна врачања углавном су усмерена на избор суђеног. Познат је текст 
Вербовая дощечка: 

Вербовая дощечка лежала, 
По ній гречна панночка ходжала, 
По ній гречна панночка ходжала, 
Та й на свого милого чекала... 
Звідки буйний вітренько повіє. 
Звідти її миленький приїде...» 
Врачања на дан Ивана Купала. Ту главну улогу имају ватра и вода, култ 

дрвећа и траве. Најраспрострањеније је врачање са венчићима. Девојке су бацале 
венчиће у воду и пратиле су како они пливају (да ли пливају, тону, стоје на једном 
месту, врте се у круг). Том приликом девојке су говориле/певале текстове 
замовляння: 

«Плинь, плинь, віночку, гарний з барвіночку, за миленьким, за миленьким...» 
или: 
«Ой на Івана, ой на Купала, 
Красна дівчина зілля копала, 
Квіти збирала, віночки плела, 
Долі водою їх пускала... 
Поплинь, віночку по синій хвилі, 
Поплинь, віночку, де живе милий! 
Постојала су и разна врачања на ватри на празник Ивана Купала 

(прескакање ватре, спаљивање у ватри неких предмета). Сва та врачања се 
обављају ноћу, а сматрало се да су то управо дани када је посебно активна „нечиста 
сила“. 

Прасловени су веровали у моћ изречене речи и обављене радње (то може 
бити и позитивно и негативно). Веровало се и да се неке речи не смеју изговарати, 
јер се на тај начин призива зло. Тако је у неким ситуацијама било забрањено да се 
назове име духа или божанства, да човек на тај начин не призове на себе тог духа, 
да му тај не би нанео зло. Постојале су забране да се прекорачи одређена граница, 
да се прислушкују или осматрају духови, да се комуницира са одређеним људима, 
да се једу нека јела. Код Украјинаца је дуго постојао табу/забрана да се смеје у 
петак, да се смеје за време неких ритуала на дан св. Андрије, итд. Некад су следиле 
и санкције/казне за прекршај табуа/забрана. 

Хришћанство је водило рат против магије јер она противречи библијском 
учењу: предвиђа да помоћ може доћи од сила природе, од духова умрлих, од 
демонских бића, а не од Бога, као и због непријатељског става и односа према 
другим људима, и дозивања несреће и штете на њих. И поред тога, магија је дуго 
живела упоредо сахришћанством. 

У структуру неких песничких магичних формула ушле су неке библијске 
или апокрифне слике, али су добиле паганску интерпретацију, на пример:  

«Їхав Ілля на коні, тяг ноги по землі, ноги підняв – кров уняв. Ішла Пречиста: 
одна з Києва, друга з Чернігова, третя з Ніжина, несли срібну голочку, шовкову 
ниточку, рану зашивали, кров замовляли». 



 109

Стара прасловенска митологија 
 Украјинска митологија није забележена као целина, а развијала се као 
укупност народних митова у оквиру општесловенске митологије. Елементи старих 
митолошких представа и мотиви ритуалних чинова сачувани су посредно у 
фолклорним делима (причама, легендама, обредним песмама, баладама) често у 
поетско трансформованим облицима. 
 Мит је приповест о боговима, о духовима, херојима, натприродним силама, 
итд., који су учествовали у стварању света. За древна и примитивна друштва, мит 
није био приповест или веровање, већ га они схватају као стваран, реалан догађај, 
као сакралан догађај који треба да служи као пример или узор. Зато се може рећи 
да прасловенски мит није само приповест о стварању света, већ укупност погледа 
на основу којих су се тумачиле друштвене појаве, обављали ритуали и обреди. 
Значи, то је својеврсни систем представа човека о свету. Нажалост, од фрагмената 
који су сачувани у фоклорним текстовима тешко је реконструисати потпун 
митолошки систем Старих Словена. 
 По тематском принципу митове можемо поделити на неколико група: 
 1. Херојски као најстарији. Хероји у њима су космичка категорија и 
утеловљују у себи сав видљиви свет. Херој има везу са небом и са подземним 
светом, део је природе, разуме језик птица, животиња, риба. Често тај херој на 
крају постане бог или има божанску природу. 
 2. Космогонски – о стварању света, о елементима Васељене и настанку 
живота. 
 3. Антропогонски и антрополошки – о стварању човека и његовог живота. 
ту се говори да при рођењу човек добија своју звезду која сија док човек живи. 
 4. Тотемски – о тотемским прецима разних племена 
 5. Теогонски - о пореклу богова, то су митови о рођењу Месеца, Коледе и 
других божанстава. 
 6. Анимистички – о духовима који пуне светски простор. Ту су приче о 
духовима као што су: водяник, лісовик, домовик, русалки, итд. 
 7. Календарски – о годишњим циклусима природе и обредима у вези са 
сменама годишњих доба. 
 8. Културно-биографски, историјски – о догађајима и делима хероја или 
богова. 
 9. Есхатолошки – о крају света. 
 На основу старе украјинске митологије чији саставни део је и демонологија 
настала су многа веровања која живе у разним облицима и имају своје 
специфичности и разлике у појединим тероторијама. 
 Народна веровања су слој народног стваралаштва у коме се одражава 
народни поглед на свет, паганска религијска веровања, митолошке демонолошке 
представе и погледи, табуи. Карактеристика народних веровања је у томе да она не 
постоје у композицијски завршеном епском облику, већ у систему представа и 
погледа без сталног књижевног облика. У усменом народном стваралаштву има 
много више народних веровања него митова. Као народно веровање је и веровање 
да постоји цвет папрати (Перунов цвет) који се јавља само једном годишње, на 
Ивана Купала, и да доноси срећу човеку који га пронађе. По веровању људи, 
цветање папрати обично прати земљотрес, муње, а све то има везе са Перуном. У 
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неким областима људи су веровали да ће цвет папрати штитити од грома и муње, 
или да може да изазове кишу, да помаже да се открије закопано благо у земљи, итд. 
 По народном веровању, бео јарац је симбол Перуна и непријатељ је домаћег 
божанства (домовика) и не дозвољава да овај ноћу јаше коње у штали: мирис 
пелина чува људе од русалки. 
 Када народна веровања губе свој приповедачки облик могу да и даље трају у 
облику народних сујеверја/празноверја. То су бројна веровања и представе у вези 
са упозорењима, ограничењима, забранама, чија је првобитна митолошка 
мотивација делимично или већ потпуно изгубљена. Многобројна народна сујеверја 
односе се на различите сфере људског живота.  
 Постојала су бројна упозорења о томе када се може почети неки посао. 
Посебни дани били су среда (дан Ладе) и петак (дан Дане). Многа сујеверја везана 
су за рођење детета, за смрт, за полазак на пут. У неким областима било је 
забрањено стати на праг куће или се заустављати на њему (праг је граница између 
куће и спољашњег света, улице).  
 
КАЛЕНДАРСКО-ОБРЕДНО СТВАРАЛАШТВО 
 
 Календарско-обредно стваралаштво је драмско-поетски систем обреда и 
ритуала магијског значења који прате поетски текстови сакралног садржаја, а тесно 
је повезано са циклусима у природи. 
 Древни људи којима је основно занимање био лов, а после тога и 
земљорадња, настојали су да утичу на своје окружење, на духовни свет и свет 
природе, јер од тога је зависио њихов успех у лову или гајењу пољопривредних 
култура или стоке. У почетку људи утичу на своје окружење молитвама: смехом, 
плачем, покретом, игром; касније су употребљавали магичне формуле: заклинання, 
којима се обраћају сунцу, води, ватри, касније богу Перуну, Јарилу, итд. Временом 
се та обраћања оформљују у посебне текстове који се изговарају уз ритмичке 
покрете којима су се имитирале појаве у природи (вода у потоку, киша, сунце, 
ветар), неки радови на њиви (сетва, жетва). То су биле својеврсне обредне песме-
молбе – обрядові пісні-замовляння које су имале сакрално-магијско значење. У 
зависности од циља и намене ритуални обреди и игре могли су бити: 
 1. ловачки – са циљем да се постигне успех у лову; 
 2. игре очишћења које се брзо изводе са циљем очишћења; 
 3. еротске игре или игре плодности које су имитирале савез неба и земље 
(воде и ватре), процесе сејања и клијања, али и побољшања плодности људи и 
животиња. 
 4. траурне игре које имитирају прелазак на други свет; 
 5. војне игре које имају за циљ да се обезбеди победа над непријатељем; 
 6. имитацијске игре којима се имитира покрет дрвећа, кретање Сунца. Циљ 
ових игара је да се стимулишу неке природне појаве; 
 7. жртвене игре, приликом приношења жртава. 
 Основна карактеристика календарско-обредног стваралаштва је синкретизам 
– јединство песме и покрета, пантомиме, игре и утилитарна намена са циљем да се 
заврачају силе природе и духови. Постоје четири годишња циклуса: зимски, 
пролећни, летњи и јесењи. Сваки од њих има своје специфичности обично у вези са 
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земљорадничким пословима који се тада обављају. Сваки циклус се концентрише 
на један централни празник који има најважније значење. Сви календарско-обредни 
празници и обредне активности имају четири значења: религијско, помињање, 
земљорадничко и породично. 
 
Ритуално-митолошка основа зимског циклуса календарског обреда 

 
Обреди зимског циклуса повезани су са очекивањем (дозивањем) пролећа и 

сетве, али и са старим митовима о настанку/рођењу Васељене. Празник почиње 25. 
децембра/6. јануара – то је дан када Сунце улази у сазвежђе Перуна (Стрелца). Тада 
Лада роди Кољаду – божанство зимског солстиција (сонцестояння). У том циклусу 
се прославља и рођење Месеца – щедрий вечір (1/14. јануара), и на крају рођење 
богиње Дане (6/19. јануара). У том циклусу се обележава и поштовање дрвећа: 
јавор, врба, јабука. Тада су дрвеће одозго украшавали звездама, а одоздо плодовима 
природе. То дрвеће представљало је јединство неба и земље. 

Са преласком на земљорадњу овај празник добија и нове елементе, 
обележава се и сазвежђе Ориона који се у народу зове Златни Плуг. На Божић ово 
сазвежђе дотиче Земљу, а по веровању људи тада Сварог (чаробни ковач) поклања 
људима плуг који пада на земљу и то симболизује брак неба и земље. У вези са тим 
је култ плодова поља, а божанство Коляда добија ново име Дідух (прадух, предак), 
а његов симбол постаје сноп пшенице. Тада се свим божанствима приносе 
ритуалне жртве – 14 јела. Данас је у традицији украјинског народа да се на Бадње 
вече - Святий вечір припрема 12 различитих јела. 

У најстарије божићне мистерије које су се одржале до данашњих дана спада 
и вођење козе – водіння кози на щедрий вечір у част рођења младог Месеца. Раније 
су свештеници водили „свету животињу“ која је симболизовала божанство 
Зодијака или се сматрала тотемом рода/племена. По правилу то је била коза која је 
персонификовала Месец и сматрала се прапретком прасловенских племена. Сада 
тај обред има нешто измењен облик: група младића иде од куће до куће са 
„звездом“ зоря-провідниця. Улогу козе има мали дечак обучен у кожух са вуном 
окренутом напоље и са роговима. У тим обредима коза је симбол добробити и 
плодности: 

Де коза ходить, там жито родить, 
Де не буває, там вилягає. 
Де коза тут-тут, там жита сім куп, 
Де коза рогом, там жито стогом. 
Де коза хвостом, там жито кустом! 
Саставни део тог обреда је и симболичко убијање козе и њено симболичко 

оживљавање што представља рођење новог Месеца, нове Васељене, почетак новог 
календарског циклуса. 

Коледари – колядники су у представи украјинског народа увек гости који 
долазе „с оне стране“ и поклањају добробит свима који их примају. Зато је ту 
присутан мотив преласка преко реке (на другој страни реке је други свет), маска 
као ознака становника другог света, а то значи да колядники долазе са оног света, 
из света умрлих. 
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Осим тога на Бадње вече се позивају духови предака и њима се нуди вечера, 
коледарима се дају поклони, а посебна пажња се посвећује и животињама. Улогу 
некадашњих жречева сада преузимају главе породице – домаћини. Домаћин излази 
на двориште са жртвеним хлебом и тада изговара магичне речи – замовляння 
којима се обраћа непријатељским силама и позива их на вечеру, да не би у години 
која долази наносили овој породици штету: 

Смерте, смерте, іди на ліси , 
Йди на безвість, йди на море, 
І ти, Морозе, великий і лисий, 
Не приходь до нас із своєї комори! 
Смерть з Морозом танцювала, 
Танцювала і співала,  
А за море почвалала. 
Раније је била позната мистерија са плугом – ходіння з плугом на щедрий 

вечір, која представља магијску имитацију орања и сетве. Овде се култ Плуга 
(Ориона) сједињује са веровањем да сакрални акти доприносе приближавању 
пролећа и припреми земљишта за обраду. У вези са тим обредом су и други 
ритуали симболичког сејања на празник Маланки/Василя (Нова година). На празник 
Маланки појављује се астрални култ – култ Месеца и култ воде и хлеба. Тада се 
обављају магијске радње са обредним хлебом – коровай – поред бунара или река, 
језера. У неким областима на тај дан се обележава и празник пећи, односно 
поштовање домаћег огњишта. 

Свято Водохреща (водосвяття) – тај празник (6/13. јануар – Богојављење) 
повезан је са култом воде и клањањем богињи Дани. Са хришћанством у том 
празнику долазе неке измене и он добија ново значење. Сада све асоцира на 
крштење Исуса у реци Јордан. Према старом веровању најбоље је да се тај обред 
освећења воде обави ноћу, односно да се вода освети до изласка Сунца, јер нечисте 
силе владају углавном ноћу, па их у том времену треба заврачати, одвратити од 
воде, од пролећа. На тај дан се обавља ритуал вмивання  - момци и девојке се 
међусобно умивају: «парубки умивають дівок, а дівчата парубків», јер се веровало 
да та вода има посебну моћ и «як тільки вони умють одне одного, то обов’язково 
поберуться». 

На споменуте зимске празнике обично се припрема ритуална храна: округли 
хлебови и колачи (знак Сунца), варенники (знак Месеца), риба (симбол воде), ораси 
и други плодови (симбол дрвећа света), кутя/коліво (кољиво) – симбол земље, а 
има везе и са култом предака. 
 
Жанрови зимског циклуса календарско-обредног стваралаштва 
 
 Текстови који прате магијско-обредне ритуале настали су на основу древних 
бајалица – замовляння, а ритмички карактер и често понављање допринели су да се 
они природно сједине са мелодијом. У зимском календарском циклусу постоје ови 
књижевни жанрови: колядки, щедрівки, посівальні пісні, водохресні пісні. 

Колядки (само име можда долази од латинског Coledae – празник нове 
године) су поетско-народна дела која се изводе за време светковина Коляди и које 
прате магијско-ритуалне божићне радње. Жанр колядки је прошао дуг период 



 113

настајања и трајања и зато у његовој структури и поетици има отисака различитих 
епоха и различитих погледа на свет. 

Колядки обично изводи група – колядники са маскама животиња или 
духова; они играју и певају и обилазе све куће у насељу. Групу предводи 
предводник, а у групи постоји и скарбник/міхоноша, који је прикупљао поклоне 
које су коледари добили. 

Колядки се могу класификовати у неколико основних група: 1) митолошко-
култне; 2) породично-домаћинске; 3) историјске; 4) библијско-апокрифне. 

Митолошко-култне коледарске песме су најархаичније и у њима се 
показују најстарији погледи Старих Словена/Украјинаца. У њима су сачувани 
елементи прастарих митова и ритуала. То су колядки о стварању света, где се могу 
уочити елементи анимизма, тотемизма, фетишизма са представама објеката 
некадашњих култова/веровања – Сунца, Месеца, звезда, птица, дрвећа света, итд. 

Коли не била з нащада світа, 
Тоди не било неба й землі, 
Ано лем било синєє море, 
А серед моря зелений явір. 
На явороньку три голубоньки. 
Три голубоньки радоньку радять. 
Радоньку радять як світ сновати. 
Та пустимося на дно моря, 
Та дістанемо дрібного піску – 
Дрібний пісошок посіємо ми, 
Та нам ся стане чорна землиця,  
Та дістанемо золотий камінь – 
Та нам ся стане ясне небонько. 
Ясне небонько, світле соненько, 
Світле соненько, ясний місячик, 
Ясний місячик, ясна зірниця. 
Ясна зірниця, дрібні звідздоньки... 
Породично-домаћинске колядки воде порекло од култно-митолошких 

песама каснијег периода. О томе сведоче слике небеских светиљки, сила природе и 
паганских божанстава. Ипак, они нису тема величања, већ се позивају да помогну 
породици-домаћинству. 

Пане господарю, вставай з постелі 
(рефрен се понавља три пута) 
славен ти є, славен єси, 
славне сонечко на небеси! 
Вставай з постелі, застеляй столи, 
Бо буде в тебе троє гостоньків, - 
Перший гостонько – ясне сонечко 
Другий гостонько, світлий місяцю, - 
Третій гостонько – дрібен дощику, - 
Перший гостонько чим ся радуєш? 
Як зійду я рано-пораненьку, 
То втішаються мені діти маленькі,  
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Другий гостонько, чим ся радуєш? 
Як зійду я пізно з вечора, 
То втішиться мені гість у дорозі. 
Третій гостонько, чим ся радуєш? 
Як зійду я три рази в маю, 
То втішиться мені жито-пшениця, 
Жито-пшениця, всіляке зело... 
Тако небеске силе постају пријатељи домаћина који их угошћује најбољим 

јелима са свог стола (жртвена храна), а за ово угошћење они му обећавају помоћ. За 
ову врсту коледарских песама карактеристичан је дијалог са елементима 
замовляння да би се одобровољиле и да се стекне наклоност природне стихије да не 
наноси штете домаћинству. У ту групу коледарских песама спадају и песме са 
жељама за здравље и успех, процват у породици, на њивама и у баштама. Ту је 
обраћање божанству и силама природе које треба да обезбеде, односно, да дозову 
добробит и богатство за то домаћинство: 

«Будьте здорові на новий рік, ой Даждьбоже, 
Щоб водилось вам краще, як торік, ой Даждьбоже, 
Льон по коліна, щоб вас голова не боліла, ой Даждьбоже, 
Бувайте здорові, щоб велись вам воли та корови, ой Даждьбоже...» 
Поздрављајући домаћине, коледари у својим песмама хвале двориште, кућу, 

шупе, пећ, штале и амбаре, коње, краве, овце, кокошке и пчеле – ту се идеализује 
рад људи: 

У тебе вівси жеброванії, 
У тебе ячмені злотії, 
У тебе коні все турецькії, 
У тебе стрільби все стрилецькії, 
У тебе корови, як обороги, 
У тебе вівці гори покрили, 
У тебе худоби без рахуби, 
У тебе скрині все кованії, 
У них червинці нерахованії. 
У неким коледарским песмама опеван је домаћин, у другим цела породица 

или посебно жена, синови, ћерка, итд. 
Историјске – Лицарсько-дружинні колядки (витешке коледарске песме) 

које славе и величају херојство, храброст. Ту су описи храбрих војника, са 
детаљним описом њиховог наоружања, њихових коња и коњске опреме. У неким 
од ових песама уместо у бој, војна дружина на челу са својим вођом иде да освоји 
његову „суђену“. 

Ой, рано, рано кури запіли, 
А ще раніше Івась устав, 
Лучком забряжчав, - братів пробуджав, 
Браття вставайте, коні сідлайте, 
Та поїдем в чисте поле 
На погуляннє,  
Та найдемо, браття, куну в дереві, 
Куну в дереві, дівку в теремі – 
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Вам буде браття, куна на шубу, 
А мені буде панна до шлюбу... 
У кнежевским коледарским песмама опевана је и идеализована лепота 

хероја, његово скупоцено одело, његово оружје украшено златом и драгим 
камењем. Кнез је победник у многим бојевима. Често је победник у борби против 
дивљих звери, које често имају и митолошке особине. Некада те животиње, када 
већ виде да им долази крај, моле кнеза-хероја да им поклони живот, а заузврат ће 
му дати девојку или другу награду: 

... Аж тут пливе вутка, сивая голубка,  
Він приціляється, він приміряється, 
Він приміряється, хоче її вбить. 
«Ой не приціляйся, пане Іване, 
Бо я тобі стану в великій пригоді: 
Ой як будеш їхать дівчину сватать, 
То помощу гатку з кудр’явої м’ятки, 
Та помощу мости з тонкої трости». 
У кнежевским коледарским песмама познат је и мотив чаробног коња који у 

свим приликама помаже свом господару: 
А в того коня срібні копита, 
А в того коня шовковий хвостик, 
А в того коня кілова грива, 
Кілова грива коня покрила, 
Срібні копита камінь лупають, 
Срібло-золото розсипають, 
Шовковий хвостик слід замітає. 
У историјско-херојским коледарским песмама спомињу се конкретни 

историјски догађаји и имена из те епохе – период касне кнежевске епохе. У тим 
песмама су опевани војни походи против непријатеља, против номадских народа, 
Печењега, Половаца, Татара. Циљ тих песама је не само прослављање и величање 
успешних похода, него су оне истовремено и позив многим другим младићима да 
се одазову и да и они крену у борбу против непријатеља. Чест мотив је и мајка која 
испраћа свог сина који иде у борбу за отаџбину. 

Апокрифічні та біблійні колядки (христосанки) – у тим песмама се 
описује долазак хришћанства у украјинске земље. Ипак, у паганској земљи 
хришћанство је полако прихватано и дуго су живели неки пагански елементи. У 
тим песмама јасно се види прожимање паганских и хришћанских елемената: 

Перший гостонько – ясне сонечко, 
Ясне сонечко – сам Господь-Христос – 
Другий гостонько – ясна зірниця,  
Ясна зірниця – Пречиста Діва! 
Третій гостонько – ясний красен місячик, 
Ясний красен місячик – То святий Петро-Павло... 
Када је хришћанство већ пустило снажно корење у коледарске песме улазе 

само ликови из Библије и Светог писма, али и тада је народ на свој начин тумачио 
Библију и друге црквене текстове, па тако у ове песме улазе многи апокрифни 
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елементи. Зато се у хришћанским ликовима крију многе паганске представе народа 
и схватања нове религије. 

Церковні духовні колядки – то су песничка дела која су ушла у народну 
традицију из репертоара црквених општина и оне се обично разликују од оних 
коледарских песама које су створене у народу. У тим песмама нема паганских или 
апокрифних елемената. Научници указују да су многе коледарске песме тако 
створене да је она мелодију познате народне песме састављен потпуно нови текст. 
Основни мотив црквених коледарских песама је Христово рођење, рођење 
Спаситеља који долази на свет да избави људе од греха: 

Бог предвічний народився, 
Прийшов днесь із небес, 
Щоб спасти люд свій весь, 
І утішив ся... 
В Бетлеємі народився: 
Месія, Христос наш 
І пан наш для всіх нас 
Нам народився. 
Истакнути украјински песник, писац, публициста и научник Иван Франко 

високо је ценио песму „Бог предвічний»: «Найкращою з них і найкращою з усіх 
наших пісень церковних я вважаю звісну коляду «Бог предвічний». Се правдива 
перла поміж нашими піснями церковними, і коли де, так іменно в тій пісні автор 
здужав піднятися до того нечистого і високог релігійного настрою, яким 
визначається оповідання євангеліста Луки о різдві Христовім... Високий дух 
релігійний тої пісні проявляється іменно в теплій любові до всіх людей». 

Многе од ових песама имају чисто молитвени карактер. Ту су речи којима се 
обраћа директно Христу са молбом за здравље, мир срећу, за благодети у наредној 
години: 

Ісусе милий, ми не багаті, 
Золота, дарів не можем дати, 
Та дар цінніший несем від мира, 
Се віра серця і любов щира. 
или: 
Глянь оком щирим, о Божий Сину, 
На нашу землю, на Україну, 
Зішли їй з неба дар превеликий, 
Щоб тя славила на віки вічні. 

 
Щедрівки 
 Многи аутори који проучавају коледарско-обредну лирику зимског циклуса 
не издвајају щедрівки као посебан жанр, него их разматрају заједно са коледарским 
песмама. То је због тога што се у дугом временском периоду те две врсте 
календарско-обредних песама изводе у оквиру празника зимског циклуса. И једне и 
друге су временом све више губиле паганска обележја и све више попримале 
хришћанске елементе и основни садржај. Ипак, у проучавању настанка та два 
жанра може се установити да је сваки од њих имао своје специфичности. 
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 Колядки су првобитно имале магијско паганско дејство у вези са рођењем 
Васељене и божанства Сунца – Коляди, а щедрівки су књижевно-песничка дела 
која припадају другом празнику – Новој години, и везује се за прославу и величање 
Месеца. Месец је имао значајно место у култу Прасловена, који су уочавали његову 
везу са водом и значајну улогу у расту усева. Због тога је празник, чији је циљ био 
да се придобије наклоност духова неба и земље да доприносе развоју усева, добио 
назив Щедрий вечір, а песме које су се тог дана изводиле щедрівки. 
 Щедрий вечір је био сакрално-мистична мистерија која се називала Маланка. 
То је кћи богиње Ладе – богиње влаге која доприноси клијању и расту усева. Те 
мистерије се и зову «Водіння Маланки». У томе је главну улогу играла најлепша 
девојка коју су девојке водиле од куће до куће са жељама благостања и успеха у 
домаћинствима. Маланка је обавезно била окићена цвећем, на глави је имала 
звезду. Месец (Місяць – Василь) је био одевен као сељак-орач са српом у руци (срп 
– знак Месеца); Краљ је био одевен као ловац, а поред њега су били момци-орачи 
са волом упрегнутим у плуг; Деда Змај је имао дугачку зелену браду и био је 
опасан змијама. Та мистерија је представљала митолошка веровања и представе 
Прасловена о зими и скором настајању пролећа, почетак новог посла на њивама и 
пролећних летњих игара у гајевима. 

Као сталан и обавезан рефрен у тим песмама је Щедрий вечір, добрий вечір, 
добрим людям на цей вечір (добрим людям на здоров’я): 

Йшов, перейшов Місяць по небі, 
Та стрівся з ясною Зорею. 
- О Зоре, Зоре, де в бога була, 
Де в бога була, де маєш стати? 
Де маю стати? В пана Йвана. 
У пана Йвана на його дворі. 
Та на його дворі та в його хаті. 
Пагански бог који се спомиње у песмама овог жанра је Дід – Дідух, умрли 

предак, који је представљен као плетени идол од пшенице. Људи су веровали да се 
он на тај дан спушта с неба да погледа своје домаћинство и зато може да чује 
њихове молбе за следећу жетву. У тим песмама често се јавља лик Васиља који 
представља Месец: 

Ой у полі край дороги –  
Щедрий вечір, добрий вечір! (Рефрен који се понавља) 
Там Василю сіно косить, 
Сіно косить, коню носить, 
Ой, їж, коню теє сіно, - 
Буде тобі три дорозі. 
А першая – до батенька, 
А другая – до матіньки, 
А третяя – до дівчини, 
До батенька – по шапочку, 
До матіньки – по сорочку, 
До дівчини – по хусточку, 
Щедрий вечір, добрий вечір! 
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Такве песме су певали момци пред којима је био избор/женидба. Мотиви 
раскрснице, чаробног коња и његово необично храњење – то су мотиви који 
постоје и у кнежевским коледарским песмама и у херојском епосу. Щедрий вечір је 
дан младог Месеца, а млади Месец је младић. Рођење Месеца је, уствари, рођење 
видљивог света. Чест мотив у тим песмама је брак између Маланке и Васиља (воде 
и Месеца). Ту су били присутни и еротски мотиви, а циљ им је брзо дозивање 
пролећа – време паганских оргија. 

Када су групе омладине ишле од куће до куће са Маланком, ту се прво 
велича Маланка, а после тога и сви чланови породице: отац и мајка и њихова 
одрасла или мала деца. Том приликом се изводи за сваког једна песма – щедрівка. 
Тим песмама се прославља рад и жели се добробит целој породици. На тај дан се 
као симбол Месеца често појављују пироги, жртвена храна овог празника, а пироги 
су и средство откупа: 

Кугу, кугу! Винесіть по пирогу, 
А не дасте пирога, 
Потягнемо хату за рога. 
или 
Щедрик-бедрик, дайте вареник! 
Щедрий вечір је уочи другог празника у вези са празником плуга – Нове 

године. Мистерије се изводе у ноћ уочи празника, а завршавају се заједничким 
врачањем мушких и женских група на еротске теме, са многобројним ритуалима у 
којима значајну улогу имају вода, колачи у облику Месеца и ноћне небеске 
светиљке. Сматрало се да је током те ноћи нечиста сила веома активна и да 
вештице лете на метлама. 

Следећег дана празник почиње од ране зоре магичним сејањем у 
двориштима и то обављају искључиво мушкарци и дечаци. По традицији зрно су 
увек сејали мушкарци, јер се сматрало да је мушкарцу одређено да сеје, да 
оплођује, а жени да роди. У народној традицији хлеб је симбол плодности и 
рађања, а зрно симбол зачећа. Важан драмски моменат тог јутра је и обред „прве 
бразде“ коју су орали у сваком дворишту и верујући да се на тај начин обезбеђује 
добра сетва. 

У том ритуалу се изводе одговарајуће песме – посівальні пісні (сељачке 
песме). Најстарија је песма „А ми просо сіяли. Ой Дід, Ладо, сіяли, сіяли». Ту се 
помињу стара паганска божанства везана за тај празник. Ево примера такве песме: 

Уродить нам ся золотий колос, 
Золотий колос, срібнеє зерно, 
Срібнеє зерно, мідяне стебло... 
Ой да господареньку, чи спиш, чи чуєш,  
На твоїм полю сам плужок оре, 
Ой оре, оре, насіння носит, 
Насіння носит і Бога просит: 
Зародь, Боженьку, красну пшениченьку... 
(краснеє жито, красний ячменик). 
У тим песмама су чести мотиви да животиње ору (вукови, медведи) или ређе 

птице (најчешће орлови). То су прастари одјеци или остаци паганских митова о 
томе како животиње и птице ору. Све је то у вези са култом плуга (сазвежђа Плуга 
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или Ориона), култа ковача који је исковао златан плуг. Касније, када те песме 
прелазе у щедрівки, упоредо са паганским мотивима ту улазе и хришћански или 
апокрифни мотиви: 

Ой у полі плужок оре, 
Рефрен: Щедрий вечір, добрий вечір 
Добрим людям на цей вечір. 
За тим плужком Господь ходить. 
Святий Петро поганяє, 
Божа Мати їсти носить, 
Їсти носить, сина просить: 
„Ори, Синку, цю нивичку, 
Та й посіємо пшеничку...“ 
Као жанр усмене народне књижевности посівальні пісні су дуго живеле у 

народној традицији, и слично као и колядки и щедрівки, и оне су претрпеле многе 
промене, нарочито под утицајем хришћанства. 

Само у неким областима Украјне сачувани су примери или елементи песама 
о освећивању воде – водохресні пісні које су извођене на празник Водохреща – 
освећивање воде, односно, на празник преласка Сунца у зазвежђе Водолија. То је 
дан богиње Дане или божанства Сунца Јардана. Касније, под утицајем 
хришћанства, тај празник добија ново име Јордан, по реци Јордан у којој је св. 
Јован Крститељ крстио Христа. Прасловенска племена су обележавала тај празник 
поред воде (река, језера) и ту су обављани различити магични ритуали с циљем да 
се величају божанства и духови воде, да се одобровоље и да се стекне њихова 
наклоност и да се обезбеди њихова помоћ. У тим песмама има преплитања 
паганских и хришћанских мотива: 

«Ой на леді, на Йордані,  
Святять воду три янголи, 
Йордан воду разливає, 
Ворон коні напуває, 
Там Орися біль білила, 
Рум’янеє личко мила, 
До місяця говорила: 
«Ой місяцю, місяченьку, 
Освіти ясно криниченьку...» 
По обичају све те активности око освећивања воде и сви обреди и ритуали 

који се изводе завршавају се до изласка Сунца, јер у тим обредима значајну улогу 
има Месец. До изласка Сунца људи су узимали тзв. „недодирнуту воду“ коју још 
нису додирнули сунчеви зраци. Веровало се да је та вода „чиста“ и зато су њоме 
освећивали своје куће и цело домаћинство. 

За све жанрове усмене народне књижевности зимског циклуса 
карактеристично је да су они највећим делом изгубили своју стару магично-
митолошку основу и да су тиме изгубили ореол некадашње сакралности, па су 
временом добијали и неке хумористичке особине: 

Коляд, коляд, колядниця, 
Добра з медом паляниця. 
А без меду не така, 
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Дайте, дядьку, п’ятака. 
или  
Я маленький сівачок, 
Дайте гроші в кулачок. 
Не давайте копійки, 
Бо діряві кишеньки, 
А давайте паперові, - 
Будьте газди гонорові! 
Ипак, та тенденција није присутна у делима хришћанско библијског 

садржаја, који не губе своје духовно значење. 
Вертепна драма – настала је у другој половини ХVII века међу студентима 

Кијево-Могиљанског колегијума (касније академије). Неки аутори сматрају да ова 
драма настаје већ од почетка ХVII века. У народу се та драма зове једноставно 
Вертеп. У почетку су основни мотиви искључиво хришћанско-библијски, 
засновани на текстовима јевађеља о рођењу Христа. Ту су пастири, који су од 
анђела сазнали „лепу вест“ и даље је шире свуда по свету; тројица краљева доносе 
поклоне новорођеном цару Света; јудејски цар Ирод, када је чуо да је рођен нови 
цар, наредио је да се поубијају сви дечаци до две године, надајући се да ће тако 
убити и онога који му може одузети престо; чује се плач Рахила за невино убијеном 
децом. Драму су изводили студенти који су с њом ишли од села до села. Циљ драме 
је прослављање рођења Исуса Христа и утврђивање хришћанске вере међу неуким 
народом. Главни ликови драме су: Исус, Марија, Јосиф, пастири, анђели, три 
краља, цар Ирод и његови војници и други. 

Драмско извођење је праћено извођењем коледарских песама и других 
црквених песама. Ипак, често је библијска драма само део целог вертепа у који 
временом улази све више световних мотива из свакодневног живота народа. 
Епизоде из народног живота најчешће имају хумористичко-сатирични карактер. 
Главни ликови ових народних комедија су сељак, млинар, крчмар, Циганин, козак, 
деда, бака, итд. Тако у драму која је у почетку имала чисто библијско-хришћански 
карактер улазе и елементи паганских мистерија (вођење козе, присуство нечисте 
силе, духова, итд.). 

Постојали су различити облици вертепске драме. Поред тзв. „живог 
вертепа“, где се појављују живи глумци који играју одређене улоге, постојао је и 
„луткарски вертеп“ у ком улоге на позорници играју лутке. Тај вертеп се зове 
„шопка“ – шупа и подсећа на шупу/шталу у којој је рођен Христ. 

Календарско-обредно народно стваралаштво зимског циклуса треба 
сагледавати само као нераздвојну целину речи и акције узимајући у обзир 
митолошку основу, симболичко-магијско значење и касније утицаје који временом 
улазе у све жанрове усмене народне књижевности. 

 
БОЖИЋНИ И НОВОГОДИШЊИ НАРОДНИ ОБИЧАЈИ 
 
Божићни обичаји 
 Припреме за божићне празнике почињу бар две недеље пре самог празника: 
деца још неколико недеља пре Божића почињу да уче божићне песме колядки, да 
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би на Божић могла да певају. Бар две недеље пре празника домаћица сеје пшеницу 
у мале посуде/зделице да би она исклијала и порасла до Божића до 10 цм. 
 
Свят вечір/Вілія (Бадње вече) 
 Домаћица од раног јутра има много посла. Прво доноси „чисту воду“ (ону 
коју још нису додирнули зраци Сунца) и наложи ватру (раније су жене тог јутра 
прво палиле „живу ватру“ трењем дрвета о дрво) у пећи и почиње да припрема 12 
свечаних јела за вечеру (за сваки месец у години по једно јело). Тај дан се пости, па 
се и за вечеру припремају само посна јела, обично: узвар (компот од сушеног воћа), 
грашак, пасуљ, купус, риба, варенники, кромпир, голубці, коржі з маком/бобальки, 
кутя. Значи, на тој свечаној вечери ће се наћи скоро сви плодови са њиве и из 
баште. 
 На тај дан би требало да сви чланови породице буду у кући. Тај дан се 
ништа не позајмљује и ништа се не износи из куће, нити се иде у друге куће. 

Пре свечане вечере домаћин уноси у кућу сноп пшенице – „дідух» и ставља 
га испод икона на предњем зиду собе. У собу се уноси слама (на слами је рођен 
Христ), а том приликом деца се радују, чепркају по слами и имитирају живину (да 
следећа година буде добра за размножавање живине). 

Раније су људи веровали да тог дана у кућу долазе духови предака, зато се 
од раног јутра духовима предака указује посебна пажња. У кући се није могло 
гласно говорити или свађати, да галама не би отерала духове предака. Пре вечере 
домаћин је палио свећу и говорио: «Світи, праведне сонечко, святим душечкам і 
нам живим, грій землю-матінку, наші ниви, нашу худібку». Домаћин уноси у собу и 
сено и ставља га испод стола, а после тога испод стола ставља секиру, косу, срп, 
део плуга и неке друге алатке или њихове делове. Тиме жели да се обезбеди добар 
рад у следећој години (орање, кошење, итд) и да се обезбеди здравље деци и 
одраслима (веровало се да метални предмети имају посебну снагу, да обезбеђују 
снагу и здравље). 

Пре свечане вечере домаћин узима чинију у коју је стављено по мало од 
сваког јела припреманог за ову вечеру, износи је и даје од тога свим домаћим 
животињама. После тога благослови сваку домаћу животињу хлебом, и умочивши 
кажипрст у мед, свакој животињи прави на челу знак крста. Тога дана људи су 
указивали велико поштовање домаћим животињама: веровало се да те ноћи 
животиње разговарају с Богом људским језиком и да ће похвалити доброг, али и 
нагрдити Богу лошег господара. 

После тога домаћин излази на двориште и са храном коју има у чинији и 
медом три пута позива на вечеру мраз и друге зле силе, а када се они не појаве и 
после трећег позива, наређује им да се не појављују током целе следеће године. 

Испод столњака или испод стола у некој посуди била су зрна житарица и 
други плодови поља. Сматрало се да су та зрна која стоје на свечаном столу 
освећена и на пролеће су мешана са зрном које су људи садили, јер се веровало да 
ће се на тај начин обезбедити добар урод. 

Пре вечере је обавезна молитва, а после тога домаћин и сваком члану 
породице умоченим прстом у мед прави на челу знак крста. 

Домаћин позива на вечеру и душе умрлих предака и тада се сви моле за те 
душе. Њима се и после вечере оставља храна на столу. 
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После вечере деца су обично одлазила код рођака да им честитају Святий 
вечір и том приликом су певала колядки, за шта су од домаћина/домаћице добијала 
поклоне. Тада деца рецитују мале божићне песмице: 

„З Святим Різдвом вітаю, 
Всім здоров’я бажаю, 
Господарю на воли, 
Господині на квочки, 
Хлопцям-дівчатам на гуляння, 
Малим дітям забавляння... 
Христу-Богу вихваляння!.. 
Осим деце, на Святий вечір или на први дан Божића (Різдво Христове) 

колядки – колядують и одрасли момци. Они су у групама ишли са звездом и певали 
по кућама најчешће тамо где је била девојка. Домаћин их је частио пићем. И 
девојке су у мањим или већим групама ишле од куће до куће и божићним песмама 
прослављале највеселији хришћански празник. 

Групе младића су често носиле по селу, од куће до куће, Вертеп – луткарски 
театар који представља Христово рођење. Сам текст вертепске драме садржи у себи 
елементе из Библије и Светог писма, али и апокрифне елементе, па често и неке 
народне обичаје са остацима из прастарих, паганских времена. 

Поред певања божићних песама и драме-вертепа на Божић је био обичај да 
се, улазећи некоме у кућу, честита празник рецитовањем пригодних божићних 
песама: 

Звізда світла з востоку гряде, 
За собою трьох царів персицьких веде, 
Поклін дати царю і пану, 
Вишніх сил всього світу гетьман. 
Король Ірод дуже смутився, 
Що Ісус Христос від Діви народився. 
Велів питати, по всіх землях шукати, 
Велів губити, малих діток ізбити, 
Одних кіньми топтали, 
Других в полі роздирали, 
Матері їх гірко ридали, 
Руки свої до бога піднімали: 
«О, Іроде, безумний! Як ти в собі жалю не маєш, 
З невинних младенців кров проливаєш! 
Неке од песама које се рецитују тог дана садрже више световних елемената, 

а циљ је углавном да се домаћину честита празник, почетак новог годишњег 
циклуса, нове године, и да му се у новој години пожели много среће, здравља, 
добра жетва и добра година за стоку. 

 
Нова година („Василь») 
 Од Бадње вечери до Нове године „дідух» је остајао у соби испод икона, и 
тек у поноћ на Нову годину га свечано износе из собе и део остављају у шупи, а део 
износе у воћњак. Обично су и сламу и сено које је било за време празника у соби 
износили и/или су све то спаљивали, или су том сламом повезивали воћке, да их 
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слама штити од зиме и разних болести и штетних инсеката и да обезбеди воћкама 
плодност. На Нову годину домаћин је излазио у воћњак, прилазио би воћкама које 
су слабо родиле и претио им је секиром да ће их посећи и спалити ако неће 
доносити плодове. Веровало се да је та „претња“ веома благотворна. 
 „Ясне сонечко, світлий місяцю, і ви зірки-зірниці, врятуйте ту деревицю, 
пошліть їй дар з неба». 
 У поноћ на Нову годину људи су обично излазили напоље да чују свађу и 
борбу старе године која одлази и нове која долази. То је било време када је по 
веровању људи требало разним магијским радњама одобровољити и стећи 
наклоност разних сила у природи да оне буду на корист, а не на штету људима. 
 На нову годину ујутру дечаци су „сејали“ зрно житарица. Дечаци су у 
рукавицама имали зрно житарица, ишли су од куће до куће и „сејали“ и на тај 
начин су поздрављали Нову годину. Дечаци су симбол богатства, здравља, наде... 

 
ПРОЛЕЋНИ ЦИКЛУС КАЛЕНДАРСКИХ ОБИЧАЈА И НАРОДНОГ 
СТВАРАЛАШТВА 

 
Ритуално-митолошка основа пролећног циклуса народне поезије 

 
Пролећни циклус народних обичаја практично је продужетак зимских 

народних обичаја и мистерија. Од времена зимског солстиција, када дан постаје све 
дужи, Стари Словени су прослављали рођење сунца (Кољаде) и том приликом су 
одржавали бројне обреде у којима централно место има имитирање процеса орања 
и сејања. Обавезно су саставни део тих обреда и ритуала и песме о пољским 
радовима. Циљ тих обреда и песама је дозивање пролећа и најављивање његовог 
брзог доласка, и обезбеђење наклоности духова поља од којих зависи жетва и 
благостање. Дозивање пролећа не завршава се завршетком циклуса зимских обреда. 

Од празника Стретења Господњег - Стрітення Господнє (2/15. фебруар), 
када се према старом веровању сусрећу зима и пролеће и када почиње њихова 
међусобна борба која се мора завршити победом пролећа и топлоте – почиње 
пролећни циклус народних обичаја и обреда. 

Раније су људи делили годину на два главна периода (не на читири годишња 
доба): доба топлоте и доба зиме, која увек међусобно ратују. Тек преласком на 
земљорадњу Стари Словени деле годину доба на основу процеса и послова који се 
обављају у ратарству. 

Пролеће је као доба сетве било људима изузетно важно, јер од добро 
обављене сетве добрим делом зависи и добра жетва. Зато је за добро обављање 
сетве везано низ обредно-магијских активности с циљем да се стекне наклоност 
божанстава и духова који доприносе бољој сетви и напредовању усева. 

Старим Словенима година је започињала 21. марта (пролећни солстициј – 
равнодневица). Тада дан постаје дужи од ноћи, а то је био знак да се може почети 
са радовима на њивама. 

Цео пролећни циклус народних обичаја и календарско-обредног народног 
стваралаштва представља посебан систем понашања у коме су све магијске 
активности повезане са веровањем у магијску моћ речи. Тада се пеку специјални 
колачи у облику птица које су људи носили изнад својих глава и тако су дозивали 
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пролеће. Митолошка основа овог обреда је у прастаром веровању да птице при 
повратку из топлих крајева на својим крилима доносе пролеће. 

Светковине пролећног циклуса су само делимично сачуване у народној 
традицији, али се на основу сачуваног може стећи представа о некадашњем 
обредном систему. 

У најзаступљеније магијске мистерије спада обредна драма 
“Кострубонько”. Људи су свечано палили, топили или сахрањивали идола зиме уз 
обреде сахрањивања и певање тужбалица, а све то је требало да означи победу 
топлоте над зимом. У тим обредима се могу препознати елементи најстаријих 
веровања људи: анимистичке представе људи о природи, култ мајке-
земље/хранитељице, култ дрвећа и биљака. Значајну улогу у тим обредима има и 
ватра. До данашњих дана је сачуван обичај да се уочи Ускрса ложе велике 
ритуалне ватре и ту се обављају разне магичне активности, паљење Кострубонька  
уз обраћање пролећу да протера зле силе. 

У неким крајевима људи су делове спаљеног Кострубонька разбацивали по 
пољима, верујући да ће то обезбедити боље приносе. То сигурно има везе са 
прастарим обичајем да се разчеречи тело покојног краља или чаробњака и да се 
делови његовог тела разбацају по разним странама и да се тако обезбеди плодност 
поља и животиња. 

У светковинама пролећног циклуса посебну улогу има култ предака. То се 
посебно огледа у Ускршњим обичајима када се одаје поштовање умрлима. Тај култ 
има везе са веровањем да се са птицама које се враћају из топлих крајева враћају и 
душе предака (или је у питању поистовећивање душа предака са птицама, јер се 
душе умрлих усељују у птице, односно у тотеме). Те светковине су увек у вези са 
астралним култом и обично су се одржавале у дане првог пуног пролећног месеца. 
Ту су основни обреди клањање душама умрлих у гајевима, касније на гробљима. 
Најраширенији фетиш у тим светковинама је јаје, које је истовремено симбол 
живота и симбол новог рођења (победа сунца/топлоте/пролећа над 
зимом/хладноћом). 

Паганска племена су првог пролећног дана прослављала божанства Ладу, 
Дану и Јарила. Јарило је представљен као младић који јаше коња и оплођује земљу. 
Све то је у вези са култом воде (киша, роса, реке, језера) којој се људи клањају и 
којој указују поштовање. Као остатак тог обичаја сигурно је и ритуално поливање 
на први и други дан Ускрса: у понедељак момци/мушкарци поливају девојке/жене, 
у уторак девојке/жене поливају момке/мушкарце. После поливања девојке 
поклањају момцима фарбана јаја (писанка, крашанка). Уствари, момак је морао да 
отме девојци фарбано јаје које је она покушавала да сакрије под мишком, а после 
тога девојку полива водом. Код Старих Словена поливање водом је повезано са 
култом богиње Дане и има функцију очишћења. 

И код Источних Словена, слично као и код многих других народа, пролеће 
је период ритуалних забава које имају циљ да обезбеде плодност природе и добру 
жетву на пољима. То је период када се на тим забавама сусрећу заједнице момака и 
девојака да се међусобно боље упознају. Често те забаве имају у себи оргијске 
елементе с циљем спајања младих. 

У оквиру пролећних светковина обављају се и неки посебни обреди: обред 
прве бразде, обредно терање стоке на испашу, итд. 
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Жанрови прлећног циклуса календарско-обредног стваралаштва 
 

У далекој прошлости основни жанрови усменог народног стваралаштва који 
су се изводили у време пролећних обреда биле су својеврсне бајалице које се 
изводе с циљем да се у природи што пре одиграју неке промене: да шума олиста, да 
трава расте, да усеви напредују, да цвеће процвета. Извођење тих песама увек је 
праћено магијским покретима/имитацијама и играма. Ту се могу издвојити следећи 
жанрови усменог народног стваралаштва: веснянки, гаївки и волочебні пісні.  
 
Веснянки  
То су календарско-обредне песме пролећног циклуса које имају особине бајалица и 
представљају обраћање пролећу и свему што је у вези с њим. У овим песмама људи 
се обраћају природи као живом бићу: 

Прийди, прийди, весно, 
Прийди, прийди, красна, 
Принеси нам збіжжя, 
Принеси нам квіток. 
Овде понављање магичних речи «прийди» и «принеси» има за циљ да убрза 

акцију о којој је реч. У тим песмама пролеће се представља као биће које је 
васкрсло «вже весна воскресла», а зима је биће које умире или које има везу са 
смрћу: 

Смерть з морозом танцювала, 
Та за море десь пігнала. 
Пішла собі смерть у ліси, 
Побіг за нею мороз лисий. 
Смерте, смерте, не вертайся. 
Ти, морозе, не з’являйся – 
Сидьте си там не вертайте, 
Нас пожитку не збавляйте, 
Най нам сонце далі гріє, 
Жито, ярець скоро зріє. 
Људи су се обраћали и птицама јер су веровали да оне доносе пролеће из 

топлих крајева на својим крилима: 
Ой вилинь, вилинь, гоголю, 
Винеси літо з собою, 
Винеси літо-літечко, 
Зеленеє житечко, 
Хрещатий барвіночок, 
Запашненький васильочок. 
Често, слично као и бајалице, и веснянки се певају у облику дијалога: 
Да весна, весна днем красна 
Да що ти нам, весна, принесла? 
– Ой принесла тепло і доброє літечко! 
Малим діточкам побіганнячко, 
Старим бабонькам посидіннячко, 
Красним дівочкам на співаннячко, 



 126

А господарям на робітячко, 
Молодим погулянячко, 
Дівочкам по віночкові, 
А хлопчикам по кийочкові. 
У тим песмама се често спомињу и стара паганска божанства: 
Благослови, мати, 
Ой, мати Лада, мати, 
Весну закликати, 
Зиму проворожити! 
Зимочка в візочку, 
Літечко в човничку. 
Пролећне мистерије увек су биле повезане са култом умрлих предака и 

имале су у себи доста анимистичких елемената, зато се веснянки често изводе на 
гробљима, на гробовима, на раскршћима, итд. 
 
Гаївки (гагілки) 

Народне песме које су пратиле обредне активности пролећног циклуса, 
пролећне игре и светковине које су се одигравале у гајевима, у шумама или поред 
река и језера. Понекад се и не прави велика разлика међу народним песмама 
веснянки і гаївки, али се у принципу сматра да се веснянки певају током целом 
пролећног циклуса народних обичаја и обреда, а да се гаївки певају само у време 
Ускрса. 

Неки аутори ову врсту усменог народног стваралаштва разматрају као један 
жанр, али праве разне класификације и тако издвајају посебне врсте: историјске, 
породичне, оне које дозивају пролеће, које прослављају природу, хумористичне, 
политичке, војне, синкретичке и друге. Други ову врсту народног стваралаштва 
деле на хронолошко-тематске групе: 

1) тотемско-култне 
2) митолошке 
3) аграрно-вегетативне 
4) љубавно-еротске 
5) витешко-кнежевске 
6) војно-историјске 
7) породичне 
8) хумористично-ироничне 
9) хришћанско-ускршње 

 
Тотемско-култне гаївки су као прастари одјек погледа и представа људи о 

животињама и духовима и о њиховом утицају у пролеће на живот људи и свега 
живог. Ту се огледају системи култова Старих Словена. Најстарији примери ове 
поезије прожети су анимистичким и тотемистичким елементима. Тако се, на 
пример, у песми “Горобеєчко” може уочити не само анимистички поглед на свет 
него и култ предака: 

Ой умер горобеєчко на вишні, на вишні, на вишні, 
Та його ніжечки повисли, повисли, повисли. 
      Приспів: Ой, горе, горе, ненько, 
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   Тай не жив же він буде... 
Поховали горобейка у стрісі, у стрісі, у стрісі, 
Поминали горобейка у лісі, у лісі, у лісі, 
Насипали в домовину травиці, травиці, травиці, 
Затужили за сіреньким всі птиці, всі птиці, всі птиці. 
Даље се говори како врапца посећују свраке, вране, ласте и друге птице и 

како га оплакују. У вези са култом умрлих предака је и песма Кострубонько у којој 
је централна личност – анимистичка представа зиме. 

У другим песмама се говори о томе како је врабац снео јаје (дијалог хора и 
врапца), а и ту се одражава старо тотемистичко веровање и култ јајета које је 
симбол живота. 

У многим песмама има трагова веровања Прасловена у тотеме-дрвеће. У 
таквим песмама дрвеће као разумна бића воде дијалог (људи су веровали да је шум 
дрвећа њихов говор): 

Ой, хвалилася да березонька: 
Що на мені кора да білесенькая, 
Що на мені листя да широкеє, 
Що на мені гілля да високеє. 
Ой відозветься зелений дубочок: 
Ой не хвалися да березонько, 
Не ти свою кору да вибілила, 
Не ти своє листя да широчила, 
Не ти своє гілля да височила. 
Вибілило кору да яснеє сонце, 
Широчив листя да буйний вітер, 
Височив гілля да дрібен дощик. 
Циљ ове врсте народног стваралаштва је да се утиче на буђење природе из 

зимског сна, да се убрза листање дрвећа, долазак птица из топлих крајева, да се 
дозову инсекти (да оплођују воће). 
 

Митолошке песме гаївки имају особине архаичних бајалица, а ту се 
уочавају и елементи прамита о светском дрвећу: 

Гей, як то було на початку світа? 
Рефрен: Ладу наш! 
Гей, не було там ні неба, ні землі, 
Гей, лиш там були темні моря, 
Гей на тих морях золота верба! 
За разлику од претходне групе песама, у овим има директог обраћања 

старословенским божанствима: Дани, Лади, итд. 
У митолошким песмама ове врсте јављају се и божанства која управљају 

природом и свим живим бићима: 
Ой ти, соловейку, 
Ти ранній пташку, 
Ой чого так рано 
Із вір’їчка вийшов? 
“Не сам же вийшов, 
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Дажбог мене вислав, 
З правої ручечки 
І ключики видав. 
З правої ручечки 
Літо відмикати, 
З лівої ручечки 
Зиму замикати”... 
У тој песми се јасно огледа прастаро веровање о доласку пролећа, које на 

својим крилима доносе птице из топлих крајева; тада се откључава небеска капија 
кроз коју долазе на земљу пролећна божанства. 

Неке од тих песама изводе се током народних игара: извођачи стоје у 
паровима и ухвативши се за руке праве «затворену капију», кроз коју на силу 
пролазе други учесници у игри. Ток приликом се пева гаївка у дијалогу: 

– Воротарі, воротарі, втворить нам воротонька. 
– Ми ворота не втворимо, замки си поломимо. 
– Ми замки направимо, скоро сі спровадимо. 
– Чим же ви направите, чим же ви направите? 
– Золотими ключиками, срібними шелюстками. 
– А з чим же ви їдете? Що нам за дар везете? 
– З ярими пчолоньками, з красними панєнками. 
– Ми того не беремо, та й за дар не приймемо. 
– А що з ви беретоньки та й за дар прийметоньки? 
– Макове зернятонько, крайноє дитятонько. 
Тек тада их пропуштају кроз «капију». Ту се помиње мак као елемент 

жртвене хране која се зове каша-кутя (то је храна покојника). У сличној песми 
једна група представља «вратаре» који држе затворену «капију» а друга група 
настоји да се пробије кроз њу. Ту се у дијалогу инсценира туча момака која 
представља борбу пролећа и зиме. 
 

Аграрно-вегетативне песме гаївки које су имале основну тему буђење, 
раст и цветање у природи тесно су повезане са тотемско-анимистичким култовима 
и митским веровањима. У прошлости у основи ових песама била је имитација или 
подражавање сејања и клијања разних култура, а све то је било праћено разним 
бајалицама које се певају с циљем да се поспеши клијање и раст биљака и да се 
повећа њихова плодност. Учесници су у колу, а у средини је једна особа која 
подражава све оно о чему они у колу певају: 

Як посієм овес, 
(Рефрен после сваког реда) 
 Та до зерна увесь, 
  До зерна, до зерна, 
 До зерна увесь. 
Як уродить же овес, 
Як покосимо овес, 
Як пов’яжемо овес, 
Як покладемо овес, 
Як повозимо овес, 
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Як повіємо овес, 
Повтираємо овес, 
Погодуємо овес. 
У овој песми је приказан не само пролећни него цео циклус послова на 

пољима, а основни циљ је да се призову будући приноси и благостање. 
Песме ове групе имају везу са старим тотемистичким веровањима - у 

процесу пољских радова учествују и тотемистичке животиње: 
Орел поле ізорав, пшеницю засіяв, 
Крилечками зволочив, дрібний дощик промочив. 
Щоб косарі косили, молодиці згребали, 
А дівчата в’язали, на коровай держали... 
У песми Мак види се веза ове магичне биљке са тотемским птицама: 
– Соловію, пташку, пташку, 
(Горобчику, шпачку, шпачку), 
Чи бував ти у садку, у садку 
Чи видав же ти, як сіють мак? 
– Ой так, так сіють мак. 
Ту «врабац» који стоји у средини кола подражава сејање мака. После тога у 

песми се говори како мак расте и како се сакупља, како се једе, а «врабац» својим 
покретима подражава те радње. 

У неким песмама овог циклуса присутан је мотив протеривања птице-
штеточине која наноси штету усевима: 

... Мої конопельки, дрібні зелененькі 
В’ються, в’ються, в’ються не беруться. 
А в ті конопельки дрібні-зелененькі 
Занадилась птиця, птиця журавель... 
Песма се обично завршава извршавањем казне над птицом (ломе јој ноге 

или је кувају да би је појели). 
 

Љубавно-еротске гаївки тематски су блиске аграрно-вегетативним по свом 
функционалном значењу – рађању, само што је у њима основни мотив рађање деце 
што означава победу живота над смрћу (над зимом, хладноћом) и продужетак 
живота. Људи су у далекој прошлости веровали да плодност природе доприноси 
плодности и размножавању људи и обратно, да љубавне игре омладине доприносе 
клијању и расту биљака и да обезбеђују добре приносе. Због тога су многи 
вегетативни мотиви тесно повезани са еротским мотивима. 

У љубавно-еротским песмама овог циклуса сачувани су прастари елементи 
тотемизма: момци или девојке се претварају у дрвеће или у птице: 

По вулиці, по широкій 
Рефрен: Ладо, ладо, ладо моє! 
По мураві, по зеленій 
Скаче-пляше сім павичів, 
Сім павичів – сім молодців, 
Перший Павич то Іванко... 
По вулиці, по широкій 
По мураві, по зеленій 
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Скаче-пляше сім павичок, 
Сім павичок, сім дівочок, 
Перша пава то Варочка... (...) 
(...)Іванкові дамо Варочку.. итд. 
У неким од ових песама могу се уочити елементи прастарих игара-оргија. 

Песме овог циклуса обично се изводе у дијалогу две групе или група и солиста. У 
извођењу ових песама и игара значајну улогу има и мимика: 

По садочку походжаю 
Рефрен: Все отак, все отак 
(понавља се после сваког реда) 
На милого споглядаю, 
Як милому постелити? 
Як милого посадити? 
Як милого притулити? 
Як милого обіймати? 
Як милого цілувати? 
Як милого розчесати? 
Як милого піднимати? 
У песмама ове групе има мотива крађе невесте, рушења мостова, одузимања 

зеленог венчића. Све ово се најчешће догађа поред воде (реке, језера) -  архетип 
воде овде има магијско значење. У пролећно-летњим обредима ритуалног 
поливања/купања вода је симбол спајања младих и брака. Многи од ових елемената 
присутни су и у свадбеним обичајима и обредима. 
 

Кнежевске гаївки настале су у периоду кнежевских дружина. У њима се 
описује како херој, кнез или племић, креће на далеки пут да пронађе девојку. Јунак 
обично има скупоцено оружје, доброг коња... Сличне су и војно-историјске песме 
гаївки, само за разлику од кнежевских, у њима се обично препознају неке 
историјске појаве, конкретни историјски догађаји или места. Ту се јављају јасно 
изражени патриотски мотиви: позив у борбу за независност, национална свест, 
итд.: 

...Вже весна воскресла, 
Травки зеленіють, 
Там на Закарпатті 
Могили чорніють. 
Чорніють могили 
Військом посипані, 
Там лежать герої, 
Що за волю впали... 

 
Породичне песме гаївки настају у време када се у народној традицији 

полако губи календарско-обредно стваралашто. То су песме о породичном животу, 
а као посебне теме ту је живот са вољеним човеком, са пијанцом, са старим кога 
млада жена не воли, удаја девојке против њене воље, итд. У тим песмама је јасно 
изражен хришћански модел света, доминира хришћански морал. Чест мотив је 
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казна за девојку која је изгубила «зелени венчић» (девојачка невиност) или тешка 
судбина неудате девојке која је родила дете: 

Ой ходила ґречна панна по луці, 
Ой носила біле дитя на руці, 
Ой пішла б я до матінки (батейка, братейка...) радити, 
Де би тоє бідне дитя подіти? 
У тим песмама је чест мотив дављење ванбрачног детета, јер је у XVIII-XIX 

веку ванбрачно дете била велика срамота. 
 

Сатирично-хумористичке песме гаївки настају у време када више немају 
смисла некадашњи анимистички, тотемистички или митолошки мотиви, па се на 
некадашње мотиве гледа са извесном иронијом: 

Злетів півень на ворота, 
Крикнув “кукуріку”, 
Хто не вийде на вулицю – 
Короста до віку... 
Посебна врста овог жанра су тзв. величальні (волочільні, волочебні) гаївки 

које су извођене по кућама у понедељак после Ускрса. У почетку је тај обред био 
повезан са култом покојника, одржавао се на гробљима и праћен је размењивањем 
фарбаних јаја (писанки, крашанки), разбијањем фарбаних јаја о крстове на 
гробовима, закопавањем фарбаних јаја у гробове, итд. Ту су као ускршња ритуална 
храна округли хлебови (у част сунца) и пшенична каша са маком – ритуална храна 
за покојнике. После тога следи «волочіння» селом, слично као коледовање: у групи 
младића која иде селом један је маскиран као рода, неко је носио врећу (міхоноша), 
неко је носио живог петла, неко дугачак ражањ на који би домаћин натакао хлеб и 
кобасицу као награду за прослављање. Од домаћина код којих би група долазила и 
изводили своју «представу» обавезно су добијали фарбана јаја. 
 
Пролећне песме о Ускрсу  

То су духовне песме на библијске мотиве али са доста апокрифних 
елемената који постоје као народни. Основна тема је Христова смрт, његова жртва 
за искупљење људског рода, његове муке и на крају тријумф ускрснућа као победа 
живота над смрћу: 

А на горі жита много, по долині овес. 
Отворились райські двері, кажуть: “Христос воскрес!” 
Вдарили та в усі дзвони, чути аж на гору. 
Збирайтеся, добрі люди, до Божого двору. 
Збирайтеся, люди добрі, й слухайте науки. 
Ісус Христос як Син Божий прийняв за нас муки. 
Ісус Христос як Син Божий мученьку приймає, 
Не можемо відмовити, що нам Господь дає... 
Велики део тих песама говори о мукама Богородице испод Христовог крста, 

о њеном разговору са разапетим сином, итд. Те песме су веома сличне 
песмама/тужбалицама. 

На дан Ускрса певају се песме пуне радости и прославља се Бог и Син Божји 
због победе над смрћу и ускрснућа: 
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Великий день нам настав, 
Ісус Христос з гроба устав!.. 
Раније је била практикована и пасхална драма (ускршња драма) која је 

извођена на сличан начин као вертеп. Таква је била “Містерія страстей 
Христових”. Ипак, та драма није била чисто народна, него је настала међу 
студентима или у црквеним општинама и тек онда се раширила међу народом. 

У свим жанровима пролећног циклуса као и у календарско-обредном 
стваралаштву у целини, обједињени су архаични елементи са новим, а прастари 
погледи и веровања су сачувани до данашњих дана у равни симбола и ликова. Ту 
има доста покрета, тесно је повезана музичка уметност са глумом (пантомима) и 
игром уз учешће група учесника и честих дијалога. Све ово сведочи о архаичности 
ове врсте народног стваралаштва. 

 
КАЛЕНДАРСКО-ОБРЕДНИ НАРОДНИ ОБИЧАЈИ ПРОЛЕЋНОГ ЦИКЛУСА 

 
Као први празник у календарско-обредном пролећном циклусу је празник 

Сретење Господње – Стрітення Господнє (2/15. фебруара). Тада се стара баба 
зима први пут сусреће са младом лепотицом – пролећем. 

У народној представи зима је увек као стара дебела баба која има белу крв, 
увек је хладна, у дроњцима; како се људи разболе па и умиру од хладноће, тако се 
она разболи и умре од топлоте... Пролеће је у народној представи веома лепа млада 
девојка која има дугачку распуштену косу, на глави има зелени венчић, на плећима 
има разнобојно цвеће, има извезену блузу, на ногама има црвене чизме са сребрним 
потковицама. Увек је весела. Има много слугу, а најбоље слуге су јој птице. 

У црквама се на Стретење освећују свеће и вода. Људи су веровали да ове 
тзв. громовне свеће -  громничні свічки – имају чаробно дејство. Људи су их носили 
упаљене од цркве до куће. Веровало се да оне чувају кућу од пожара, грома, града и 
сваког другог невремена. Када би човек умирао, у руку су му давали упаљену 
громовну свећу да лакше пређе на други свет; када се породиља тешко порађала и 
њој би у руку давали громовну свећу; људи би те свеће упалили и за време 
непогода, земљотреса, када је почињао рат и у другим тешким приликама... 

Веровало се да и вода која је у цркви освећена на Стретење има чаробну 
моћ: да лечи ране, лечи од «злог» погледа; овом водом су кропили војнике, чумаке 
који су довозили со са Крима; том водом људи су кропили стоку када су је на 
пролеће терали у планине на испашу; овом водом су домаћини кропили своје куће, 
штале и све друге објекте у дворишту. 
 
Дозивање и дочек пролећа 

Људи су раније веровали да су птице које се враћају из топлих крајева први 
прави весници пролећа. Када би први пут у пролеће угледали дивље гуске, људи су 
бацали нарамак сламе и говорили су: 

Гуси, гуси, вам на гніздо, 
А нам на тепло! 
После тога би покупили ту сламу и стављали би је у гнездо квочкама јер су 

веровали су да ће се тако пилићи боље излећи из јаја. 
 



 133

Прва бразда  
Први излазак орача у пролеће на њиву увек је веома свечан. Људи су 

говорили  “Що весною посієш – восени збереш”. Тог дана су људи веома рано 
ишли на њиве да би на њиви доручковали пре изласка сунца како би с њима 
доручковало и домаће божанство односно дух покојних предака “дід/дідух”. Пре 
него што су почели орати прву бразду обавили би низ разних магијских радњи све 
с циљем да обрада земље почне успешно, да се обезбеди наклоност сила и духова 
који владају у природи и који имају утицај на клијање и напредовање 
пољопривредних култура. 
 
Прва сетва  

Увек се за њу везује низ веома сложених припрема и радњи. Семе које се 
сеје посебно је припремано: у њега је умешано зрно из снопа “дідуха” који је за 
време Божића стајао испод икона; семе за сетву је било освећено посвећеном 
водом; људи су на њиву узимали хлеб односно комад ритуалног хлеба (паска) који 
је чуван од Ускрса, фарбано јаје од Ускрса (писанка/крашанка), посвећену со, свећу 
посвећену у цркви на Стретење (громічна свічка) и неке друге предмете за које се 
веровало да имају магично дејство. Приликом сејања човек је веома пажљиво 
обављао све предвиђене ритуале и изговарао магичне речи које су требале да 
обезбеде добро напредовање усева и добру жетву. 
 

Теплий Олекса (17/30. марта). На тај дан пчелари су свечано износили своје 
пчеле напоље. Све радње су биле праћене низом разних обреда и магичних 
формула које су имале за циљ да обезбеде да пчеле буду здраве и да током целе 
године успешно прикупљају мед. 
 

Ускршњи празници и народни обичаји и обреди у вези с њима. Ускрс 
(Великдень) – првобитно то је пагански празник пролећног сунца и природе која се 
буди и обнавља. Код Украјинаца се до данашњих дана сачувало старо име овог 
празника. 

Ускршњи празници практично почињу од  недеље Врбица – Вербна наділя – 
недеља која претходи Ускрсу. На тај дан у цркви се освећују врбове гранчице на 
спомен свечаног уласка Христа у Јерусалим пре јеврејске Пасхе када га је народ 
поздрављао палминим гранама. 

Код Источних Словена и Украјинаца врба има значајну улогу у народним 
веровањима. Врбу су као дрвеће поштовали вероватно и зато што она прва на 
пролеће оживи и цвате. 

Посебну улогу у народним веровањима добија освећена врбова гранчица. 
Њу су људи доносили кући и посебно су је чували и веровали су да она има 
посебну магијску моћ. Одмах после богослужења и освећења врбових гранчица 
деца су их узимала и кад би изашла из цркве одмах су се међусобно лакше шибала 
њима и говорила: 

Не б’ю я, верба б’є: 
За тиждень Великдень! 
Будь здоровий, як вода, 
Будь багатий, як земля. 
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Или: 
Не б’ю я, верба б’є, 
За тиждень Великдень! 
Недалечко – червоне яєчко” 
У народним обичајима освећена врбова гранчица имала је значајну улогу. 

Људи су те гранчице чували поред, изнад или иза икона и користили су их на разне 
начине: 

1. врбовим гранчицама су се шибали, да би били здрави, весели и богати, да 
добро расту и да примају снагу пролећа; 

2. освећену врбову гранчицу људи су стављали поред икона да штити кућу и 
цело домаћинство; 

3. освећену врбову гранчицу људи су понекад садили одмах кад су је донели 
из цркве: говорили су да је саде за срећу омладине: да се кћерка добро уда и да се 
син добро ожени; 

4. са врбовом гранчицом су истеривали стоку на испашу на св. Георгија (Св. 
Юрий): да стока буде здрава и да се добро плоди; 

5. људи су веровали да освећене врбове гранчице чувају кућу од града и 
другог невремена; 

6. када је негде избио пожар људи би у ватру бацали цвет освећене врбове 
гранчице, верујући да ће то угасити ватру; 

7. цвет освећене врбове гранчице користио се у народној медицини као лек; 
8. када су људи донели из цркве врбове гранчице прво би с њима обилазили 

стоку, кошнице, итд., верујући да ће то обезбедити добро напредовање целог 
домаћинства; 

9. у неким областима су и покојнику у сандук стављали врбову гранчицу. 
 Врба је вероватно најчешће помињано дрвеће и у народној и у уметничкој 
украјинској књижевности: 

Стоїть верба над водою, 
Розпустила гілля, – 
Убирайся, дівчинонько, 
Днесь твоє весілля... 
У украјинском фолклору жалосна врба је симбол туге, симбол удовица. 
Иако се сматра да је сува врба место где се окупљају нечисте силе (као и 

свако суво дрвеће), људи су веровали да је освећена гранчица врбе веома сигурна 
заштита од нечисте силе. 
 

Чистий четвер –  велики (зелени) четвртак: на тај дан су мајке купале своју 
децу пре изласка сунца да деца буду здрава и да их тако сачувају од смрти и 
нечисте силе. На тај дан жене завршавају посао око фарбања јаја (писання писанок) 
и тада пеку обредне хлебове (баби/паски). 
 

Велики петак – (Велика п’ятниця) – на тај дан звона више не звоне; у кући 
се тихо говори и не смеју се говорити непристојне речи или се недолично 
понашати, викати, љутити се или неког прекоравати... Тог дана је строги пост. 
Домаћица припрема јело које ће носити на Ускрс у цркву на освећење. 
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Велика субота – (Велика субота) – тог дана домаћица пече обредне хлебове 
(паска), пече или кува шунку и кобасицу. Одрасли не спавају целу ноћ, а омладина 
и млађи мушкарци одлазе поред цркве и ту ложе велике ватре. Ложење ватре 
сигурно нема неке директне везе са Ускрсом као хришћанским празником. Тај 
обичај води своје порекло од прастарих словенских обичаја у којима је ватра имала 
значајну улогу: она је симбол очишћења. За ложење ускршње ватре прво треба 
добити живу ватру: то је ватра која се добија трењем дрва о дрво. 
 

Ускрс (Великдень) – у 12 сати ноћу у цркви почиње ноћно бдење – всеночне. 
Ујутро се сви чланови породице умивају у води у коју је стављено црвено 

фарбано јаје: људи су веровали да ће свако ко се умије у овој води бити здрав, 
румен као фарбано јаје и богат. 

После тога су сви ишли у цркву и носили су у плетеним корпама/цегерима 
храну за освећење (паска), а ту је: обредни хлеб, кувана или печена шунка и 
кобасица, сланина, кувана јаја и фарбана јаја, со, маслац. Раније су “паску” носили 
у цркву на освећење још пре свитања, да се домаћин/домаћица врати с њом кући 
пре свитања. Кад су се вратили кући прво су са «паском» обилазили цело 
домаћинство, улазили би и у штале и поздрављали би стоку са Христос воскрес и 
отпоздрављали са Воістину воскрес – све с циљем да се обезбеди срећа, 
благостање, здравље и добро напредовање стоке. 

После тога су сви седали за сто и јели су од свега што је било освећено у 
цркви. Људи су веровали да су том приликом у кући присутне и душе покојних 
предака. Освећено јаје обично се дели на толико делова колико има чланова у 
породици. 

Љуске од куваних јаја као и кости од шунке никада се не бацају, већ 
домаћица све пажљиво скупља да ништа од освећене хране не падне на под, а 
касније све остатке закопава на међу њиве: веровало се да ће кост и љуска од јајета 
чувати њиву од града и олује. Понекад су љуске од ускршњих јаја пуштали у 
текућу воду (у реку) да на тај начин одобровље своје претке и да стекну њихову 
наклоност. У неким областима љуску од јајета и кост од шунке закопавају у башти.  

На први дан Ускрса се не кува, једе се само оно што је било спремљено и 
освећено у цркви. 

Христування – на први дан Ускрса дечаци иду од куће до куће и 
поздрављају домаћине поздравом Христос воскрес, а домаћин отпоздравља са 
Воістину воскрес и домаћица им даје на поклон фарбано јаје. 

После доручка старије жене и мушкарци одлазили су на гробља и ту су на 
гробовима својих покојника разбијали о крст фарбано јаје и поздрављали покојнике 
са Христос воскрес.  

Од петка до недеље ујутру на Усркс звона нису звонила, а звоне поново од 
недеље ујутро. 
 
Фарбање – украшавање јаја – писанки і крашанки 

Бојено или украшено јаје је религиозно-обредни симбол од најстаријих 
цивилизација. Код многих народа јаје је било симбол прапочетка из којег настаје 
свет: прво настаје божанство а касније људи. Јаје је симбол сунца, топлоте, рађања 
новог живота. 
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Фарбано/украшено јаје у украјинском фолклору је симбол и извор живота, 
симбол благостања. Као такав симбол оно се користи на Ускрс већ у време 
Кијевске Руси. Уметност украшавања ускршњих јаја се више прати и проучава од 
XIX века. У појединим регионима разликују се технике и начин украшавања, али је 
значење увек исто. У музејима се чувају бројне колекције ускршњих јаја. 

Писанки украшавају жене, девојке, монаси. Најчешће се користе јаја од 
младих кокошки, које тек почињу да носе јаја. Сматрало се да је за припремање 
боја најбоља вода од истопљеног снега. Ускршња јаја су могле украшавати само 
чисте жене (тада нису могле да спавају са мушкарцима). Има више начина 
украшавања јаја: фарбање у једној боји, сликање орнамента уз помоћ воска и 
осликавање различитим бојама. 

За осликавање јаја користе се природне боје које се добијају од разних трава 
и корења. Као орнаменти најчешћи су симболи: соларни знаци, свастика, сунце, 
звезде, месец, борова гранчица (зимзелено дрво – непрекидно трајање живота), 
менандар, који је такође симбол вечног трајања, итд. 

  Писанки су чувари куће и целог домаћинства од елементарних непогода, од 
разних болести, од злог ока/погледа. Користе се у народној медицини.  

Од 60-их година XX века у Украјини се развија народна уметност израде и 
фарбања дрвених ускршњи јаја. 
 

Туцање фарбаним јајима – товкання писанками/крашанками – дечаци, 
понекад и одрасли, на Ускрс имају разне игре и забаве. Једна од њих је и туцање 
фарбаним јајима. 

Обливальний понеділок – понедељак, други дан Ускрса. Тог дана момци и 
мушкарци поливају девојке и жене. Приликом поливања увек се поздравља са 
Христос воскрес и отпоздравља се са Воістину воскрес. Девојка је после поливања 
давала момку фарбано јаје. Овај обичај поливања водом сигурно има своје корене у 
далекој прошлости: Стари Словени су за време пролећних и летњих светковима 
имали обичај да се поливају водом или да се купају верујући да вода има моћ 
очишћења. 

На трећи дан Ускрса девојке и жене су поливале мушкарце. 
Руски цар Петар I је на почетку XVIII века забранио Украјинцима 

практиковање обичаја поливања на Ускрс, али и поред те забране тај обичај је 
сачуван до данашњих дана, истина, више у западним деловима данашње Украјине, 
у областима које нису улазиле у састав Руског царства. 
 

Свети Геогије (23. април/6. мај) – Святий Юрій – људи су веровали да 
управо тог дана пролеће стварно долази на земљу, јер тада св. Георгије откључава 
небо и пушта на земљу росу и кишу: 

Як май, затрубив пресвятий Юрій, 
Зазеленіли гори, долини, 
Гори-долини ще й полонини. 
Пішли голоси по всіх низинах, 
По буковинах, по всіх річинах, 
Та по річинах, по кирничинах. 
Усі низини зазеленіли, 
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Всі буковини сі зашаріли, 
Та зозуленьки повилітали, 
Повилітали, защебетали. 
І всі сі річки порозмерзали 
Всі сі кринички повиповняли, 
Пообцвітали все лататтями. 
Та всі овечки та заблеяли. 
Всі ся вівчарі ізрадували... 
Људи су раније веровали да је роса на св. Георгија лековита. Тог дана се 

организује свечан одлазак из цркве у процесијама и освећују се поља. Том 
приликом се читају разне молитве да Бог чува поља од елементарних непогода и да 
да добру жетву. После освећења поља свако је ручао на својој њиви а остатке хране 
би закопао и то је требало да обезбеди заштиту од града и да обезбеди богату 
жетву. 

На светог Јурија – Святий Юрій (23. априла/6. маја) људи су у процесијама 
излазили у поља да се освете усеви и том приликом су носили са собом и освећена 
ускршња јаја да се на тај начин обезбеди добра летина. 
 

Истеривање стоке на испашу свечано се обављало на дан св. 
Јурија/Георгија -(Ђурђевдан), јер је св. Јуриј патрон домаће стоке и свих животиња. 
Тога дана пастири нису доручковали у кући, већ су доручковали кајгану који су 
припремили на “Юрєвій росі”. Хуцули (Гуцули – етничка група у Карпатима, баве 
се претежно сточарством) означавали су излазак стоке на пашњаке народним 
дувачким инструментом – трембіта. Тог дана је свака домаћица припремала неки 
поклон за пастира који ће истерати њену стоку на испашу. После тога домаћица 
кропи стоку посвећеном водом и тера је посвећеним у цркви врбовим гранчицама у 
недељу Врбица. Некад су стоку терали између две ватре, што је представљало 
магично очишћење, и том приликом би изговарали разне магичне формуле. Сви ти 
ритуали имали су за циљ да чувају стоку од свих нечистих сила и разних болести и 
да обезбеде да стока добро напредује и да се плоди, да краве и овце имају много 
млека... 

Зелені свята – (Духови – 50 дана после Ускрса). Пре примања хришћанства 
то је празник познат код Римљана као Розалије – Русалије. То је период када 
пролеће већ полако прелази у лето. Завршавају се пролећни пољски радови. 

На овај дан се ките куће и дворишта разним цвећем, травом, лишћем. Циљ 
овог кићења је да се овом магијском радњом отерају из куће нечисте силе. Људи су 
веровали да биљке имају посебну моћ и да могу да отерају нечисте силе, исто онако 
како могу да лече разне болести (јер и болести доносе нечисте силе). И на овај 
празник се помињу умрли преци. Народ је веровао да је време око Духова време 
када русалке (русалки) и мавке (мавки) приређују своје игре и забаве. Мотиви 
русалских песама веома су слични као и код осталих народних песама пролећног 
циклуса. Доминирају слике природе, биљака, дрвећа, шума, израда венчића. 

Група девојака обично бира једну између себе коју ките цвећем и разним 
биљкама и тако с њом обилазе поља. Циљ: да се овим обредом и песмама очувају 
усеви од елементарних непогода и да се обезбеди добра жетва. По свом садржају и 
извођењу те песме су сличне коледарским песмама. 
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ЛЕТЊИ ЦИКЛУС НАРОДНИХ ОБРЕДА И ОБИЧАЈА И НАРОДНО 
СТВАРАЛАШТВО ТОГ ЦИКЛУСА 

 
Ритуално-митолошка основа летњег циклуса календарских обреда и обичаја 

 
Усмено народно стваралаштво летњег циклуса наставља се на стваралаштво 

пролећног циклуса: постоји тесна веза са ритуалима, обредима и народним 
стваралаштвом ова два календарска циклуса. Летњи ритуали били су тесно везани 
за најстарије култове, веровања и прастару митологију. У том циклусу централно 
место заузима празник Купала за који су постојале разне припреме. 

Није постојала тачно одређена граница између завршетка пролећа и почетка 
лета. Неки сматрају да је већ празник Св. Јурија био прави почетак уласка у летњи 
циклус народних обичаја и обреда. 

Та Юрай мати кличе, 
Та подай, матко, ключа, 
Одімкнути небо, випустити росу. 
Ту је у основи прастари мит о вратару Рају, који кључевима откључава 

небеску капију и пушта росу на земљу. На тај празник се први пут истерује стока 
на испашу. У тим обичајима и обредима има много остатака тотемизма: ту се могу 
уочити ритуали клањања дрвећу и животињама, домаћим и дивљим. Мистерије 
које се изводе пуне су обреда који говоре о рођењу дрвећа; људи прослављају 
домаће животиње - краве и овце, и ките их венчићима од цвећа. Култ дрвећа и 
биљака је изражен и на празник Духова – Зелені свята (Клечальня неділя – 
клечатися – китити цвећем и зеленилом). Неки аутори указују да су Словени 
празник Розалије/Русалије преузели из грчко-римске традиције. На тај празник су 
на гробове стављали цвеће (руже). На сличан начин се обележава тај празник и код 
Словена. Међутим, код Словена се уместо помињања умрлих више ставља акценат 
на стицање наклоности духова поља и шума – русалки. Отуда долази име 
Русальний тиждень. Русалки су душе утопљеника, углавном жена и девојака. Ова 
веровања имају у себи много прастарих анимистичких веровања. Основни циљ 
свих обреда и ритуала је да се стекне наклоност духова поља и шума, као и духова 
покојних предака, да не би наносили људима штету. Људи су веровали да је 
Русальний тиждень време када русалки и душе покојних предака, које зиму 
проводе у води, излазе из воде и долазе људима у госте. И управо због тога људи су 
китили своје куће цвећем и зеленилом, а у поља су износили жртвену храну и 
остављали су је на гранама дрвећа које су украшавали извезеним пешкирима или 
кошуљама. Људи су веровали да русалки и душе покојних предака могу некога 
узети са собом, девојку или момка, зато су као одбрану од њих увек тих дана 
носили са собом бели лук или полен, за које се веровало да имају чаробну моћ и да 
чувају човека и стоку од нечистих сила. Бели лук и полен људи су стављали и на 
прозоре и врата, да спрече недобронамерне духове да улазе у њихове куће. 

Зелені свята - празник када су се приређивале разне игре и забаве у којима 
највише учествује омладина. Чест облик забаве су «љуљашке»: момци су правили 
љуљашке од врбових грана и постављали су их на високо дрвеће. Ту су се заједно 
љуљали момци и девојке: веровало се да их тако ваздух прочишћује. Врхунац тог 
празника је управо Русальна/Клечальна неділя када се приређује магијска мистерија  
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“водіння куста”- девојке су најлепшу између себе облачиле и китиле цвећем и 
зеленилом, на главу су јој стављале венчић и тако су је водиле селом. У неким 
регионима овај обред је познат као мистерија  “водіння тополі” – девојка је обучена 
у црвено (црвено је код пагана боја смрти и покојника) са рукама везаним изнад 
главе. Понекад се ова два обреда одигравају тако да су ову девојку поливали водом 
у сваком дворишту у које су девојке с њом улазиле. 

После празника Русальна/Клечальна неділя одиграва се обред испраћаја 
русалки из села и тако се завршава празник. Сличну функцију има и “Гониння 
Шуляка”-  протеривање црне птице, што токође представља протеривање смрти 
заједно са душама покојника: 

Гай, гай, гай, гай, гай, 
Птице чорна, смерте наша, 
Ти нас не займай, Май! 
Гай, гай, гай, гай, гай, 
Птице чорна, смерте наша, 
Ти нас не займай, обминай! 
Гай, гай, гай, гай, гай, 
Ти нас не займай – покидай1 
Гай, гай, гай! Обминай, не займай! 
Гай, гай, гай. 

После тога се обавља обред сахрањивања црне птице уз певање радосних 
песама: 

Чорний ворон – птах у землі, у землі, 
А ми, люди – при житті, при житті! 

У хришћанској традицији у време паганског празника Зелені свята су 
хришћански празници Вазнесење и Духови (40-ти и 50-ти дан после Ускрса). Тако 
се и у хришћанску традицију преноси део старих паганских обреда, ритуала и 
обичаја (кићење кућа, цркава, итд.). 

Следи празник Купала који заузима централно место у летњем циклусу 
народних обичаја и обреда. Тај празник пада у време летњег солстиција. Сматра се 
да је то период брака сунца (ватре) и воде – у основи је мит о удаји Ладе за Купала. 
Ту је често присутна и Марена, која по некима представља облак. 

Купало/Купајло је паганско божанство које симболизује сунце у зениту. 
Због тога овом празнику понекад претходи пролећни обред топљења Јарила (сунце 
пролећне равнодневице). Тај обред је означавао да Јарило кишом оплођује 
природу, а после тога власт преузима Купало. 

У обележавању празника Купала има много прастарих елемената: обред 
украшавања дрвећа-гранчице, обред ритуалног храњења Купала и Ладе, које су 
постављали поред бунара или поред воде и ту су поред њих играли и певали, 
прослављајући их као веренике. Тај обред су дуго задржао у неким регионима 
Украјине. 

Један од обреда који се обављају на тај празник је и обред плетења венчића: 
најлепшој девојци су везивали мараму преко очију, стављали би је у дубоку јаму у 
којој су били венчићи, и она би свакој девојци давала по један венчић. У том 
обреду има елемената приношења жртве и гатања (свакој девојци је прорицана 
судбина у зависности какав је добила венчић, свеж или увео). 
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Увече се омладина окупљала поред воде (реке, језера) или у шумама и ту су 
приређиване разне еротске игре – Купальні ігри - купалишне игре.  Девојке су 
сакупљале мирисне траве и доносиле их као жртву Купајлу. Момци су ложили 
велику ватру која је горела целу ноћ. 

Поред ватре се одиграва обред собітки – у част ватре: приношење жртве 
ради стицања наклоности ватре и спаљивање Марене (касније спаљивање 
животиња: коња, петла, мачка) и све то је праћено песмом и игром. 

Девојке су пуштале венце у воду и том приликом су гатале с циљем да 
сазнају за кога ће се удати. У воду се баца запаљен точак што је симболизовало 
брак воде и сунца. Том приликом момци и девојке прескачу изнад ватре у којој се 
спаљује Купајло. Прво су момци прескакали изнад ватре сами, а касније у 
паровима, момак и девојка. Веровало се да тако у њих улази дух шуме. Поред ватре 
су се одигравале и друге игре и забаве. Момци и девојке су одлазили у паровима у 
шуму и тражили су цвет папрати – Перунов цвет, а код ватре су остајали стражари 
– чувари ватре, да је чувају од вештица. Љубавне игре које су трајале целу ноћ у 
свитање се завршавају заједничким купањем и дочеком сунца, јер се веровало да се 
оно тог јутра купа у води. 

Купальні ігри и обреди су могли трајати и по неколико дана, а завршавају се 
на Петрівчані свята ( 12. јула) – празник који означава почетак новог периода, 
односно почетак нових радова на њивама – почетак жетве, а то значи и почетак 
јесени. Зато је омладина завршавала летњи циклус народних обичаја и обреда 
спаљивањем Купала и Марене. 

У пролећним и летњим циклусима народних обичаја постојао је обичај 
царинни процесі – ритуално-магијске мистерије врачева (касније старих домаћина), 
који су обилазили поља, реке, језера, бунаре, куће и молили су  природне силе и 
духове да донесу жетву и да природне стихије не доносе штету домаћинствима. 
Овакви обиласци су се могли приређивати и за време суша или великих киша, 
болести и епидемија, с циљем да престане штетно дејство. Људи су обилазили и 
пчелињаке, стоку на пашњацима и слично, с циљем да их заштите од злих сила и 
духова. 

 
Жанрови летњег циклуса календарско-обредног стваралаштва 

 
Летњи циклус народних обреда и обичаја прате одговарајући жанрови 

усменог народног стваралаштва: маївки, русальні пісні, купальські пісні, собіткові 
пісні, царинні пісні. 
 
Маївки (майські пісні) 

Стваралаштво календарских обреда које се везује за почетак лета (само име 
је можда настао од речи «мај», “маяти” - китити зеленилом или од “мавки” духови 
поља и шума. Ове песме су пратиле обреде празника Зелена (Клечальна) неділя и 
игара омладине везаних за тај празник. У овим песмама говори се о кићењу кућа и 
дворишта: 

Звеселіло подвір’я 
Прийшло зелене іря... 
...Везе Касійко бука, 
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Бука зелененького 
Для ґазди молоденького. 
Уся череда, уся, 
Тільки скотаря нема. 
Пішов скотар на зілля 
Нинька свята неділя. 
Постоји посебна група ових песама које обично прате обреде кићења стоке и 

које сигурно имају у себи остатке тотемистичког веровања - то су тзв. пастуші 
пісні: 

Мене мама будила (2) 
І так мене просила. 
Аби я збирав цвіточки (2) 
Худобі на віночки. 
– І би-сте вінки вили, (2) 
Худобу намаїли. 
Як буде веселонька (2) 
Та й буде здоровонька. 
После тога се момци и девојке заједно договарају како да плету венчиће, и 

док то раде, величају своје краве због млека, павлаке, маслаца и сира. У неким 
песмама се наводи и име краве: 

Вийся, віночку, гладко, 
Як червоненьке ябко, 
Та й вийся, увивайся, 
На корову придайся. 
Пасла, Красечка, пасла, 
Цебер каші принесла. 
Ой ми вінки ввивали, 
Щоби-сьмо Красю вбирали. 
У посебну групу спадају песме које се певају за време обреда вођења 

«тополе» - «куста», када су девојке водиле «куста» - окићену девојку, од куће до 
куће: 

Стояла тополя край чистого поля. 
Рефрен: Стій, тополенько, стій не розвивайсь, 
              Буйному вітроньку не піддавайсь... 
У овој песми уочава се веза са анимистичким погледима и са ускршњим 

светковинама, јер се говори о поштовању покојних. И у обреду ”куст” има мотива 
вођења девојке у зелени гај где се она сусреће са момком или са козаком и где они 
разговарају. Тема пролећних игара омладине наставља се у песмама званим 
“маївки” које прате ритуал љуљашке – гойдалка – љуљање на љуљашкама девојака 
и младића као увод у љубавне игре: 

Ой у лісі, при горісі, при дубку, 
Там повісив Іваньо гойдалку. 
Гойдайся, Голяно, високо, 
Щоб було видненько далеко, 
Щоб твої биндочки маяли, 
Щоб твої перстені сяяли. 
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У песмама се понекад ова љуљашка назива колевком. Неки претпостављају 
да се сличан ритуал очишћења ваздухом обављао и са покојницима. Понегде се 
овај обичај практикује на Ускрс и то је у вези са култом умрлих предака. 

У песмама “маївки” често се јављају љубавно-еротски мотиви и мотиви 
гатања по кукању кукавице, и због тога су оне веома блике песмама “гаївки”: 

Іграла зіронька, іграла, 
З ким ти, дівочка, гуляла? І гуляла? 
– З тобою, хлопчичок, з тобою, і з тобою, 
Під зеленою вербою, і вербою, 
Над холодною водою, і водою, 
Під колючою грушею, і грушею, 
З тобою, хлопчик, з душею, і з душею. 
И ове песме, као и велики део жанрова календарских усмених народних 

песама, изводе се у облику дијалога или се песма изводи уз игру или уз неке 
покрете. 
 
Русальні пісні  

То је жанр календарско-обредне лирике везане за светковине Русалії. У 
многим обредима и ритуалима тог празника значајно место и улога придаје се 
духовима земље и воде, зато су и у песмама које се тада певају веома често 
присутни архетипови и слике које их прате: ноћ, месец, обала, река, бунар, врба, 
итд. Слика месеца је увек саставни део игара русалки (јер оне излазе из воде на 
месечини и тада играју): 

Ой вигляни, срібний місяцю, із-за хмароньки, 
Бо повинна вийти з води сестра русалонька. 
Розпрощалася вона зі світом, моя мила, 
А сьогодні повинна вийти, бо зелена неділя. 
У овим песмама је чест мотив да русалке моле да им жене поклоне платно 

или кошуље: 
Сиділа русалонька на кривій березі, 
Просила русалка у жінок наміток, 
У дівок сорочок: 
– Жіночки-подружки, дайте мні намітку!.. 
А жене, да би стекле наклоност русалки, управо тих дана су вешале на 

дрвеће разне поклоне за русалке. 
Русалске песме су пуне лиризма: ту су опевана разна пољска, шумска и 

водена бића. Ипак, сматрало се да су русалке опасне, да могу да нанесу зло и 
штету, да неког задаве или да га понесу са собом «на онај свет». Чест мотив у тим 
песмама је да русалка човеку или жени које сусретне даје да одгонетну загонетке: 

Ой біжить, біжить, мала дівчина, 
А за нею русалочка: 
Та послухай мене, красна панночко, 
Загадаю тобі три загадочки, 
Як угадаєш – до батька пущу, 
Не угадаєш - до себе возьму. 
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Ове загонетке и њихово решавање су архетипски, што значи да воде 
порекло из далеке прошлости, имају сакралан садржај и да може да их одгонетне 
само посвећен човек: 

А що грає – голос має? 
А що плаче – сліз не має? 
А що біжить без пригону? 
А що світить в ясну пору? 
А що в’ється круг деревця? 
А що горить без полум’я? 
А що росте без кореня? 
– Хіба би я не дівчина, 
Щоб я того не д’гадала: 
Скрипка грає – голос має, 
Сокіл плаче - сліз не має, 
Вода біжить без пригону, 
Місяць світить в ясну пору, 
А хміль в’ється круг деревця, 
Сонце горить без полум’я, 
Камінь росте без кореня. 
Међутим, често се догађа да девојка не одгонетне загонетку: “Дівчина 

загадочок не вгадала, Русалочка дівчину залоскотала” (лоскотати – голицати). 
Русалії се завршавају свечаним испраћајем русалки из села (проводи русалок 

із села): девојке воде своју другарицу (што се може сматрати симболичким 
жртвовањем девојке, јер после тога и она постаје русалка) и ту се обавља ритуално 
поливање. Уз те обреде певају се русалске песме: 

Проводили, русалочки, проводили, 
Щоб вони до нас не ходили, 
Да нашого житечка не ломили, 
Да наших дівочок не ловили. 
Зелені свята/Русалії су период када се приређују разне игре. Међу дечацима 

познате су разне врсте такмичења у «бојевима», у трчању, итд. Могу се 
организовати «бојеви» појединца против појединца или групе против групе. У 
свакој игри/такмичењу било је прецизно одређено шта је у «боју» дозвољено 
оружје: песница, «бој петлова», итд. Неки сматрају да ти «бојеви» симболички 
представљају борбу између лета и зиме. 

Момци и девојке су играли и разне друге игре, рецимо “Горюдуба”: момак 
вија девојку, а сви вичу: “Гори, гори ясно, щоби не погасло!” Сматра се да је та 
игра најављивала купалишна празновања, и због тога треба да сунце јако сија и да 
јако гори ватра која је симбол сунца. 

Међу ритуалима и играма летњег циклуса најживљи је био празник – Свято 
Купала/Купайла. У далекој прошлости на тај празник су се изводили многи ритуали 
и многе магијске радње, гатања, бајања, игре, а све то је било праћено купалишним 
песмама. Људи су веровали да се тада склапа брак између воде и сунца (Ладе и 
Купала). 

Значајну групу купалишних песама чине закликальні пісні, којима се 
позивају девојке и момци на прослављање тог празника. У тим песмама се часто 
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проклињу они људи који одбијају да дођу на светковине (можда се то односи на 
хришћане, који су одбацивали стара веровања и обичаје): 

Поставлю я вербу, 
Сама сяду зверху, 
На вербі я сиджу, гукаю, 
Дівчат на Купайла скликаю. 
Котра не вийде на Купайла, 
Щоб вона сіла та й не встала, 
Щоб вона сіла лемішкою, 
Щоб її везли теліжкою, 
Щоб вона сіла колом, колом, 
Щоб її везли волом, волом... 
Друге врсте тих песама певају се када су девојке брале цвеће и када су 

китиле Купајла: 
Заплету віночок, 
Заплету шовковий, 
На щастя, на долю, 
На чорнії брови, 
Ой пущу віночок 
На биструю воду, 
На щастя на долю, 
На милого вроду. 
Ой полинь, віночку, 
Прудко за водою. 
На щастя, на долю, 
Милому зо мною. 
Венчић у купалишним песмама је прастари пагански архетип као симбол 

речног вира, сунчане светлости и бесконачности, али и девичанства и судбине. Он 
је обавезан атрибут пролећно-летњих игара и гатања. Веома је раширен ритуал 
обряд ворожіння на вінках – обред гатања са венчићима. Девојке су окићену 
девојку стављале испод «дрвећа среће», и везивале би јој мараму преко очију. Она 
је била нека врста жртве «дрвећу живота», а спаљивање антропоморфне лутке је 
само симбол некадашњег приношења људске жртве. Поред те девојке би стављали 
свеже и увеле венчиће и она би свакој девојци дала по један венчић, који је био 
симбол њене судбине. Тај обред је праћен одговарајућим песмама: 

Ой шаріла. Вишенька, шаріла, 
А під нею дівчина сиділа... 
...Купайлочко-Фортуно, ти є там, 
Подай сюди вінець щастя нам... 
Други облик гатања са венчићима је обряд пускання вінків за водою – 

пуштање венчића у воду да пливају, а по томе да ли је он остао на води и како га 
вода носи девојке су гатале о својој судбини. 

Венчић је присутан и у низу купалишних песама и игара где има еротско 
значење: 

По садочку ходжу, виноград саджу, 
Посадивши та й поливаю, 
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Ой поливши тай й нащипаю (девојке штипају момке). 
Нащипавши, віночки зів’ю, 
Віночка звівши, на воду пущу: 
Хто вінка пійме, той мене візьме... 
После тога девојке беже на све стране а момци их лове. 
Дању се купалишне игре одвијају поред окићеног дрвца (Купальниця), а 

увече – поред ритуалне ватре која треба да гори високо, јер је она симбол 
сједињења земље и неба. Некада је та ватра била жртвена: у њу су бацали петла или 
коњску лобању (петао и коњ су соларне животиње). Обред који се ту одвија назива 
се собітка, а песме које се том приликом певају – собіткові пісні: 

А де той святий Ян, 
Що нам три огні клав? 
А ти, Яне, святий Яне, 
Освяти нам наше зело, 
Наше зело і коренє, 
Што на огень положене... 
Сматра се да прескакање ватре представља неку врсту жртве, односно 

«превођење преко ватре»: 
Ой на Купала огонь горить, 
Ой там Ганусю перевозять. 
Ой помаленьку її везіте, 
Їй віночка не загубіте, 
Її віночок рутв’яненький, 
Її Іванко молоденький... 
Касније је обред прескакања ватре постао симбол очишћења пре жетве. 

Понекад би ватру ложили поред саме воде, тако да су момци и девојке, 
прескакајући ватру, падали право у воду. После тога су одлазили у шуму да «траже 
цвет папрати». 

У неким областима Украјине лутку Купала нису спаљивали, већ су је топили 
у води. На завршетку светковина момци и девојке се заједно купају у води (реци, 
језеру), а то купање се сматра обредним очишћењем од оргија у којима су 
учествовали. Осим тога, вода је увек у купалишним обредима и песмама симбол 
спајања младих или венчања (и сама реч венчање вероватно је етимолошки везана 
за  реч венац): 

Ой на Йвана на Купала, 
Там Марія в воду впала, 
Ой на Йвана, на Купала, 
Там Марія купалася, 
Ой на Йвана, на Купала, 
Там з Іваном винчалася. 
Понекад је то обредно купање омладине представљено алегоријски: 
Ой загородю терном річку, 
Та пустю лебедя і лебідочку, 
А сама буду дивитися, 
Як буде лебідь купатися... 
Із лебідкою вітатися... 
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То не лебідь і не лебідочка, - 
То Ригор парубок, 
І Наталя дівка... 
Чест мотив у тим песмама је да момак добија девојку као награду: јер је 

извукао девојку из воде када се она већ топила, или је ухватио у води њен венчић. 
Ипак, понекад се такве песме трагично завршавају: 

Подобіцявсь Іванко віночок поняти, 
Віночок поняти, дівоньку взяти. 
Як ступив ногою – по пояс водою, 
Як ступив другою – на дно головою... 
У купалишним песмама чест мотив је топљење девојке која моли помоћ од 

својих најближих: од оца, мајке, сестре, брата, али они одбијају да је спасу. Разлог 
њиховог одбијања да је спасу је казна због неке њене кривице. Ипак, неки сматрају 
да тај мотив казне у песмама није довољно утемељен и да реалније објашњење 
кажњавања девојке одбијањем да је извуку из воде лежи у паганској представи: 
водени духови траже жртвовање и зато је топљење у води врста жртве која се 
приноси божанствима или воденим духовима. 

У далекој прошлости ноћ на Купајла је била ноћ паганских оргија, зато у 
тим песмама мотив телесне љубави заузима значајно место: 

Малая нічка проти Купала, 
Де ти, дівчино, да ночувала? 
Ночувала нічку у барвіночку, 
Вставай, козаченьку-недовірочку. 
Ночувала другу у темному лугу, 
Вставай, козаче, невірний другу, 
Ночувала третю під ожиною, 
Із вірною да дружиною. 
Примање хришћанства и прихватање нових верских обичаја и морала 

донело је значајне промене у области народних обичаја и обреда. Црква је отпочела 
борбу против паганских оргија које су биле саставни део ритуално-магијских 
обреда и указивала је да оне представљају распусништво и идолопоклонство. Зато 
у неким купалишним песмама, које су настале много касније, има мотива да 
родитељи забрањују својој кћерци да иде на купалишне забаве; брат кажњава своју 
сестру јер није послушала његов савет; девојка се утопила за време тих оргија, јер 
присутни момци и девојке нису могли да  јој помогну. 

Касније, са примањем хришћанства, у време празника Купала уведен је нови 
црквени празник св. Јована Крститеља. Народни обичаји који су раније били везани 
за празник Купала све више се преносе и одржавају на празник св. Јована, а уместо 
ранијих чисто паганских обичаја и ритуала сада се јављају и неки хришћански 
елементи и обичаји па се у купалишним обредима и песмама ствара синкретизам 
две религије: паганства и хришћанства. 

Свята Пречиста собітку палила – 
І всіх святих просила. 
Бсі святиї на собітці били, 
Господа просили, Господа хвалили: 
Дай же нам, Господоньку, 
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Першеє поломіненько – озимоє житцо, 
Другоє поломіненько – пшеничка, 
Третеє поломіненько – горошок...  

 
Петрівчані (петрівчанські) пісні  

Посебан жанр усменог народног стваралаштва летњег циклуса које се везују 
за празник Петрівка, који практично почиње одмах после Русалија. У тим песмама 
се и даље разрађује тематика пролећног и летњег циклуса народних обичаја и 
обреда. Топле летње ноћи су време игара и забава омладине, време када свако себи 
тражи партнера. У тим песмама чувају се елементи прастарих веровања и погледа 
на свет, чести су и облици бајалица и архетипови: 

Петрівка наступає – 
Сова зозуленька вилітає, 
Собі соловейка викликає: 
– Ой вилинь, вилинь, соловеєчку 
З вишневого саду та у темний луг, 
А із лугу – на калиночку. 
Ту будеш щебетати, 
А я біля тебе жалібно кувати. 
Ячмінь колос викидає – 
Соловейко голос покидає, 
А як петрівочка минається, 
Сива зозуленька ховається, 
По борозенках скитається. 
У тим песмама честе су слике-симболи прастарих тотема-дрвећа (врбе, 

јавора, храста, брезе, калине), птица (кукавице, славуја, препелице), биљака 
(барвінок, рута, лан, хељда, конопља), и архетипови кише, реке, небеских 
светиљки, пшеничног поља, ватре, итд. Посебно место заузимају мотиви љубави: 

Ой ти, петрівко, петрівчата, 
Ти, зозуленько дубрівчата, 
Не куй так рано й у цім борі, 
Не буди мене молодої. 
Нехай мене та й той збудить, 
Котрий мене вірно любить. 
Прийшов Андрійко та й торгає: 
– Вставай, Антосько, вже світає! 
Й уже черідка на вигоні, 
Й уже косарі в чистім полі, 
Й уже Антоська й у коморі 
З своїм Андрійком на розмові. 
За разлику од других жанрова пролећног и летњег циклуса петривске песме 

су углавном прожете лиризмом а понекад и тугом за летом које пролази, као и 
тугом због пролазности људског живота. По томе су ове песме веома сличне 
породичној лирици. Ту се често сусрећу мотиви нераздвојне љубави, растанка, 
туге. Чести су и паралелизми: девојка се јавља у сликама голуба, кукавице, 
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препелице, а младић – као соко, јастреб, голуб. Понекад је љубавни пар 
представљен у сликама дрвећа поред воде или у гају: 

Перепеличенька, ряба, невеличка, 
По бору літає, траву розгортає, 
Траву розгортає, сокола шукає. 
Сивий соколенько сидить на дубоньку, 
Схилив головоньку згори додолоньку, 
“Сивий соколоньку, гордуєш ти мною, 
як вітер горою, сонце калиною, 
Сонце калиною, козак дівчиною... 
У љубавним песмама овог жанра честа тема је кратка ноћ: девојка се обраћа 

кукавици да је не буди пре свитања: 
Петрівочка да мала нічка, 
Не виспалась наша дівочка, 
Вона не спала да рушнички шила, 
Шила, вишивала шовком, біллю, 
Своєму козаченьку да про неділю, 
Вона раненько вставала, 
Утираться козаченьку давала... 
Понекад млада невеста оплакује своју тешку судбину: свекар и свекрва нису 

као мајка и отац, они је буде пре свитања да би радила: 
Ой дібрівная да зозуленько, 
Да не куй рано у діброві, 
Да не збуди мене молодої. 
В мене свекорко да не батенько, 
В мене свекруха да не матінька, 
Ізбудять мене да ранній тебе... 
Период Петривке је период када се бели платно, зато су у песмама везаним 

за овај празник веома чести мотиви и слике-симболи нити и платна. Бела танка нит 
је симбол девојке, вољене девојке, срећне жене; дебела нит је симбол несрећне 
девојке или жене. 

Чест мотив у песмама овог жанра су заруке. Облак и киша су као 
плодоносна влага и као симбол љубави: 

Ой Петре, Петре, Іване, 
А вже наша петрівочка минає, 
А дівчина Ярина чоловіка не має. 
Не буде дощу без хмари, 
Не буде Ярина без пари. 
Наступить хмара, дощ буде, 
Ой прийде Павло, то пара буде. 
Посебна тема у песмама овог жанра је крај Петривке, односно 

приближавање краја лета, што јасно указују неке промене у природи: “У ячмені 
колос набростився, / В соловейка голос ізмінився”; “Куй, зозуленько, куй, / 
Недалеко Петро твуй. / Хоч будеш ти літати, / Но не будеш вже кувати”. 
Завршавају се светковине Петривке, завршава се период игара и забаве, а почиње 
период жетве, период тешког посла (симболички: престаје период девојаштва, а 
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долази зрело доба). Због тога су у песмама овог жанра веома чести мотиви 
пшеница која сазрева, пун клас, златна поља пшенице, итд. Последњи дан Петривке 
сматра се крајем лета и почетком јесени: почиње жетва, пожњевен је први сноп,   
мада пшеница још није зрела. Тај први сноп се оставља у пољу као жртва духовима 
земље и поља да се на тај начин обезбеди њихова помоћ у време жетве. Крај 
Петривке најављује нови календарски циклус и нови циклус календарских 
народних обичаја и обреда и усменог народног стваралаштва. 

Од почетка пролећа обављали су се многи обреди и ритуали с циљем 
заштите од природних стихија, епидемија и других несрећа и зала која прате људе, 
домаћинства, стоку и њиве. Песме које се певају приликом обављања тих обреда и 
ритуала су тзв. царинні пісні, а најраспрострањеније су у Карпатском ареалу. Те 
песме су само делимично сачуване. Имале су карактер молитава за жетву и 
заштиту поља од злих сила, ветрова, града, итд. По томе су сличне старим 
коледарским песмама: 

Вийди, виглянь, сонечко, усміхнись! 
Наше зело-житечко колосись! 
Виглянь, виглянь, сонечко, усміхнись! 
Наливайся, житечко, колосись. 
Ове бајалице се певају до изласка сунца. Људи који су учествовали у тим 

процесијама певали су песме, понављајући их до самог изласка сунца и пружајући 
руке према истоку. У тим процесијама учествују и одрасли и деца. 

У време великих епидемија људи су обављали разне обреде и ритуале с 
циљем да заштите своје село. Посебан обред био је оборавање бразде око села – та 
бразда симболизује непролазну границу. Људи су веровали да у тај омеђен простор, 
односно у њихово село више не може да  уђе нечиста сила која доноси зло, несрећу, 
болести. Приликом обављања тог обреда жене би страшно викале, лупале у старе 
шерпе, дизале велику буку с циљем да отерају нечисту силу. 

И у новије време обављају се разни обреди ради заштите усева, али су ту у 
основи црквени ритуали. Поворка обично креће из цркве: ту учествују и 
свештеници, људи носе црквене заставе, певају се црквене песме, неке састављене 
управо за овакве прилике. 

И у летњем циклусу календарских народних обичаја и обреда и усменом 
народном стваралаштву сачувани су многи елементи из далеке прошлости који 
сведоче о некадашњим веровањима и погледима на свет. Временом, после 
прихватања хришћанства, у многе обичаје и обреде уносе се чисто хришћански 
елементи и тако се у народним обичајима, обредима и народном стваралаштву 
преплићу елементи двају потпуно различитих епоха и различитих религија и 
погледа на свет. 

 
Ритуално-митолошка основа јесењег циклуса календарског усменог народног 
стваралаштва 

Последњи циклус календарских обреда и обичаја тесно је везан за претходне 
циклусе, јер се и тематски и функционално наставља на њих и практично затвара 
годишњи круг календарских народних обичаја и обреда. 

У основи тих обреда и обичаја су прастари култови и погледи на свет, а 
централно место заузима култ покојних предака. Људи су веровали да се душе 
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људи, који су били принешени на жртву, у пролеће поново рађају у облику цвећа, 
трава и да се враћају у живот у облику класја. Зато су људи проналазили начине да 
стекну наклоност духова поља. 

Условна граница између летњег и јесењег циклуса је Петривка. Обреди и 
обичаји тог циклуса, као и усмено народно стваралаштво у вези с њима, доста су 
слабо сачувани. Главно место овде заузима Стрибог – бог ветра. Празник ветрова је 
био 14. јула: тог дана се изводе разни обреди и ритуали, бајалице и молитве с 
циљем да се обезбеде несметани послови на пољима и добра жетва. 

Највећи део обреда летњег циклуса није везан за неке конкретне датуме или 
конкретне празнике, већ се најчешће односе на обављање појединих послова у 
домаћинству или на пољима. 
 
Зажинки  

Свечан почетак жетве који почиње на самом крају Петривке. Мада се 
обичаји и обреди у појединим регионима доста међусобно разликују, има обреда 
који се могу сматрати као заједнички. Такав је досвітний ритуал обходу поля – 
ритуал обиласка поља пре свитања. То је симболичка жртвена трпеза за духове 
поља. Од прва два нарамка пожњевене пшенице прави се крст – знак сунца. Познат 
је и обряд посвячення молодих дівчат у жниці – обред посвећења младих девојака у 
жетеоце. Тај обред често је праћен ритуалним посечењем руке српом и кропљењем 
поља крвљу – приношење жртве пољима. Постојао је и обичај да се напасају коњи 
на новој стрњици. 

Период жетве трајао је неколико недеља. То је период тешког посла од којег 
је умногоме зависио живот рода/породице у следећој години. Процес рада био је 
праћен разним магијским радњама и ритуалима, јер су људи веровали да на тај 
начин могу утицати на силе природе које ће им помагати или бар неће правити 
штете. Тако су, на пример, остављали  преко ноћи срп у пољу, на њиви, верујући да 
ће духови поља жњети ноћу. 
 
Обжинки  

Завршетак скупљања летине. Обжинки се светкују на свакој њиви где се 
завршава скупљање летине. Када су жетеоци дошли до краја, оставили би нарамак 
непожњевене пшенице, и ту пшеницу су везивали у облику козе, зеца, мачка, а 
негде се тај остатак назива «брада» или «козја брада». То је својеврсна жртва 
Перуну. 

Последњи сноп “Дідух” имао је велико значење: људи су веровали да у 
њему остаје дух поља. Тај сноп представља пољског духа и око њега се обавља низ 
обреда и ритуала: људи су поред њега певали, клањали му се. Касније су га носили 
кући и чували су га. “ Дідух” има значајну улогу у божићним обичајима – стајао је 
у соби испод икона. На пролеће његово зрно се меша са зрном које се сеје, јер се 
веровало да је његово зрно посвећено и да има посебну моћ, јер је било преко 
Божића на кућном олтару. На пролеће се зрно од овог снопа враћа на њиву и на тај 
начин се дух поља поново враћа на њиву. 

Обряд плетіння вінка із колосків – обред плетења венца из класја, сличан је 
обреду плетења пролећних венчића. У овом случају венац/венчић који је био 
симбол јесењег сунца људи су гурали с поља у кућу домаћина. Ову поворку 
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предводи жетелац који је «пожњео духа поља». То је обично била жена и њу су 
китили класјем, а на глави је имала венац од пшенице (то представља дух поља - 
често се зове «Мати поља», «Мати пшенице», «Мати Хлеба»). Домаћин је за овај 
венац давао откуп и чувао га је до следеће сетве. 

Обжинкові ігрища – игре поводом завршетка жетве у којима углавном 
учествују одрасли, који су највише радили за време жетве. Значи, ако у пролећном 
периоду у свим играма и забавама највише учествује омладина, онда у играма и 
обредима приликом завршетка жетве учествују одрасли, јер су јесење забаве 
симбол зрелости и плодности. 

Највећи јесењи празник је день Спаса – дан Спаса (19. аугуста). Ту има 
доста тотемско-анимистичнких елемената: клањање цвећу, плодовима. Етнографи 
указују да су у далекој прошлости све ритуале овог празника обављали жреци 
(пагански свештеници) у светилиштима. И археолози су пронашли у таквим 
светилиштима остатке приношења жртве: ту су спаљени снопови пшенице или 
јечма. У далекој прошлости људи су поштовали хлеб и клањали  му се. Тај хлеб се 
зове коровай – симболичка жртва сунцу. Коровај је умешен од брашна које је 
самлевено од зрна од последњег пожњевеног снопа пшенице, зато се сматрало да у 
њему почива дух поља. Веровало се да људи који поједу комадић тог хлеба уносе у 
своје тело духа поља и умрлих предака. Због тога је цео процес припреме овог 
хлеба повезан са разним обредима и ритуалима. Касније је коровай ушао као 
обредни хлеб и у друге народне обичаје и обреде: у породичне обичаје (рођење 
детета, свадба, сахрана, градња нове куће, почетак сетве), у обичаје пролећног 
терања стоке на испашу, у праксу склапања нагодбе, итд. 

У јесењим светковинама значајну улогу имају и венчићи од касних цветова, 
мед и медењаци, ораси, итд. Народни обичаји на Дан Спаса односно на празник 
Преображења Господњег (19. аугуста) касније примају низ хришћанских 
елемената, али се задржавају и неки пагански атрибути и симболи. 

 
Жанрови јесењег циклуса календарско-обредног усменог народног стваралаштва 

 
У појединим регионима постоје значајне разлике у основним привредним 

делатностима становништва (сточарство, ратарство, виноградарство, итд.), гаји се 
различита стока или различите ратарске културе, воћа или поврћа, плодови не 
сазревају истовремено у свим областима, итд. Све то је условљавало низ разлика у 
обредима и обичајима у појединим регионима. Због тога многи празници у 
појединим регионима имају неке своје локалне специфичности или разлике. 
Зависно од врсте послова које су људи у том периоду обављали, обредне песме 
јесењег циклуса могу се поделити на жниварські - жетелачке (зажинкові, жнивні, 
обжинкові), косарські – косачке і гребовицькі пісні – грабљачке песме. 
 
Зажинкові (зажнивні) пісні  

То су календарске обредне народне песме јесењег циклуса које прате 
ритуалне радње у вези са почетком сакупљања летине. У далекој прошлости те 
песме су се изводиле као бајалице. У њима су сачувани мотиви обраћања силама 
природе и самој њиви (она се персонификује): “Говорила нивка, щоб не боліла 
спинка. Ні спина ні голова, щоб була ціле літо здорова”. У песми у којој се 
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прославља њива спомињу се сви предходни послови који су раније обављени на 
њој: 

Чия то красна нивка? 
Люба би му вцяка днинка; 
А хто її розно орав, – 
Гаразд би ся на все імав! 
А хто її зерном сіяв, - 
Золотом би любо віяв! 
А хто її подовж смичив, - 
Солодко би ся випочив! 
Чест мотив у тим песмама је и обраћање тотемским птицама или силама у 

природи да и оне помогну људима у великим пословима: 
Там на горойці три панинойці ячмінь жнуть. 
Рефрен: Гей, милий боже, хто ж їм допоможе? Не вижнуть! 
              Сонечко  низько, вечеройка близько, не вижнуть! (Рефрен) 

 Пташеньки літають, снопойки зношають, не знесуть! (Рефрен) 
Сивий соколейко копойки складає, не зложить! (Рефрен) 
Зозулька кує, копойки рахує, не злічить! (Рефрен) 

У тим песмама има и бајања против штетних биљака или птица: “Ти, 
червоний куколю, / Не родися на полю, /Родися при воблозі, /При кінці, при дорозі!” 
Бајалице се често изводе у дијалогу. Неки аутори сматрају да је облик дијалога 
старији од приповедачког облика, док други указују да о старости појединих 
народних песама више говоре њихова прожетост обредом, распрострањеност и 
варијантност, као и поетска сродност и присутност сижеа код разних словенских 
народа. 

Када се завршава обред почетка жетве, враћајући се с њиве кући, људи су 
поздрављали њиву до поновног сусрета следећег јутра: 

– Ой, добраніч, широкеє поле, 
Жито, житечко! 
– Добраніч, на здоров’я, 
Жнії молодиї, серпи золотії! 
Приходьте завтра раненько,  
Як сонійко зійде, 
Росиця опаде, 
Та приносьте по бохону хліба... 

 
Жнивні пісні (жетвене песме)  

Циклус усмених народних песама које прате послове на пољу за време 
жетве. Тематски се надовезују на претходну групу песама. Најчешћи мотиви су 
описи поља, прослављање поља, процеса живота и самих жетелаца: 

Там у полі криниченька, 
Навколо пшениченька. 
Там женьчики жали, 
Золоті серпи мали, 
Срібнії юрочки, 
Що в’язали снопочки. 
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У пољским пословима људима помажу и тотемске птице које су уствари 
утеловљење духова поља (умрлих предака): 

Перепілочка – малий птах, малий птах, 
Попід межею літала, літала, літала, 
І колосочки збирала, збирала, збирала, 
І в снопочки в’язала, в’язала, в’язала, 
І в копоньки складала, складала. 
Духови умрлих предака утеловљени су не само у тотемским птицама него и 

у облацима, зато је облак симбол плодоносне влаге која доприноси да приноси на 
њивама буду што бољи: 

Із бору темна хмаронька йде, 
Молода дівонька пшеницю жне. 
– Чи не страшно тобі, дівонько, 
Темної цієї хмароньки? 
– Чого ж мала б я боятись? 
У хмароньці – весь мій рід. 
Рідна матінька попереду, 
Не водою обіллє мене – 
Щастя-долю принесе мені. 
Не водою мене намочить - 
Щастя-долю мені напророчить... 
У овим  песмама се упоредо са описом послова на њивама јављају и 

архетипске слике небеских светиљки: сунца, месеца, јасних звезда, које прате људе 
у њиховим пословима. Тако се, на пример, месец јавља у облику српа, звезде се 
упоређују са сноповима односно са купама снопова: “Скільки в небі зірочок – 
стільки в полі копочок”. Често је присутна и слика дуге. 

У жетелачким песмама каснијег периода (из епохе кметства) чест мотив је 
оплакивање судбине кметова и описивање тешког рада без одмора. Понекад 
жетеоци својим песмама прекоравају сунце које жари и моле ветар да их мало 
освежи. Због честог понављања одређених стихова ове песме су веома сличне 
бајалицама. 
 
Обжинкові пісні (песме на завршетак жетве)  

Прате обреде који се обављају на самом крају жетве. То је време радости и 
среће, јер је важан посао завршен и треба захвалити за богату жетву. Међу песмама 
јесењег циклуса ове песме су најживље и сачувале су најразноврсније слике. 

Највећи део тих песама дочарава завршетак рада жетелаца: “До кінця, 
женчики, до кінця, / Підемо додому за сонця”. Када су завршили посао, људи су се 
ваљали по стрњики и певали би бајалице: 

Ой нивонько, нивонько, 
Верни нашу силоньку. 
Як ми тя зажинали, 
То ми силоньку мали, 
Тепер ми марнесеньки, 
Як лебід білесенькі. 
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Када су завршили посао и када је почело весеље, људи би поред «браде» 
имитирали орање, сејање, односно целогодишњи циклус раста пољопривредних 
култура на њивама. Ово симболичко имитирање природног циклуса на пољима 
требало је да обезбеди сталну плодност њиве: “Вже-сьмо посіяли, поорали, 
поорали, / Бодай-єсьмо на без рок дочекали, дочекали”. 

И у овим песмама је често обраћање тотемским пољским птицама. Основни 
мотив је туга за летом које пролази: 

Перепілонька біла 
Де ж ти будеш сиділа? 
Нема жита ні пшениці 
На господарській нивці. 
Перепілонько мала, 
Де ж ся будеш ховала? 
Ми жито вже пожали 
І в снопи поскладали. 
У многим песмама ове врсте сачувани су елементи описа обреда плетења 

венаца од класја, украшавања «кнегиње» (княгиня) и организовања поворке која 
иде са њиве у кућу домаћина: 

... Женчики кружинають, 
Пшениці дожинають. 
Кінець, нивоньці, кінець, 
Будемо плести вінець. 
То з жита то з барвінку 
На хорошую дівку. 
В нашого господаря 
Та золотая брама. 
Мальовані одвірки, 
Зробим сьогодні обжинки. 
Світи, м ісяцю, з гора, 
Щоб була видна дорога... 
Симболички венац често у песмама постаје персонификација духа поља, а 

понекад тај венац разговара с домаћином, моли да га домаћин пусти у кућу и тада 
венац прича о свом животу у пољу: 

... Хай я в стороні спочину, 
Ой поки піду на ниву. 
Вже я в полі набувся, 
Буйного вітру начувся, 
Дрібного дощу напився, 
На хороших женців надивився. 
Те песме се углавном певају при повратку с њиве кућама. Међу тим песмама  

може се издвојити посебна група песама које су својим обликом, структуром и 
поетиком веома сличне песмама зимског и пролећног циклуса као што су: колядки, 
щедрівки і веснянки. Неке се певају домаћину на пољу када он дође на завршетак 
посла: 

Наш пан молоденький, 
Під ним кінь вороненький, 
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Виїхав на нивоньку, 
В щасливу годиноньку, 
Добрую долю має, 
За сонця обжинає. 
Често су те песме у облику дијалога. Неке од тих песама жетеоци певају 

домаћину по повратку са њиве пред његовом капијом, у дворишту или у његовој 
кући. Ту жетеоци обавештавају домаћина да су завршили посао: “Ой одчини, 
господарю, новий двір, / Несем тобі вінчика на вибір...” Жетеоци позивају на 
двориште целу домаћинову породицу да се сви заједно веселе због успешно 
обављене жетве: 

Ой на небі ясний місяць з зорою, 
Вийди, вийди, хазяїне, з жоною! 
Ой на небі ясний місяць з зірками, 
Вийди, вийди, хазяїне, з дітками! 
Управо због архетипова сунца, месеца и звезда ова група песама које се 

певају на завршетку жетве веома је слична старим (дохришћанским) коледарским 
песмама. Сличност је и у томе што се извођачи (у овом случају жетеоци) обраћају 
сваком члану породице посебно, као и у коледарским песмама. Домаћина славе 
због његовог рада, памети, због тога што се лепо односи према жетеоцима, због 
тога што је добро и на време обавио све послове на њиви и тако је постигао добар 
принос. Чест мотив је и позивање жетелаца на гозбу и чашћење. У тим песмама се 
спомиње и откуп венца (домаћин га мора платити): “Хоч гордуй, господарю, а хоч 
не гордуй – за вінчики червінчики наготуй”. У најстаријим песмама ове групе има 
детаља који говоре о жртвеним трпезама на њивама које треба да обезбеде 
плодност њиве: 

Ой вижали житечко в добрий час, 
А тепер, господарю, частуй нас! 
Ой як будеш, господарю, частувати, 
То не буде житечко вилягати, 
А як будеш, господарю, поїти, 
Буде тобі житечко родити. 
Неке песме жетеоци певају само домаћици: у њима се слави њена лепота, 

љубав према послу и лепо опхођење према жетеоцима:  
Добродійка пишна за воротонька вийшла, 
Стала си у воротях у червоних чоботях. 
Тарілочку тримає, женчиків вітає, 
Віночка виглядає... 
Жетеоци је хвале да је за време жетве увек бринула о њима, увек је 

радницима спремала вечеру и нудила им је све најбоље што има у кући. Исто тако 
жетеоци хвале и децу домаћина, посебно кћерку, која је добра домаћица и спрема 
за жетеоце свечану вечеру у част жетве: 

Що Ганночка дівка по дворику ходить, 
В руках ключі носить, скрині одмикає... 
... Скатерті виймає, столи застеляє, 
Женців привітає. 
Столи тесовії, женці молодії, 
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Ой паночку наш, обжинчок ваш. Гу-у-у! 
Усклик  Гу-у-у! доста је чест у старим песмама – то је остатак старих обреда 

терања злих духова са поља. 
Посебну групу песама које се певају на завршетку жетве чине песме које 

прате обред ритуалног припремања и печења обредног хлеба који се зове коровай. 
Тај хлеб се меси од новог зрна, новог брашна – то је својеврсна жртва боговима и 
духовима поља. У тим песмама је често обраћање хлебу као живом бићу. Често ту 
има и обраћања старим словенским божанствима која су допринела да жетва буде 
добра. 

После жетве момци и девојке су имали више времена за забаву, зато се у 
тим песмама говори и о љубави која треба да се крунише венчањем и свадбом 
(традиционално свадбе су у јесен, када су завршени најважнији пољски радови). 

Са примањем хришћанства и у овај календарски циклус народне поезије 
поред паганских елемената улазе и чисто хришћански елементи. Тако у многим 
песмама има и библијских и апокрифних мотива: 

Святий Петро за плугом ходив, 
Святий Павло волоньки водив, 
А сам Господь Бог пшениченьку сіяв, 
А святий Ілльо заволочував... 
И у тој врсти песама има и хумористичких тонова. Сматра се да се у новије 

време, када прастари поглед на свет и сви митолошки, анимистички и 
тотемистички елементи више нису разумљиви људима, они више у њима не виде 
неки смисао. Сакрални патос губи своје значење па оно што је некада било свето и 
недодирљиво, сада постаје предмет хумора: 

Пішли в поле женці жати, 
Та й забули серпи взяти, 
Серпи вряли, хліб забули, 
То ж то такі женці були. 

 
Косарські пісні (косачке песме)  

Прате посао за време кошења траве и  завршетак тог посла. Сматра се да су 
се те песме певале за време обреда иницијације односно примања новог члана у 
групу косача. 

Вийшли в поле косарі косить ранком на зорі. 
Ей, нуте, косарі, бо не рано почали; 
Хоч не рано почали, так багато утяли! 

Неке песме овог жанра и не разликују се од лирских, породичних или 
љубавних песама: 

Зажурилась бідна удівонька, 
Що не кошена дібровонька. 
Найму косарів сімдесять і чотири, 
Щоб покосили гори і долини. 
Косарі косять, а вітер повіває, 
А бідна вдова з жалю вмирає, 
Над дрібними дітьми ридає... 
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Или: 
Косарі косять, вітер повіває, 
Десь моя мила з іншим розмовляє. 
Як піду я яром, яром, долиною, 
До зрубленої крайниці, 
Брать холодної водиці, 
А там беруть воду чужі молодиці. 

Понекад се као посебна група спомињу и гребовицькі пісні – песме које се 
певају приликом грабљања сена: 

Ой чиї ж то гребці, дівчата та хлопці? 
Самі молоденькі, граблі золотенькі, 
Зубочкі тернові, самі чорноброві. 

Песници и писци одувек су се интересовали за календарске обичаје и обреде 
и поезију која их прати. Они су често у својим делима користили многе мотиве из 
народних обичаја и обреда. Примери су заиста многобројни. Зато је за боље 
разумевање књижевних дела која користе елементе народних обичаја и обреда 
неопходно добро познавање народне традиције и фолклора. Без тог познавања 
многи елементи старих обичаја и обреда, и прастари погледи на свет које неки 
књижевници уносе у своја дела могу изгледати као пуко измишљање или 
подсмевање прошлим временима.                
 
ПОРОДИЧНИ ОБИЧАЈИ, ОБРЕДИ И УСМЕНА НАРОДНА ПОЕЗИЈА 

 
Породично обредно стваралаштво је систем ритуално-обредних и поетско-

музичких радњи које прате народне обичаје основних етапа људског живота. Данас 
су ови обреди део традиције, која је некада била саставни део живота, а сваки њен 
елемент је имао велико утилитарно или магијско-ритуално значење. 

Систем породичне обредности је један од најархаичнијих у целокупном 
усменом народном стваралаштву (млађе је само од магије и календарског 
стваралаштва). Ово стваралаштво настаје у тренутку када човек постаје свестан 
своје улоге у свету и када, уочавајући промене у свом животу и животу окружења, 
уочава одређену цикличност и понављање у смени генерација. 

Породична обредност настаје на основи тотемско-анимистичних веровања и 
култова тесно повезаних са магијом. У далекој прошлости та обредност је била 
богата и веома разноврсна, али су се до данашњих дана углавном сачували системи 
обреда свадбе,  рођења детета и смрти, као и ритуали и активности приликом 
изградње нове куће или насеља. 

За далеке претке, који су свет увек делили на «своје» и «туђе», «живе» и 
«мртве», сви ти обреди се везују за прелазак границе односно пресељење у други 
свет. На пример, невеста је морала да пређе у свет «туђих» (у други род, племе, код 
родитеља свог мужа), покојник прелази у «свет покојних», свет духова; 
новорођенче прелази из оног света у свет «живих». Пресељавање у другу кућу 
(пресељавање рода или племена на другу територију) такође представља 
пресељавања у други, «туђи» свет, на територију где владају други духови. Зато на 
тој новој територији, у новом дому, треба обавити низ ритуала и радњи да се 
досељеници «одомаће», да тај свет постане «свој» (а не «туђ»). 
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СВАДБЕНИ ОБРЕДИ 
 

Свадбени обреди представљају систем драмско-ритуалних радњи и с тим у 
вези поетских текстова који се изводе поводом склапања брака момка и девојке и 
то представља почетак њиховог заједничког живота с циљем да заснују породицу. 

Свадба као заснивање нове породице има дугачку предисторију и прелази 
кроз различите етапе развоја прасловенских и словенских племена на територији 
Украјине. 

Најстарији период је период хетеризма, када су групе мушкарца и жена 
живеле у племенским брачним заједницама (дозвољени полни односи свих жена и 
мушкараца) и заједно су подизали децу. 

Неки истраживачи сматрају да су организоване забаве омладине вечорниці-
досвітки својеврсни пробни бракови. Истина, у неким регионима Украјине дуго је 
постојала институција пробног брака, који је био нека врста пробе да ли је жена 
способна за брачни живот и за рађање деце. Млади су прелазили у кућу младожење 
тек када би млада остала у другом стању.  Ипак, постојала је и сасвим другачија 
пракса, вероватно под утицајем хришћанства, да се на свадби обавезно морају дати 
јасни доказе да млада није изгубила девојачку невиност пре ступања у брак. 

Постоје записи из XVII века који указују на трагове матријархата у 
свадбеној традицији: ту је девојка (а не момак) иницијатор брака. Девојка би 
долазила у кућу свог изабраника и у присуству његових родитеља изјављивала би 
љубав према њему и своју жељу да се уда за њега. Она би остајала упорна у случају 
да није одмах на почетку стекла пристанак свог изабраника, одбијајући да напусти 
његову кућу. Сматрало се да се девојку не сме одбити, јер се тако може навући на 
себе и на своју кућу гнев божји. 

У прошлости је била доста честа појава крађе невесте. Момак са својим 
друговима би једноставно украо или отео девојку и одвео би је са собом с циљем да 
склопи с њом брак. Трагови оваквог склапања брака сачувани су макар симболички 
у неким свадбеним ритуалима. 

Историјски развој друштва, нарочито примање хришћанства, значајно су 
утицали на промену људске свести, што је имало далокосежне последице на 
промену многих елемената у народним обичајима и обредима. Мада се потенцира 
склапање брака на основу обостране жеље и сагласности, у усменом народном 
стваралаштву везаном за свадбене обичаје има много трагова праксе да су бракови 
склапани по жељи родитеља, а не по жељи младенаца. 

 
Свадба као драма 

Многи истраживачи су указивали велику сличност свадбених обичаја и 
обреда са приређивањем драме. Систем ритуала и традиција у вези склапања брака 
представљао је систем драмских радњи у којима свако има одређену улогу коју 
треба да игра тачно по предвиђеном сценарију. Главне улоге «тумаче» младенци, 
које називају кнезом и кнегињом. Остале улоге су овако подељене: од стране 
младог ту је старший дружко – добар пријатељ или рођак младог (у далекој 
прошлости ту улогу обављао је жрец). Даље, ту су двојица староста – старости, 
један који заступа младог (има и свог помоћника) – домовий, и други, који заступа 
младу; постоје и свахи/свашки, свака представља један род, и дружки/піддружки – 
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другарице младе. Понекад се јавља и писар, који треба да води протокол и да све 
записује и тиме и озакоњује склапање брака; ту је маршалок који носи булаву са 
коњиским репом (булава представља власт) и обавља ритуале са обредним хлебом 
који се зове коровай. Хорунжий увек иде напред и носи заставу. 

 
Етапе свадбе 

Архаичну свадбу као јединствену народну драму сачињава низ обредних 
активности, монолога, дијалога и кореографских елемената. Све је праћено 
песничко-поетским делима и дугим церемонијалом који сачињавају многе сцене 
које се могу објединити у неколико група: 

1) предсвадбени обичаји (просидба девојке, заруке); 
2) припрема за свадбу (позивање на свадбу, припремање обредног хлеба 

(коровай), припремања дрвца, девојачко вече/плетење венчића; 
3) свадба (расплитање коса младој, благослов родитеља, долазак 

младожење, продаја/куповање младе, опроштај младе са родбином, 
одлазак у кућу младожење, комора; 

4) постсвадбени обичаји. 
 
Предсвадбени обичаји и обреди  
почињу традиционалном просидбом, која често има трагове прастарих ритуала. 
Као прво, ту су устаљена обраћања-формуле са бројним архетипским сликама и 
трипут понављаним бајањем. По правилу просидба се одвија на два 
најраспрострањенија начина. Први и старији је онај када просци долазе и 
представљају се као ловци који већ дуго прате у снегу траг скупоцене звери (куне) 
који их доводи у кућу девојке коју просе. Сватови-«ловци» са «царевићем»-
«кнезом» (младожења) за којег «лове ретку звер» оптужују укућане да они крију ту 
звер. Представа о претварању куне у «лепу девицу» има корене у тотемским и 
митолошким временима и повезана је са системом прастарих веровања, 
демонологијом и епским делима о људима који се претварају у животиње. Циљ ове 
представе и скривање правог разлога има конкретно значење: људи су веровали да 
се скривањем правог разлога може заварати нечиста сила и да она неће схватити о 
чему се ту ради и тако неће моћи да нанесе штету младим људима који треба да 
ступе у брак.  

После овог уводног разговора гости-просци се позивају у кућу и они тада 
стављају на сто хлеб и со као знак да долазе са добрим намерама. Отац девојке се 
распитује из које земље долазе, каква је њихова земља, какав је њихов «царевић». 
Девојка је обично поред пећи (јер је то место где борави домаће божанство и она од 
ње тражи савет да ли да се уда за оног који је проси). 

Ако је просидба успешна, просци добијају на поклон пешкире које је 
извезла испрошена девојка, а момак добија од ње мараму. Ако девојка одбија 
просце, момак од ње добија бундеву (корпу). 

По другом, новијем сценарију, просци долазе као богати трговци из далеке 
земље тражећи драгоцени товар. Ова традиција има у себи трагове из периода када 
је род куповао девојку од другог рода. Понекад се у просидби мешају елементи та 
два сценарија или се додају још неки. 
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Просидба се обично обавља касно увече или ноћу да би се у случају 
одбијања сачувала тајнљ о неуспеху. За време саме просидбе не певају се никакве 
песме. Основни облик народне драме овде су монолози и дијалози, епске приче о 
«кнезу», о његовим војним походима и подвизима, о земљи из које долазе странци, 
о градовима кроз које су пролазили. 

Следећа етапа предсвадбених обичаја су заруке – заручини, које се 
одигравају у кући младожење, где долази родбина испрошене девојке да добро 
разгледа домаћинство и да се договоре с његовим родитељима (родом) о откупу 
који ће добити за девојку. Ако се о свему договоре тај договор се и залије, а девојка 
добија од момка поклоне (платно, одећу, накит), а ту су и прстенови за заручивање. 
У неким регионима просидба и заруке обављају се исти дан. Обреди зарука и 
просидбе нису праћени обредним песмама. Од зарука почиње време припрема за 
свадбу. 
 
Припреме за свадбу 

У далекој прошлости било је много разних обреда и магијских радњи које 
најављују брак двоје младих, али је сачуван само мали део тог народног фолклора. 
Један од кључних обреда је обред печења ритуалног хлеба – обряд випікання 
короваю. Неки истраживачи сматрају да тај хлеб има улогу жртвене животиње  
(корова – коровай (“Коровай багатий – коровай рогатий”). Елементи овог обреда 
тесно су повезани са магијом, са култом сунца (хлеб је обавезно округлог облика), 
култом ватре и домаћег огњишта и култом воде (за мешење овог хлеба доноси се 
«чиста» или «света» вода), зрна (брашно су доносили из неколико млинова, или је 
свака жана која је учествовала у том обреду доносила са собом и брашно), култом 
дрвећа и биљака (припрема дрвца, шишарке, ораси), култом птица (прављење 
голубова, лабудова, соколова, гусака, патака), култом јаја (за печење хлеба узимали 
су ритуални број јаја – 12 или 40). 

У далекој прошлости овај обред је пун разних ритуала, табуа и упозорења 
која имају магијски карактер. Елементи магије прате печење и украшавање хлеба. 
Тачно се знало ко има право да буде ту присутан: само паран број младих удатих 
жена које имају децу. Удовице, неплодне или разведене нису могле да узимају 
учешћа у том обреду да не би своју несрећу пренеле на обредни хлеб, а кроз њега и 
на овај брак који се склапа. 

Дуг и сложен процес припреме и печења обредног хлеба праћен је обредним 
ритуалним песмама које су веома старе. Текстови су сигурно настали из ритуалних 
бајалица и магијских формула, јер садрже у себи старе паганске традиције. Тако, на 
пример, када су узимале воду за мешење хлеба, жене су певале: 

Ой пойду я та до Дунаю, 
Та стану я та подумаю, 
А чи мені да воду брати, 
А чи мені да коровай бгати. 
Я вашого короваю 
Да й зовсім не знаю. 
Ой пойду я да до Дунаю... 
Вода има магијско значење за време умивања руку и у самом процесу 

печења. Значајну улогу имају култ дрвећа и ватре (дух дрвећа при сагоревању 
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прелази у ватру, а из ватре прелази на хлеб који се пече). На испраћају «бојара» 
(бояри) који су одлазили у шуму по дрва певају се песме: 

До бору, бояри, до бору, 
Да рубайте сосну здорову, 
Да везіте її до дому, 
Да рубайте її дрібненько, 
Загнічуйте коровай ясненько, 
Щоб наш коровай ясен був, 
Щоб наш Іванко щаслив був... 
Млада није могла да присуствује припреми обредног хлеба, али је она ту 

присутна у песмама које су имале за циљ да дозову срећу и благостање на брак који 
ће се склопити. Некада се певају песме у њено име: 

Спечіть мені коровай красний, 
Як на небі місяць ясний. 
Спечіть мені шишочки красні, 
Як на небі зірочки ясні. 
Нема сумње да је обичај припреме обредног хлеба настао још у време 

паганства, али су касније у тај ритуал ушли и неки чисто хришћански елементи: 
Сам Бог коровай місить, 
А Пречистая світить, 
А янголи да воду носять, 
За всіх Бога просять. 
У садочку дві квіточки: 
Первая квітка то ж Івашко; 
У садочку дві квітки: 
Другая квітка то ж Мар’єчка. 
Други значајан обред је припрема свадбеног дрвца – весільне гільце. И тај 

обичај је сигурно настао у далекој прошлости и у вези је са клањањем дрвећу као 
божанствима или духовним бићима. Дрвце је у свадбеним обичајима симбол 
светског дрвећа које је повезано са митовима о стварању света. Свадбено дрвце 
припрема омладина: момци су доносили из шуме дрвце/грану, а девојке су га 
украшавале и певале су песме: 

Летів горностай понад сад, 
Пускав пір’ячко на весь сад; 
А підіте, дружечки ізбирайте, 
Ганнусі гилячко звивайте. 
Дрвце су украшавали калином, шимширом и другим магијским биљкама, 

шишаркама, орасима, итд: 
Ой у місті, місті бубни б’ють, 
А в нашім домі гильце в’ють – 
Із червоної калини, 
Із хрещатого барвінку, 
Із запашного васильку... 
Исто као и коровај, и дрвце представља младу: 
Просила калинойка, 
З лужейка до діброви: 
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– Бо юж мені докучають 
Райськії пташейкови; 
Гилейку ми поламали, 
Ягойки визубали. 
Просилася Марисейка 
Ой своєго батейка: 
– Дай мя, батейку, від себе, 
Бо юж ти ся надокучали 
Молодиї молодчики; 
Подвіройко ти здоптали, 
Головойку зклопотали... 
Украшено дрвце обично се забоде у коровај. У песмама се ово дрвце често 

назива «рајским». Оно је било један од централних ритуалних објеката свадбе: с 
њим је девојка са својим другарицама ишла да позива госте на свадбу; «бојари» су 
га на колима носили испред свадбене поворке када се ишло на венчање, итд. 
 
Дівич-вечір  

Девојачко вече, обично је приређивано у петак пре свадбе. То је својеврстан 
опроштај девојке од својих другарица. Тада се обављају разни ритуали у вези с 
култом биљака и с веровањем у њихово магијско дејство. Најчешће је плетење 
венчића – заплітання вінка. Венчићи се плету од калине, шимшира и од других 
зимзелених ритуалних биљака. Један венчић се ставља младој на главу, један иде 
на коровај, један у букет за младу и један је за младожењу. Венчићи се дају 
и гостима. Свадбени венчићи су имали симболичко значење: симбол сунца, 
годишњег циклуса, девичанства;  магијско значење: терају нечисту силу; 
утилитарно значење – по њима се разликују домаћи од гостију. Приликом 
плетења венчића за младу девојке су певале: 

Захотіла Марися 
Калинового вінка, 
І післала батенька 
За море по калину; 
Батенько проїжджає, 
Калина не процвітає: 
Ей, калино, калино, 
Нещаслива годино. 
Нещасливоє зілє, 
Не поспіло на весілє, 
На той день, на неділю, 
Мариси на віночок. 
Ой поспіла, поспіла, 
Одна квіточка не дозріла, 
Не дозріла в садочку, 
Та дозріє в віночку. 
У тим песмама чест мотив је опроштај девојака са својом другарицом која се 

удаје: ”Ой ішли ми лугами, калину ламали, Вже ж тобі, Меланю, не ходити з 
нами”. 
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Кад се у кући младе организује девојачко вече, момци, њени пријатељи и 
рођаци, одлазе на коњима и с музиком у кућу младожење «да провере» да ли се 
његов род спрема за свадбу. Том приликом они носе дрвце и на њему кошуљу коју 
је за њега извезла његова заручница. Младожења је марао да откупи ту кошуљу и у 
њој је ишао на венчање: 

Марисиних три брати 
По стаєнойці ходят, 
Коничейки сидлают, 
Десь їхатоньки мают; 
В далеку сторонойку 
Оглядати сьвітлойку, 
Сьвітлойку оглядати, 
Где мают Марисю дати, 
Чи добрії там люди, 
Чи добре єй там буде. 
Следећи обред те вечери је расплитање косе младој – розплітання коси 

молодої. Тај ритуал се изводи или у петак увече пре свадбе, или у суботу ујутро на 
дан свадбе. Девојка је села на кожух вуном окренут наопачке који симболизује 
жртвену животињу. Традиционално косу младој расплиће брат, ређе мајка, отац 
или староста. Тада јој ваде из косе траке и разне друге украсе за косу и, ако има 
млађу сестру, све то се даје њој, а ако је нема – све се баца у воду. После тога се 
младој опет заплиће коса, али се прво маже медом и уплиће се у њу бели лук (као 
заштита), зрно (симбол новог рођења), новац (знак богатства) и ритуалне биљке 
(шимшир, рута), а понекад се коса боји златном бојом (симбол сунца). Тај обред је 
праћен многим ритуалним песмама које певају жене и девојке. Ритуални елементи 
у тим обредима воде своје порекло из разних етапа развоја друштва: 

Молода Марисю! 
Не схиляй головоньки, 
Не дай косу рвати, 
З золота обирати. 
Ми твою косу годовали, 
Медом, вином смаровали, 
Золотом насипали, 
Єдвабом заплітали. 
У неким песмама млада се обраћа својој коси с тугом да ју је толико година 

неговала, а сада свему долази крај и она је само за једно вече губи (коса се сад 
заплиће на нови начин). Када јој је коса заплетена на свадбени начин, она заједно 
са својим другарицама иде да позове свадбене госте на свадбу. Свакоме, кога зове 
на свадбу, она се трипут клања и изговара традиционалан позив-формулу: 
“Просили тато, просили мама, і я вас прошу прийти до мене на весілля», а од 
ближих рођака моли и благослов. 
 
Свадбени обичаји 

Ако се ритуал расплитања косе не обави у петак увече, онда овим ритуалом 
почиње свадбени обичај у суботу ујутро на дан свадбе. После тога младој стављају 
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на главу зелени венчић који је симбол девојачке невиности, брака, венчања. Док 
млада седи за столом њене другарице певају тужне песме и она обично плаче: 

Летіли галочкі во три рядочки, 
А зозуля попереді; 
Всі галочкі на лугах сіли, 
А зозуля на калині. 
Всі галочкі защебетали, 
А зозуля закувала. 
Іде Марися попереді, 
А всі дружочкі за нею, 
Всі дружочкі по лавках сіли, 
А Марися на посаді, 
Всі дружочкі заспівали, 
А Марися заплакала. 
У песмама које се певају док млада седи за столом (на посаді) чест мотив је 

величање њених родитеља: мајке која је родила, васпитала и научила свим кућним 
пословима, па је она прела, ткала, сашила и извезла кошуљу за свог будућег мужа; 
оца величају да је заслужан за добро васпитање своје кћери. Те песме могу да буду 
веома тужне, нарочито ако се удаје девојка која нема родитеље или једног од 
родитеља. Као мотив ту су често птице (на пример, соко) које су отеловљење 
родитеља: 

Пусти ж мене, Божейку, 
С чорнов хмаров на села, 
З дрібним дожчом на землю, 
С ясним сонцьом віконцьом; 
Най я ся подивлю, 
На своє дітятойко, 
Кто му справит веселейко. 
Архетипи облака, кише, сунца, итд. сведоче да су ове песме настале у 

далекој прошлости и да имају елементе паганских односно анимистичких погледа и 
да су настале од бајалица. На пример, када младожења иде по своју изабраницу, 
прво се обраћа свом покојном оцу и тражи од њега благослов: 

Ой прилетіло два голубойки, 
Крикнули над явором; 
Ой заплакав князь Йвасейко, 
Над батьковим гробом; 
Ой прошу ж я тебе, 
Милий батейку, до себе на весілейко 
Ой рад же би я словейко пригадати, 
Прилягла мя сира землойка, 
Та не можу встати. 

Док млада седи за столом у кући својих родитеља, младожења кога тада 
ословљавају са «кнез» са својим друштвом се припрема у «поход». Цела дружина је 
у свечаној одећи и свако има неко задужење: најближи рођаци или најбољи 
другови су бојари – дружки. Полковник/староста заступа младожењу и у свим 
ритуалима говори уместо њега; хорунжій иде први са заставом.  Ту је обавезна и 
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музика која је такође обавезна и у средњовековном војном походу. Поворка са 
којом младожења иде у кућу своје изабранице стварно личи на војни поход. Ту има 
много елемената који су преостали из далеке прошлости, из времена када је момак 
стварно окупљао своје најбоље другаре и кретао у «поход» да освоји или отме 
своју изабраницу од њених родитеља. Мајка саветује свог сина-младожењу да буде 
опрезан, да никад не испија прву чашу коју му понуде туђи људи, јер можда је у 
њој отров (прва чаша се просипа). 

Док испраћа свог сина и његову пратњу мајка има кожух окренут наопачке и 
сеје зрна житарица по дворишту. Ту је и обредни хлеб. Том приликом се певају 
песме: 

Ой, сій, мати, овес, 
Та на наш рід увесь, 
Щоб наш овес рясен був, 
Щоб Івашків рід красен був. 

Када младожења са својом пратњом креће из родитељске куће певају се 
песме које представаљају соларни култ: 

Їде хлопець до дівки. 
Як місяць до зірки; 
Поїдем у велику дорогу, 
До мого тестенька, слава богу. 
А в мого тестенька троє ворітець: 
В одні ворітці місяць засвітить, 
В другі ворітці сонечко зійде, 
В треті ворітці молодчик в’їде; 
Місяць засвітить – виднонько буде, 
Сонечко зійде – тепленько буде, 
А хлопець в’їде – веселенько буде. 

Поворка на челу са младожењом и у песмама је описана као војни поход: 
Встаньте, бояри, встаньте, 
Коники посідлайте, 
Самі ся убирайте, 
Бо поїдемо ранком 
Попід високим ганком, 
Будем замки ламати, 
Марусеньку доставати. 

У свадбеним песмама сачувани су многи елементи који говоре о некадашњој 
пракси освајања или отимања девојке и о борби младожење и његових другара 
против момака вршњака његове изабранице који је штите и не дозвољавају да је 
отме странац: 

Намова, Ганусю, намова, 
Поставила сторіженьку край двора, 
А ми цеї сторіженьки не боїмось, 
Ми до цієї сторіженьки становимось, 
А ми цюю сторіженьку розріжемо. 
Таки тебе молодую візьмемо. 
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Младожења са својом поворком долази пред кућу своје изабранице, али ту 
их уместо очекиване гостољубивости дочекују страже и добро припремљена 
одбрана која је спремна да се супростави нападачима који хоће да отму младу 
девојку из родитељске куће. Ако је момак из другог села мора да савлада још веће 
препреке (дупле страже и слично). Прва стража обично је била постављена на улазу 
у село: ту се препознају елементи из далеке прошлости, када је род који је давао 
девојку у други род, много губио: губио је чуварку ватре, радне руке, момци тог 
рода губили су девојку на коју су имали право. Зато младожења мора да плати 
«стражарима» одштету, што се у свадбеним ритуалима своди на чашћење. 

Када младожења са својим друштвом савлада прву препреку наилази на 
другу: затворену улазну капију у двориште њерове изабранице, а ту их дочекује 
наоружана одбрана. «Кнежева дружина» покушава да развали капију, и ако у томе 
не успе, староста који овде заступа младожењу приморан је да започне преговоре 
са старостом који заступа младу. Преговори могу да потрају извесно време, јер се 
гостима постављају разни услови или загонетке које староста који заступа 
младожењу мора да одгонетне. Значи, да би се стигло до девојке, није довољна 
само снага или новац, већ и извесно искуство и памет да се одгонетну постављене 
загонетке. На крају староста који заступа младожењу нуди «одбрани» откуп/ракију 
и они прво пуштају само њега и његовог помоћника да наставе преговоре у 
дворишту. Када се преговори успешно приведу крају «браниоци» отварају капију и 
у двориште улази младожења са својом пратњом. Мајка младе их дочекује у 
кожуху изврнутом наопачке и нуди младожењи чашицу ракије коју он, због 
опрезности да не буде отрован, проспе. Он испија тек другу понуђену чашу и тада 
прихвата позив да уђу унутра. 

Следе неки обреди: обряд поклонів који се своди на клањање родитељима. 
Ту је обредни хлеб/коровај који утврђује нови брак: “Хліб – ... освячує нове 
подружжя і служить його фундаментом. Обмін хлібами між родами молодого і 
молодої – се підстава договору...” Осим обредног хлеба, брак утврђује и ватра: две 
жене, свашки, као представнице два рода, љубе се на прагу куће и том приликом 
држе у рукама упаљене свеће и прислањају их тако да оне горе једним пламеном, 
што значи сједињење ватре два рода, и онда се пољубе. У обредним песмама које 
се том приликом певају спомињу се архетипови дрвећа: 

Схилилася вишня 
З верха до коріння, 
Звінчалась Меланя 
З раня до полудня. 
А схилився явір 
З верха до коріння, 
Звінчався Лавриньо 
З раня до полудня. 

У тим обредима значајну улогу има освећена вода: вода, као симбол 
плодности и множења: “Кропи нас, матінко, свяченою водою, доброю доленькою”. 
После тога младенцима везују руке пешкиром на знак склапања брака и после тога 
их уводе у собу и стављају за сто на коме је коровај. Младенци обично седају на 
кожух изврнут наопачке – кожух овде представља овцу која је у народном 
фолклору симбол плодности и богатства. 
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Међу свадбеним обредима посебно значење и улогу има ритуал «откупа» 
односно «продаје» младе. Улогу продавца може да има отац, брат или ближи рођак 
и он води церемонију «продаје». Песме које се тим поводом певају често се 
обраћају «продавцу» да не продаје девојку, односно да подигне цену откупа: 

Братчику намісничку! 
Не продай свою сестричку; 
Твоя сестричка дорогая, 
Єї коса золотая. 

У обреду «откупа» младе узимају учешће сви припадници рода младожење. 
Раније су у томе учествовали само сви мушкарци његовог рода и сваки је стављао 
на тањир свој прилог. Сваки мушкарац који је дао свој прилог тиме је помогао 
младожењи да стекне жену, али, истовремено, сваки је стекао право на њу, односно 
да спава с њом. Увек се јавно оглашава ко даје новац и тиме стиче право да игра с 
младом. Нешто старији обичај је да свако ко плати узима младу и одводи је у другу 
просторију: то је тзв. “комора”  која симболички представља сексуални акт с 
младом свакога који је дао свој прилог и тако помогао младожењи да себи купи 
жену. 

После тога се у кући младе свадбеним гостима дели свадбени колач/хлеб – 
коровај и тај ритуал се спомиње у многим песмама. 

У многим песмама је присутан мотив опроштаја младе од својих родитеља и 
целе родбине и одлазак у кућу свог мужа. Она се посебно опрашта од мајке, од оца, 
од браће, сестара, и од целе родбине, и све је то праћено песмом. 

Када свадбена поворка стиже у кућу младожење ту се наложе две велике 
ватре између којих поворка мора проћи. Ту ватра има значење симболичког 
очишћења и јачања брачне везе. Млада која пређе између два ватре не само да је 
очишћена, она је тиме прешла границу која дели «своје» од «туђег», и тако улази у 
нову кућу, у кућу свог мужа која сад постаје и њена. И тај обред је у многим 
регионима Украјине забележен још средином XIX века. 

У кући младожење младенце дочекује мајка младожење која на себи има 
кожух изврнут наопачке и обично их кропи освећеном водом. Када младенци 
седају за сто, ту се обично певају разне хумористичко-еротске песме које праве 
весело расположење и истовремено праве разне асоцијације на улогу 
новосклопљеног брака који има основни циљ – рођење деце. 

Следи обред розбирання молодої што значи пресвлачење младе. Жене 
свашки  помажу младој да скине свечану одећу и припремају је за прву брачну ноћ. 
Ту има много асоцијација које показују да она мења своје друштвено стање: била је 
девојка а сада постаје жена. Дружба – младић који заступа младожењу, скида 
младој, и поред њеног противљења, зелени венац с главе (симбол девојаштва), 
расплиће јој косу или јој симболично секиром сече косу. После тога младу облаче 
онако како се облаче младе жене и она са свима игра. 

Следећи значајан обред, који у новије време има само симболичко значење, 
а раније је имао и реално, је тзв. “комора”. У XVII и XVIII веку на територији 
Украјине забележени су свадбени обичаји који сведоче о томе да је младожења 
после «куповања» младе стварно одлазио с њом у посебну просторију и ту је морао 
да обави сексуални чин и да би се свадбеним гостима дао јасан доказ да је девојка 
била невина. После тога су свадбени гости одлазили у кућу младе и ту су њеним 
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родитељима подносили извештај о првој брачној ноћи. Ако је доказано да је 
девојка била невина, то је била велика похвала за родитеље. Тада се певају песме 
које говоре како су родитељи добро васпитали своју кћерку односно да је она 
слушала своје родитеље и својим понашањем умела да им изрази своју захвалност. 
Проблем је настајао ако се доказало да је девојка изгубила невиност пре прве 
брачне ноћи. Тада су  њени родитељи вређани, гости су певали ироничне и за 
девојку и њене родитеље увредљиве песме. Младожења је могао да одлучи да ли ће 
је примити за жену или не. 

На крају свадбе је обред купања младог брака – купання молодого 
подружжя. После прве брачне ноћи младенци, сада већ муж и жена, одлазе на реку 
или бунар ван насеља и ту се међусобно умивају водом. У разним регионима овај 
обред се изводи на разне начине. Вода односно умивање симболички означава 
очишћење. 
 
Постсвадбени обичаји 

Циљ је углавном да се млада домаћица уведе у нову кућу и у све послове у 
њој. Први њени послови били су да иде по воду и да кува. Ту се обављају и неки 
ритуали или радње које имају за циљ да она стекне наклоност домаћег божанства. 
Млада невеста приноси жртву домаћем божанству, које живи у пећи или поред 
пећи: ставља поред пећи кокошку коју је донела из родитељске куће. 

Следећи обред је “перепий” (“пропій”) – наздрављање, које обично следи 
одмах после свадбе. Родитељи младе невесте долазе у њен нови дом и ту се 
наздравља за срећу новосклопљеног брака. 

Несила-сьмо пили, 
Марисю-сьмо пропили; 
За кварту горівки 
Позбули-сьмо ся дівки. 
А за другую пива, 
Будь, донейко, щаслива! 
Жеби-сь в углах не стояла, 
Віконцьом не втікала. 

После тога следи “перезва” – враћање посете: млади брачни пар са 
родитељима младожење одлази у посету родитељима младе невесте. Циљ је боље 
упознавање два рода. Том приликом певају се разне свадбене и веселе песме. 

 
НАРОДНИ ОБИЧАЈИ ПОВЕЗАНИ СА РОЂЕЊЕМ ДЕТЕТА И УСМЕНЕ 
НАРОДНЕ ПЕСМЕ КОЈЕ ИХ ПРАТЕ 

 
У далекој прошлости рођење детета је за људе представљало тајну коју 

често нису разумели. Зато је однос према жени у другом стању био специфичан: 
људи су се према њој односили са страхом или страхопоштовањем, верујући да у 
њој живи дух, односно да дете у свет живих долази из света мртвих, а мајка је ту 
само посредница. 

Период пре рођења детета – передпологовий період: ту је присутан низ табуа 
и разних забрана које се односе на храну, место боравка будуће мајке, послова које 
она обавља, њене контакте с околином, итд. Сматрало се да жена своје стање, 
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односно то што је у другом стању, треба да чува у тајности. Она није смела да сече 
косу или да било шта сече нити да се задржава на сакралним местима који 
представљају границу између света живих и мртвих, на раскршћима. Таквој жени 
били су забрањени неки кућни послови: да музе краве, да меси тесто или неки 
други послови (за необављање неких од тих послова може се наћи сасвим реално 
оправдање, јер су тешки за трудницу). 

Пред порођајем у породицу где је требало да се жена породи позива се 
бабица (баба-повітуха) која је ту остајала и извесно време после порођаја. Бабицу 
најчешће позива отац детета. Сматрало се да бабица ни у ком случају не сме да 
одбије да дође на позив. 

За време порођаја обављане су разне магијске радње уз коришћење 
различитих ритуалних предмета. Сматрало се да је породиља после порођаја 
нечиста, и да нико не сме да има контаката с њом све док се она не очисти. Када је 
порођај био тежак људи би отварали врата, прозоре, чак би се наручило да 
свештеник отвори царска врата у цркви, итд, да јој се «отвори рођење». 

И после порођаја постојали су разни обичаји који воде своје порекло из 
далеке прошлости: култ воде (ритуално умивање), култ хлеба (отац поздравља дете 
с хлебом/коровајем), култ дрвећа и цвећа (мајци доносе цвеће; на породичном 
дрвећу се црта цвет или лишће; посебна пажња обраћа се на дрво из ког се прави 
колевка и слично). У неким регионима новорођенчету се доносе поклони. Да би 
било прихваћено међу светом живих, новорођенче треба да се одрекне света 
мртвих. Ту постоје разне бајалице које су изговарале кум или кума који се уместо 
детета одричу ђавола. Ту значајну улогу имају вода и ватра: поливање детета водом 
и ватра/свећа односно «димљење» - “обкурювання” детета. 

Раније се сматрало да се дете до свог крштења налази у великој опасности 
од нечисте силе односно од ђавола, зато је испред икона стално горела свећа, а 
укућани нису смели да се свађају, да псују или да раде друге нечисте радње да тиме 
не би раздраживали нечисту силу. Док дете није окрштено мајка није смела да 
храни своје дете, зато су позивали неку другу жену која је могла да нахрани дете. 
Због тога су сви настојали да што пре окрсте новорођенче. 

Сматрало се да не треба изабрати куму која је у другом стању. Ако је неко 
замољен да буде кум/кума, та част се ни у ком случају не сме одбити. Кумови су за 
новорођенче доносили крижмо – комад белог платна. Сматрало се да то платно 
има посебну моћ, па се од њега обично сашије обредна одећа (за прву причест, за 
свадбу, кошуља за младића када је одлазио у војску, итд.). Многи обреди и ритуали 
који се обављају приликом рођења или крштења детета имају за циљ да се дете 
заштити од разних нечистих сила. 

Значајно је бирање имена за новорођенче. По старом паганском обичају 
детету су прво давали «стварно» али тајно име, које су знали само најближи (јер 
није добро да неко, односно нечиста сила, зна право име, да не би стекла власт над 
њим). Друго име је било то које се јавно користи. Људи су веровали да бирајући 
име, бирају и срећу и судбину детета, зато се избору имена поклањала велика 
пажња. 

Обред првог купања – перша купіль: у воду се стављају разне магијске 
биљке или култне ствари. Посебно значење има и прво шишање, јер се ошишана 
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коса ставља као жртва божанству Роду или Рожаници, што представља слање те 
косе путем воде или ватре покојним прецима на други свет. 

Обред очишћења следи 40 дана после рођења и тек после тога жена може да 
контактира са укућанима и осталим светом а бабица одлази из те куће. У част 
испраћаја бабице кува се “бабина каша” као жртва духовима и спрема се ритуални 
хлеб који се поклања бабици. Бабица је давала детету амулете који треба да га 
штите од нечистих сила. 

Хришћански ритуал крштења примио је и низ елемената старог паганског 
обреда и веровања или их је до извесне мере прилагодио постулатима нове 
религије. 

До данашњих дана сачувано је веома мало усменог народног стваралаштва у 
вези са рођењем детета: 

– Молода дівчинонька, яка ти красна! 
Чи не сонце тебе породило, 
Чи не місяць тебе годував, 
Чи не вітри тебе колихали, 
Чи не зірки тебе забавляли? 
– Породила мене матінка, 
Годував мене батенько, 
Колихали мене братики, 
Забавляли мене сестроньки 
У золотій колисоньці... 
Када се роди дете родитељима су певали песме: 
Дай їм, Боже, здоров’ячко, 
Моїм божатам прожити. 
Мені, Бог, дай здоров’я 
Того віку дочекати, 
Як будуть ся віддавати, 
Щоб їм віночка ізвіти. 
 

ОБРЕДИ САХРАЊИВАЊА И УСМЕНО НАРОДНО СТВАРАЛАШТВО КОЈЕ 
ПРАТИ ТЕ ОБРЕДЕ 

 
Када је неко умро и приликом сахране раније је постојао систем ритуално-

обредних активности које су имале за циљ да се укућани опросте од покојника и да 
га на одговарајући начин испрате на други свет.. Ова традиција је веома стара: ти 
обичаји и обреди формирали су се током веома дугог периода и зато се у њима 
могу уочити трагови разних епоха у којима је постојао различит однос према 
смрти. Сматра се да су активности које су пратиле сахрањивање много старије од 
свадбених обичаја и обреда,  јер у њима има много више магијских елемената. 

Ако је неко дуго био болестан и већ се очекивала његова смрт, а он није 
могао да умре, вршене су неке радње с циљем да смрт дође по његову душу: људи 
би болесника стављали на земљу, разбијали надстрешницу, молили би звонара да 
звони као да је дотични већ умро, итд. Људи су увек водили рачуна да болесник 
умре са громовном свећом (громічна свічка) у руци, јер, према веровању, она 
осветљава пут на онај други свет. 
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Најархаичнији ритуали у вези са смрћу човека код Прасловена и Источних 
Словена почињали су традиционалним оживаљавањем покојника: “Вечером 
збирається молодіж і виправляє страшні, варварські річи з трупом. Напр., 
тягають мерця за ноги і кличуть, щоби встав і бавився з ними, тягають за 
волосся і питають, чи відгадає, хто потяг, тягають стеблом чи галузкою з 
чатинного дерева небіжчикові під ніс, скобочуть його, щоб засміявся, ітд. І в се це 
діється на очах рідні, котра, одначе, не може запротестувати проти того, бо не 
може ломити звичаю”. 

У разним епохама обред сахрањивања обављао се на различит начин: у 
преисторијско време покојника су спаљивали често заједно са другим жртвама, а 
међу жртвама могу да буду и његови рођаци или најближи, животиње (најчешће су 
то коњи) и предмети за свакодневну употребу и накит, односно те ствари за које се 
сматрало да су покојнику потребне на оном другом свету. 

Домаће огњиште се поштовало као место где бораве духови покојних 
предака. Често су покојника прво стављали у трупло дрвета (тамо бораве душе) или 
би га ушили у животињску кожу (тетомска животиња  - прапредак). Људи су 
веровали да ако на тај начин оставе свог претка у труплу дрвета или у животињској 
кожи, ноћу ће доћи тотемске птице и однеће његову душу и пренеће је у свет 
мртвих. Отуда и веровање да птице, враћајући се у пролеће из топлих крајева, на 
својим крлима доносе и духове предака људи. Касније настаје и астрални култ у 
вези са веровањем да сваки човек има своју звезду и да у тренутку када човек 
умире та се звезда гаси, односно пада. 

Касније су људи престали да спаљују своје покојнике, али су их стављали у 
чамце, палили их и пуштали низ воду. Тај ритуал је у основи митске представе да је 
река граница између света живих и света мртвих. Ту су присутни елементи 
веровања да се човек пре одласка на други свет прво очишћује водом и ватром. Ако 
су покојника спаљивали на ломачи (често заједно са његовом женом, коњем, итд.) 
људи су веровали да пламен треба да буде што виши, да допире до неба тако да се 
небо и земља споје, јер се на тај начин покојнику отвара пут на онај други свет. 
Када је ломача изгорела, људи би ту насули земљу у огромне кургане који такође 
на неки начин симболизују спајање са небом, односно оностраним светом. 

У доба трипиљске културе покојне људе су почели сахрањивати у 
мртвачким сандуцима. Тада настаје и веровање да душе предака као духови живе у 
шумама, гајевима и у пољима. На гробовима су насипали кургане – могили – 
јајоликог облика. Код пагана су кургани места где су се људи клањали покојним 
прецима. 

На сахрани се поред гроба покојника приређује тризна – жртвени обед када 
се једе кољиво – храна покојника. На тризни је жалост полако прелазила у 
распусну оргију која има за циљ да се отера смрт и да се тако обезбеди надмоћ 
живота над смрћу. Људи су веровали да ће се душа покојника уплашити силне 
галаме и убудуће неће више долазити међу људе и неће им правити штете. Тризна 
се приређује не само једном, на сахрани, већ се понавља неколико пута: 9. и 40. дан 
после сахране, на годишњицу смрти, а током године у празнике када се помињу и 
поштују покојни преци: на Божић, Ускрс и Духове. 

И новији обичаји сахране који су прихваћени под утицајем хришћанства 
имају низ паганских елемената. Тако ритуално умивање покојника има за циљ 
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очишћење од света живих. Поред покојника се ставља посуда с водом (да се његова 
душа у њој окупа), покојнику се у сандук даје новац (да плати превоз душе преко 
реке), после изношења мртвачког сандука изручују за њим воду, да пут буде чист). 
Поред покојника су стављали свеће. Људи су сматрали да све покојникове ствари 
треба спалити. 

Ако црква није далеко, мртвачки сандук су носили у цркву, а ако је далеко, 
возили би га. Стари украјински обичај је био да се покојник на гробље вози на 
санкама (и лети и зими) које вуку волови. 

У мртвачки сандук су се стављале неке траве ради заштите, а на гробу 
покојника је сађено дрвеће: на гробу девојке калина, на гробу жене – топола или 
јела, а дечаку јавор или клен. Када је неко умро, на породичном дрвету би се изнад 
листа односно цвета стављао крст, што је значило да је дотични умро. 

У култу покојника значајно место има опроштај покојника од куће: када би 
се мртвачки сандук износио из собе, трипут су њиме ударали о праг сматрајући да 
се тиме обавештавају духови предака да још једна душа одлази у свет покојника, а 
то је требало да обезбеди неку врсту забране да се покојник више не враћа у ту 
кућу и да јој не наноси штету. Магијско значење добија и свака друга граница 
између света живих и мртвих: капија, раскрсница, улазак у гробље, зато се на тим  
местима, кад се покојник односи на гробље, обављају одређени ритуали. Када се из 
куће изнесе мртвачки сандук, људи су пуштали стоку из штала на двориште да се и 
она опрости од покојника. 

Обред сахрањивања је имао неке специфичности зависно од тога ко се 
сахрањује, колико има покојник година, којој друштвеној структури припада, шта 
је разлог смрти, итд. Тако, на пример, обред сахрањивања неожењеног момка и 
неудате девојке садржи низ елемената свадбе (венчање са гробом, жутом земљом) и 
неких атрибута свадбе: свадбена одећа, дрвце, девојачки венчић, коровај, свеће, 
итд. То је тзв. тужна свадба – сумне весілля:  

“Вбирають покійницю і розплітають коси так, як і на весіллю, тілько без 
музик”. 

“Як умре дівчина, то роблять один вінок такий, як весільний і вдягають на 
голову, на розплетені коси. Другий вінок роблять з тих квіток і з того зілля, які 
померла любила і розводила у своїм садку або на городі.” 

“На гріб хлопців і дівчат дають вінок із зілля, переплітанний стяжками 
(биндами) з паперу.” 

Када умре момак или девојка “роблять гільце з сосни, уквітчанеє квітками 
калини, барвінку, житом, просом та ячмінем, і становлять на столі” 

“Гільце, як спустять дівчину у могилу, кидають туди ж за нею.” 
“парубкам призначають дружбів, а дівчатам дружки, котрі при похороні  

несуть деревце до гробу і затикають у гріб.” 
На таквој сахрани певају се и посебно састављене тужбалице: “Доню, доню! 

Що ти наробила? Яке-ж твоє весілля невеселе... Одружилась ти з ямою сирою, 
кришкой гробовою.” 

Обављање елемената два обреда истовремено тумачи се веровањем људи да 
човек у свом животу мора проћи кроз све животне фазе, зато, ако неко у свом 
животу то није успео, морао је бар у смрти да испуни прописану обредну праксу 
која означава прелазак из једне у другу животну фазу. 
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Голосіння (тужбалице) 
Жанр усмене народне књижевности који прати ритуалне активности 

приликом сахрањивања. То су поетска дела која се изводе над покојником у 
времену од наступања смрти до сахрањивања, а периодично се изводе и у време 
неких празника када се покојнику посебно указује пажња. 

У тим песмама изражавају се индивидуална преживаљавања, туга и бол због 
смрти човека. Изводе се у комбинацији рецитативног облика и певања. Засноване 
су на веровању да су душе покојних у могућности да чују нарицање односно 
обраћање њима. Неки пак сматрају да је њихов циљ да се песмом и криком тера од 
покојника зла сила која напада његову душу. Други циљ тих песама је да се стекне 
наклоност покојника да у свом загробном животу не наноси штету, већ да помаже 
својим најближим. 

Тужбалице изводе или професионалне нарикаче, или рођаци покојника 
(обично жене). Ова дела се обично импровизују зависно од многих околности. По 
том принципу тужбалице се могу класификовти на: тужбалице мајке, односно 
родитеља за сином или кћерком, нарицање жене за мужем или мужа за женом, итд. 

У тужбалицама кћери или сина за мајком изражава се туга и бол због 
губитка најбољег саветника, старатељице, храниоца... У тужбалицама мајке за 
сином или кћерком изражава се туга и бол мајке која губи помоћника у свим 
пословима, сву своју наду, итд. Обавезно се спомињу само позитивне особине 
покојног, а честа је и хиперболизација и идеализација свих особина покојника. 
Тужбалице дају веома много простора за импровизацију,  па се у постојеће 
текстове увек могу уносити и нове теме, ситуације или појединости, јер нарикаче 
обично добро познају конкретне прилике у тој породици. У тужбалицама има 
устаљених словесних формула, традиционалног обраћања, епитета, упоређивања, 
има устаљених слика, елемената. 

Тужбалице се доста међусобно разликују по тематици, мотивима и сликама 
које се могу односити само на један једини, односно конкретан случај, али се ипак 
могу направити неке класификације основних мотива тужбалица: 

- обраћање покојнику у умиљатим и нежним облицима тако да они то 
могу чути; 

- изражавање бола и туге због смрти најближих; 
- обраћање с молбом да покојник не умре, да се врати у живот, да 

проговори, да погледа; 
- прекоравање покојника да својом смрћу наноси бол најближима; 
- прекоравање претходних покојника, јер су они позвали или узели к себи 

овог покојника; 
- слика тужног стања остављених; 
- страх да ће остављени бити препуштени на нечију немилост; 
- изрази очајања (боље би било да се дете није ни родило); 
- молба да се покојник врати макар на кратко; 
- обраћање природи да она помогне у контакту са покојником или да му 

преда поруку, или да пренесе поруку од њега; 
- обраћање раније умрлим да приме к себи овог покојника, итд. 
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Постоје и друге класификације тужбалица, али су мотиви за класификацију 
слични као у већ поменутој. Постоје и тужбалице које се изводе само у време неких 
празника за време којих се посебно указује поштовање покојницима: 

“Синочку, синочку, Іваночку, 
Хто би був казав посліднього Свят-вечора, 
Що ти уже цього Свят-вечора не будеш вечеряти, 
Але будеш у гробі спочивати? 
Тут то твоє місце порожне, 
Тут то твоя ложечка стоїть, 
Синочку мій дорогий, синочку мій! 

 
Поетика тужбалица и веза са осталим жанровима фолклора 

Све врсте тужбалица имају многе заједничке карактеристике. Главна 
карактеристика је слободан рецитативан облик који омогућава велику 
импровизацију текста при извођењу. Набијене су епитетима, поређењима, 
паралелизмима, матафорама, а све се то уклапа у традиционалне формуле. Зато је 
језик тужбалица увек свечан, узвишен, патетичан. Стих тужбалица се разликује по 
броју слогова, не мора бити римован или има глаголску риму. 

Жанр тужбалица је веома стар и генетски се везује за епоху магије и жанр 
бајалица (често понављање, односно обраћање). Обред сахрањивања има 
непосредну везу јер се предмети и друге ствари с којима је покојник био у контакту 
могу користити за гатање са одређеним циљем. Обред сахрањивања неожењеног 
момка или неудате девојке има много сличних или заједничких елемената са 
свадбеним обредима и ритуалима. По својој поетици и  симболици  тужбалице су 
веома сличне осталим народним песмама. Сматра се да тужбалице спадају у 
старије облике усменог народног страралаштва и да су као такве одиграле веома 
значајну улогу у развоју народне лирике. На пример, и у тужбалицама и у лирским 
народним песмама има много заједничких или сличних мотива: растанак, љубав, 
туга, бол, итд. Као старије, вероватно су утицале на многе друге жанрове народне 
поезије: регрутске, војничке, емигрантске. Јасна је веза тужбалица са календарско-
обредним песмама које се изводе за време неких празника. 

 
Обреди приликом изградње куће 

Приликом  почетка градње нове куће људи су обављали низ радњи које су 
имале за циљ да обезбеде срећан живот у њој. На самом почетку веома је важно да 
се изабере добро место на којем ће се подићи кућа. Људи су сматрали да није 
свеједно где ће то бити, односно да постоје добра и лоша места за подизање куће. 
Постојали су различити начини и ритуали којима су људи бирали место за градњу 
куће. Постојале су и неке забране: знало се где се не сме градити кућа, на пример, 
где је играна ритуална игра – жртвена или игра иницијације, тамо где је неко 
убијен, где је извршен злочин. У далекој прошлости приликом почетка градње куће 
људи би божанствима приносили жртву: некада је то људска жртва, када се човек, 
жена или дете једноставно узида у зид или закопа испод кућног прага. Касније су 
као жртва приношене животиње или птице. Свака етапа подизања куће завршава се 
тзв. ритуалом “квітки” – грађевина се украшава цвећем или зеленилом. 
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Пресељење у нову кућу повезано је са обављањем разних обредних радњи: 
ту се преносе сви ритуални предмети из старе куће, неки обреди се обављају само с 
циљем да заједно са породицом у нову кућу пређе и кућно божанство из старе куће. 
Када се све то заврши кућу су кропили водом споља и изнутра. 
 
ХЕРОЈСКИ ЕП 
 
 Свака нација у доба свог настајања и формирања стварала је херојски еп у 
коме је овековечивала херојска дела народних љубимаца-хероја. Као епови 
високоуметничке вредности сматрају се старогрчки епови «Илијада» и «Одисеја», 
финска «Калевала», ирске саге, старонемачка «Песма о Нибелунзима», француска 
«Песма о Роланду», шпанска «Поема о Сиду», а у ову групу народног стваралаштва 
спадају и српске епске песме. 
 Украјински народ је створио своје епове који сведоче о зрелости нације и 
њеној способности да осећа сопствено значење у светској историји. Ту спадају 
најстарије и најмање познате епске песме – билини, думи и історичні пісні. То су 
епско-лирска дела, углавном херојског карактера (ређе социјалне и из свакодневног 
живота народа). По својој тематици, садржају и по неким елементима поетике и 
уметничком изражавању ове епско-лирске песме су међусобно сличне, али сваки од 
ових жанрова има своје сопствене карактеристике. 
 
БИЛИНЕ 
 

Значајан део културног живота Кијевске Руси представља литература: 
историјска, филозофско-публицистичка, правна, уметничка и црквена. На настанак 
и развој староруске књижевности много су утицале социјално-економске, 
политичке и културне прилике у Кијевској Руси. 
 И пре почетка ширења писмености у оквиру Кијевске Руси постојало је 
богато усмено народно стваралаштво: обредне песме, приче, лирска и епска 
поезија. Посебан значај имале су епске песме – билини, које су извођене уз 
музичку пратњу у рецитативном облику. 
 Развој фолклора тесно је повезан са веровањем народа које је до примања 
хиршћанства имало анимистичко-магичан карактер. Много тога се одржало и после 
примања хришћанства, па су се стари обреди делимично или у великој мери 
прилагођавали новим околностима и новој религији, и улазили су у обреде нових 
црквених празника, тако да се понекад може говорити о постојању или суживоту 
две религије, односно, два погледа на свет. 
 У календарско-обредним обичајима и фолклору у великој мери је сачувано 
народно стваралаштво периода пре примања хришћанства. У епским песмама 
билинама приказана је историјска судбина Кијевске Руси. Поједине песме су често 
посвећене посебним историјским догађајима или личностима. Истакнути јунаци 
билина су војници кнежеве дружине: Иља-Муромец, Добриња Никитич, Аљоша 
Попович. Најпознатији је Иља-Муромец, сељански син, али и опште прихваћен 
идеал војника-патриоте који штити своју земљу, не очекујући за то посебну 
награду, који такође штити сиромашне, сирочад и удовице. Нека од имена тих 
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хероја спомињу се и у летописима, па се сматра да су то реалне историјске 
личности. 
 Билине су повезане са народном обредном поезијом (обичај величања, 
коледарске песме, свадбене песме) и са легендарним мотивима. Композицијски је 
свака билина подељена на три дела: почетак, излагање и завршетак. 
Карактеристични су устаљени епитети, поређења, паралелизми, метафоре. Билине 
је стварао и изводио народ, односно, најталентованији људи из народне масе тзв. 
певачи-приповедачи. У традицији су позната имена народних певача Бојана и 
Митуса.  
 Усмено народно стваралаштво је имало значајну улогу на развој староруске 
књижевности, на њен облик, језик и стил. То се посебно огледа у историјским 
делима која су и најстарији облици књижевности Кијевске Руси. Почетак и развој 
писања историјске литературе, посебно летописа, у тесној је вези са сазревањем 
колективне свести, са интересовањем за прошлост те државе, а истиче се настојање 
да се одреди место Кијевске Руси међу другим државама. 
 
Порекло и жанр 
 Први и најстарији жанр херојског епоса код Украјинаца биле су песме 
билини. Руски научници су дуго времена настојали да докажу да су билине 
искључиво дело руског епоса и да украјинска традиција није сачувала билине. У 
Летопису и у билинама спомињу се места: Кијев, Черњигов, Суздаљ, Галич, 
Новгород. У билинама се често говори о политичким везама и трговини са 
Византијом, Блиским Истоком, Индијским царством. Ту се спомињу конкретне 
историјске личности, које се често спомињу и у летописима (Иља Муромец, 
Аљоша Попович, Добриња и други). 
 Билине су херојски епос Кијевске Руси који је настао у кнежевској епоси, у 
периоду промене старог погледа на свет. То се јасно види у садржајима билина: 
постоје два система погледа на свет – митолошки и хришћански, који још нису 
супростављени, већ су међусобно испреплетени. то значи да је становништво 
Кијевске Руси имало своје епско стваралаштво и пре примања хришћанства. 
 Анализирајући личности билина може се уочити да неке од њих поседују 
особине старијих божанстава: Иља Муромец има карактеристике бога-громовника, 
Микула Сељанович бога-орача, кнез Владимир бога-Сунца. 
 Билине су аутентичан херојски епос украјинског народа. У старогрчкој 
митологији херој је човек – потомак богова. Касније, у „Илијади“ и „Одисеји“ 
хероји су најхрабрији војници, потомци славних људи. Значи да су хероји они који 
поседују неке изванредне, натприродне и божанствене особине и квалитете тако да 
чине несвакидашње подвиге. Тако се реч херој све чешће користи у оном другом 
значењу и смислу, у ком га данас користимо. 
 Постојање таквих личности у билинама даје основу да их ставимо у исту 
раван са епосима других народа у којима главну улогу не играју митске личности, 
већ реални људи који поседују несвакидашње могућности, умеће и знање. Значи, 
конкретне историјске личности у билинама имају особине митских хероја. На 
пример, Иља Муромец сам побеђује непријатељску војску, побеђује митско биће – 
Соловја-разбојника, може да прође кроз непроходну шуму, једном руком чупа 
храстове, а другом прави мостове.  
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 У билинама постоје и друге карактеристике прасловенске митологије: 
упоредо са историјским личностима непријатеља, од којих кнежеви-витезови бране 
руску земљу, ту се спомињу и измишљена бића као змій-горинич ког савладава 
Добриња. Ту се налазе и елементи фантастике и сижеи бајки. 
 Билине заједно са бајкама чине најстарији украјински епос у којима је 
сачуван митолошки поглед Старих Словена, а кроз трансформисане митолошке 
елементе представљени су национални хероји. Билине су историјски епос, а не 
уметнички измишљена дела. У процесу постојања епос, у коме су одсликани 
истинити догађаји, добија особине народне фантазије и тако настаје одређена 
синтеза. Ипак, и у билинама са елементима бајки преовлађује историјска реалност: 
тачно се наводи место догађаја (Кијев, Новгород, Черњигов), имена кијевских 
кнежева и њихових наследника, а сваком од њих се приписују одређени подвизи 
или животне ситуације. Садржаји билина се углавном поклапају са многим 
подацима летописних записа о делатности и личном животу неког кнеза. Нема 
сумње да су билине за Украјинце прави историјски епос. 
 Значајна особина билина која истовремено јасно показује време њиховог 
настанка је одсјај хришћанског погледа на свет, библијских елемената и књижевне 
традиције у њима. Хришћанство је на украјинским земљама било релативно 
раширено и пре званичног прихватања (за време кнеза Владимира Великог), а 
кнежевски певачи – музичари и песници који су живели на кнежевском двору, били 
су учесници и очевици догађаја које описују. Они су стварали уметничка дела да би 
прославили војне подвиге кнеза и његове војне дружине и да би се на тај начин и у 
народу овековечила славна дела кнежеве војске. 
 Билине су епско-историјска дела која су већ била доста раширена у 
кнежевско време. Изводили су их музичари и путујући уметници. У њима се 
спомињу историјски догађаји или личности Кијевске државе Х-ХIV века, што 
потврђују летописи или други рукописни документи тог периода. 
 
Циклуси епоса билина 
 Зависно од времена одигравања опеваних догађаја и од начина њиховог 
приказивања билине се деле на одређене циклусе. Постоје разне класификације, 
али се може прихватити подела на:  

1. Митолошки или прехришћански циклус који је засићен одјецима 
паганског погледа на свет, односно, старим веровањима Словена. Ту спадају 
билине о Миколи Сељановичу, о Свјатогору, о Волги Всеславичу (које одсликавају 
приче о кијевским кнежевима Олегу и Олги); 
 2. Кијевски циклус са централном сликом кнеза Владимира Великог и 
Владимира Мономаха. Ту има тематских подциклуса о Иљи Муромецу, Алексеју 
Поповичу, Добрињи, итд. 
 3. Волињско-галички циклус о кнезу Роману, о Ђуки Самојловичу, о 
Михајлу Казарину, итд. 
 4. Новгородски циклус о Васиљу Буслајеву и о Садку. 
 5. Бајковито-новелистички циклус о Гљибу Володијевичу, Ивану 
Годиновичу. 
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 Значи, има 5 група које се издвајају на основу три принципа: хронолошког 
(време догађаја), географског (место догађаја) и тематског (сами догађаји и начин 
њиховог представљања). 
 
Анализа циклуса епоса билина 
 У митолошком циклусу има највише сижеа бајки, митских бића, 
фантастичних догађаја. Централна личност циклуса је Волга (по неким варијантама 
он је син Змаја по очевој линији и зато од рођења поседује натприродне 
способности). Без обзира на фантастичне елементе билина, сви догађаји описани у 
њима имају јаку историјску основу. Научници углавном сматрају да се име 
„Вольга» углавном односи на кијевске кнежеве Х века (Олег и Олга). Сматра се да 
је поход Волге у Индијско царство, уствари поход на Константинопољ 907. године. 
У летопису је забележено да је Олег, када је стигао са својом војском и бродовима 
испред Константинопоља, поставио бродове на точкове и довукао их је копном до 
самих зидина Константинопоља и после тога је заузео град. Зато се сматра да оно 
што је у билини просто немогуће, да Волга заузме град, уствари права историјска 
чињеница. 
 У билинама каснијег периода има све више елемената кнежевске епохе, а 
митолошке наслаге се односе само на неке натприродне способности Волге, који је 
у детињству научио од врачева неке чаробне мудрости и зато се лако може 
претворити у птицу или звер и онда може да ради оно што људима није могуће. 
 У тим билинама постоји интересантан мотив повезан са култом земље: када 
Волга креће да прикупи порезе од градова које је добио од ујака Владимира. На 
путу сусреће „орача“ Микулу Сељановича. Архаичност мотива је наглашена 
епском идеализацијом орача и његовог рада (има изузетан плуг, раскошну одећу, 
итд). Сељак-див – земљорадник Микула Сељанович је снажнији од кнеза: он може 
да подигне камен или чаробну торбу, које нико не може ни да помери, јер њему 
даје снагу „земља“. У тим билинама се показује да чаробне способности кнеза, које 
је он добио натприродним рођењем, губе свој значај у поређењу са природном 
силом сељака. Зато га кнез поставља за намесника који ће у граду прикупљати 
порез. После тога сижеи добијају особине феудалне епохе: кнез губи чаробне 
особине и претвара се у обичног вазала. 
 Још више историјске реалности има у билинама Кијевског циклуса. 
Хронолошки ту је први херој Добриня Никитич, а веза са историјским прототипом 
је очигледна. У летописима се спомиње да се кнегиња Олга (супруга кнеза Игора) 
после мужевљеве смрти сурово осветила Деревљанима за смрт свог мужа: убила је 
њиховог кнеза, а његову кћи Малушу је узела за своју кључарницу. Њен син 
Свјатослав се заљубио у Малушу и из те везе се родио будући кнез Владимир 
Велики. Летопис спомиње и Добрињу, Малушиног рођеног брата. У летопису је 
описан као „храбр і наряден муж“ који се истицао храброшћу у војсци кнеза 
Владимира, приликом прикупљања пореза и као његов саветник у унутрашњој и 
спољној политици. 
 За то доба карактеристично је ширење хришћанства, зато у билинама о 
Добрињи има мање митолошких елемената. За разлику од Волге, чија снага је била 
у мистичној родовској вези са Змајем, Добриња поседује витешку снагу и улази у 
бој против змаја (симбол зла и чаробњаштва) кога побеђује. 
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 Други раширен сиже о Добрињи је из билине „Женитьба Володимира». И ту 
има одјека реалних чињеница које су описане у летопису. Летописац спомиње да је 
кнез Владимир послао изасланика да проси за њега кћи полоцког кнеза Рогниду. 
Она је дала предност Јарополку – брату Владимира и рекла је: „Не хочю роззути 
робичича (сина рабині Малуши), а Ярополка хочю». Те њене речи указују на 
тадашњи обичај да невеста пре прве брачне ноћи изува свог мужа. Кнез Владимир 
се пожалио Добрињи, а овај се сажалио над Владимиром и решио да му помогне. 
Ипак, Добриња се одлучује на тај корак и из освете због увреде своје сестре 
Малуше, мајке Владимира, окупља војску и креће на Полоцк где убија родитеље 
Рогниде, а њу води Владимиру и овај се њоме жени. Тај историјски догађај је 
основни мотив билине о Добрињи. 
 Најпознатији херој кијевског циклуса је Ілля Муромець. У билинама о Иљи 
Муромцу користи се идеја хришћанства. У билини «Ізцілення Іллі» каже се да је он 
од малена до 30 године био парализован. Он је оздравио од парализе и снага улази 
у њега преко ходочасника који су били на светим местима и у манастирима који 
имају хришћански дар чудесног оздрављења. Прва активност Иље Муромца после 
оздрављења је сељачки посао: крчење шума. Ту се испробава његова витешка снага 
и после тога је спреман да уђе у бој против непријатеља. У билини «Ілля і Соловей-
розбійник» Иља добија од родитеља наређење да чини добро и да сам изабере чиме 
ће се бавити у животу: 
 Заложитися за князя Володимира, 
 Послужити йому вірою-правдою, 
 Постояти за віру християнськую. 
 Путујући за Кијев, Иља ослобађа свој родни град Черњигов. 
 Највећу снагу и оданост својим стварима Иља има у билини «Ілля у вигнанні 
і Ідолище» - ту се говори да су кијевски бојари мрзели Иљу због његове снаге и 
прогнали су га у чисто поље. Убрзо је кнезу Владимиру запретила опасност од 
татарског Идолишча поганог. Овде освајач представља два непријатеља руске 
земље: паганство (Идолишче – идол, симбол старе културе, паганства) и страног 
освајача. Иља улази у двобој с Идолишчем и тако спашава Кијевску државу. По 
једној верзији Идолишче заузима Константинопољ и ту се враћа паганство, 
уништава се хришћанство, руше се цркве. Иља сазнаје о томе од ходочасника и 
креће на Константинопољ и ослобађа га од Идолишча. 
 У билини „Ілля і Калин-цар» непријатељ није више чудовиште, него 
туђинац-цар који има огромну војску. У овој билини Иља више није чудесан 
спасилац, већ паметан организатор одбране Кијева. Сиже ове билине је заснован на 
реалном догађају – татарском нападу на Кијев. О томе има доста података у 
летописима. 
 И у билинама о Аљоши Поповичу, витезу познатом из ростовског летописа, 
основни сиже су историјски догађаји и конкретна историјска личност. 
 Билине Галицько-Волиньського циклусу: ту има много паралела са билинама 
Кијевског циклуса. «Билина про Дунай» говори о једном од најистакнутијих људи 
Волињске кнежевине – о Владимиру Васиљковичу. Према летопису 1282. године 
Дунај иде као војвода на челу војске коју Владимир Васиљкович шаље у помоћ 
пољском кнезу Конраду. Неколико година после тога Конрад је требало да седне на 
краковски престо. Тада је он замолио Владимира да га подржи и да дође заједно са 
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војводом Дунајем. У овој билини су описане реалне чињенице из живота Волињске 
кнежевине. 
 Ипак, билине из тог периода нису без митских елемената. Тако, рецимо, 
кнез Роман (као и Волга) може да се претвори у птицу или звер и тако улази у 
непријатељски табор. Преплитање реалног и митског има у многим билинама. У 
поређењу са кијевским циклусом Галичко-волињски циклус је богатији, са 
богатијим ликовима и много детаљнијим уметничким описима, са развијенијом 
народном поетском симболиком, итд. 
 Билине Новгородског циклуса доста се разликују од претходних по 
уметничком уређењу. Оне су настале касније и изражавају трговачки, а не 
кнежевски дух. Хероји тог циклуса су витезови, коњаници или пешаци, који скоро 
и не познају копнене путеве и, за разлику од хероја Кијевског циклуса, хероји у 
новгородским билинама углавном се крећу и ратују на води. Новгород је био други 
град Кијевске Руси. 
 У Новгородским билинама највећу водену стихију са њеним подводним 
царством насељавају различита бића, а тој групи припадају и билине о Садку. То је 
херој-гуслар. Његова песма има магичну снагу и има утицај на природу (може да 
узнемири језеро или море). Садка-гуслара не воле новгородски трговци, јер они не 
могу да схвате снагу уметности и зато га протерују из града. Садко, седећи на 
обали мора, својом песмом опчињава морског цара који му помаже да постане 
изузетно богат и да се изједначи са новгородским трговцима. 
 У другој билини се говори како Садко улази у бој са другим морским царем, 
који није његов покровитељ (као у претходном сижеу), него непријатељ. Тај 
морски цар приморава Садка да му свира и жели да увек остане на морској пучини. 
Ипак, Садкова уметност под влашћу зле силе постаје погубна, јер морски цар, 
играјући уз ту музику, топи бродове на мору и тако умире много људи. Садка из 
ове ситуације спашава Микола Можайський – хришћански святий Микола 
Чудотворець. Он саветује Садка како да се ослободи из морског заробљеништва. 
Пошто се вратио кући, Садко је саградио за Миколу Можајског саборну цркву. 
Тако је Садко-гуслар постао Садко-градитељ, али у суштини он и даље својом 
уметношћу служи људима. За њега је трговина и богатство само начин живота, а не 
циљ, као за новгородске трговце. 
 У историјским изворима се спомиње да је Сотко Сотанич 1167. године 
саградио у Новгороду цркву Бориса и Глеба. Сматра се да је он постао прототип 
хероја ове билине. 
 У другом циклусу постоји потпуно другачији лик – Василь Бруслаєв. За 
разлику од Садка, који је творац, Василь Бруслаєв је персонификација рушилачке 
снаге. У детињству је нападао своје вршњаке и наносио им и телесне повреде: 
 Которова возмет он за руку – 
 Из плеча тому руку выдернет; 
 Котрого заденет за ногу – 
 То из гузна ногу выломит; 
 Которова хватит поперек хребта – 
 Тот кричит, ревет, окарачь ползет. 
 Бруслајев није ратник и не чини никакве подвиге, чак не уме ни да користи 
оружје. Он окупља своју дружину и не учи их вештини руковања оружјем, већ да 
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се туку рукама и батинама и да нападају становнике Новгорода. Овај јунак је на 
неки начин персонификација оне тамније стране руске менталности. До сада није 
утврђен његов прототип, зато се сматра да је он само уметнички разрађен лик 
руског фолклора. 
 Билине бајколико-новелистичког циклуса немају јасну историјску основу и 
створене су као бајке на сижее из свакодневног живота. Најпознатија је „Гліб 
Володієвич» а говори о новгородском кнезу чији су се трговачки бродови нашли у 
Корсуњу где је владала Маринка Колдаївна. Она је посаду стрпала у затвор и 
тражила је откуп. Глеб је кренуо са својом дружином на Корсуњ. Маринка га не 
пушта у град, већ му задаје три загонетке. Он добија своје бродове тек када 
одгонетне те загонетке. После тога Маринка му предлаже да је узме за жену и нуди 
му чашу вина, које је било отровано („кінь зрушився, вино пролилось йому на гриву 
– грива загорилась; князь злякався, кинув чарку – земля загорилась від того вина»). 
Тада Глеб убија Маринку и заузима њен град. И у осталим билинама тог циклуса 
има доста елемената бајки: ту се говори о женидбама витезова, о међусобним 
свађама које одражавају догађаје кнежевске епохе; ту има и елемената паганских 
веровања и погледа на свет, борбе добра и зла, остатак старих култова и клањања 
небеским светиљкама, итд. 
 
Поетика билина 
 За уметнички свет билина карактеристичан је специфичан хронотоп. 
Историјско памћење народа створило је оригиналан условно-историјски епски свет 
са релативно великим бројем ликова. По законима овог света све личности билина 
живе у једном времену (епско време) које обухвата 5-6 векова. С једне стране ове 
личности су окружене реалном историјском стварношћу (описи природе, 
грађевина, ентеријера, карактеристике свакодневног живота), а с друге стране све 
појаве и предмети који се директно односе на витезове се хиперболизују. Јунак 
може да ишчупа из корена стогодишњи храст, може да се бори са мотком која тежи 
сто пуда, може да узоре за један дан њиву за коју треба три дана да се обиђе на 
коњима. Хиперболизује се не само физичка снага, већ и знање и способност: нико 
не зна тако руковати луком и стрелама као Дунај и његова дружина, нико не уме 
тако да свира на гуслама као Садко, итд. 
 Територијално епски свет билина је цела Руска земља. Гледајући с планине, 
витез може да види широке долине и високе планине, бескрајне степе и реке. У тим 
сликама представља се сав свет: «затруслась вся земля, сколихнулось море, 
потемніло небо, риби пішли в глибину, птахи полетіли високо до небес, олені 
втекли за гори, зайці, лисиці – в ліси». То је тзв. хиперболички видокруг – ту 
значајну улогу игра сликање пејзажа приказивањем различитих природних појава 
(црни облаци, олуја, бура на мору, магла, итд). 
 Друга особина поетике билина је да упоредо са конкретним историјским 
личностима постоје и бајколика-митолошка бића (змај, Соловеј-разбојник, морски 
цар, итд), али се догађаји приказују као реалне историјске чињенице, а не као 
измишљене историје. 
 По својим особинама жанровске поетике билине су блиске легендама у 
којима су испреплетене историјске чињенице и фантастика, и чаробним бајкама са 
којима се оне дозивају по мотивима, структурно-композицијским елементима, 
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уметничким сликама, симболима, настојањем да се представе необични догађаји, 
сукобом сила добра и зла. 
 Као пример мотива који се упоредо јавља и у билинама и у чаробним 
бајкама је двобој главног јунака са змајем, мотив три пута која се разилазе од 
камена са натписом: 
 В первую дороженьку єхать – убиту бить  
 Во другую дороженьку єхать – жанату бить, 
 Третю дороженьку єхать – богату бить 
 («Три поїздки Іллі Муромця») 
 За билине је карактеристична уметничка слика чаробног коња који помаже 
јунаку у његовим биткама и јуначким подвизима. У циклусу билина о Иљи 
Муромцу налазимо епизоду припреме коња ког јунак храни белом пшеницом, поји 
га изворском водом, води га кроз ноћну башту, купа га у три росе. Тај коњ, као у 
сижеима бајки, има необичну снагу коју даје и свом господару: «На добром коне 
сидит Ілья – не старится». Осим тога, тај коњ говори људским језиком, упозорава 
витеза на опасност или на догађаје који се одигравају тамо где су његови најближи. 
Необичног коња има и Добриња: 
 У коня из ушей да дым столбом валит, 
 Да из глаз у коня искры сыпляются, 
 Из ноздрей у коня пламя мечется, 
 Да и сива-да грива расстилается, 

Да и хвост то трубой да завивается 
(«Бій Іллі Муромця з сином») 
Коњ Добриње је сличан коњу у бајкама: тај коњ кога годинама нико није 

седлао, ког су држали за посебну намену, као да представља жртвеног коња који 
треба да се жртвује паганским идолима. Тако је и у билини „Добриня і Змій»: 

Ты поди-ка на конюшню на стоялую, 
Ты бери коня з конюшенки стоялыя, - 
Батюшков же конь стоит да дедушков, 
А стоит бурко пятнадцят лет, 
По колена в назем же ноги призарощены, 
Дверь по поясу в назем зрощена. 
Добриња је извео тог коња из стаје и посебно га је хранио и појио: 
Кормил коня пшеною белоярой, 
Поил питьями медвяныма. 

 У билинама има и низ других мотива и слика које приближавају начин 
представљања стварности митолошко-бајколиком: опис банкета, битака, сила 
природе, слике шуме, животиња и птица, златних и сребрних предмета, свилене 
траве, сиве земље, итд. 
 Иако говоре о конкретним историјским догађајима, билине истовремено 
чувају тесну везу са митолошким размишљањем и прастарим жанровима усмене 
књижевности: на пример, у њима има бајалица или обраћања силама природе. То је 
један од жанрова у ком се чувају стари облици као што је заклетва (витезови се 
заклињу да ће служити своме кнезу «правдою-вірою». 



 183

 Композиција билине је устаљена. Свака билина се дели на три дела: почетак 
(зачин-заспів), излагање (виклад) и крај (кінцівка-ісход). Почетак и крај имају 
специјално израђене поетске облике и чине одређен оквир. 
 Поетски језик се карактерише коришћењем устаљених епитета (чисте поле, 
ясне сонце), паралелизама, нарочито када се упоређују унутрашње духовно стање 
или особине људи са појавама у природи: «на заході красне сонечко – на виході 
життя дівиче»; поређења (многа од њих су хиперболичка): јунак убија 
непријатеље као да коси траву; метафора: «заспівала тятива», «розгорівся 
банкет», метонимија: «ікона, втоптана в грязь» - пример непријатељског недела и 
грабежи. Значајну улогу имају хиперболизација и идеализација јунака. 
 Стих билина је грађен по законима народног тонског прављења стихова. Он 
се не изводи рецитативом, него се сваки ред тачно дели на стопе (правилно ређање 
наглашених и ненаглашених слогова). Постоје стопе са два, три и четири слога. 
Ако се јавља интервал међу речима, њега попуњавају узвицима, везницима или 
заменицама (ой, той, і...і та). Најчешћа је дактилска шема (стиховна стопа од три 
слога, од којих је први дуг, односно, наглашен, а остала два су кратка – 
ненаглашена). За билине је карактеристична рима, али она често није тачна. 
 У прошлости билине су извођене уз пратњу жичаног народног инструмента 
(најчешће гусле). 
 
ДУМЕ 
 
Историјат настанка жанра 
 Реч „дума“ се често налази у староукрајинским рукописним изворима и 
значи „мисао“, „мишљење“. Тек касније „дума“ добија и друго значење и означава 
жанр епског поетског дела – епске песме херојског садржаја. Думе које су до данас 
сачуване настале су отприлике у ХV веку, али су Украјинци и до тог времена 
имали развијен херојски епос који је постао основа за настајање дума. У 
летописима се често спомињу кнежевски певачи-песници који су састављали песме 
у част хероја и тако су својим делима величали подвиге кнежева и њихових 
дружина. 
 Првобитно се реч „дума“ користи за означавање жанра песме у част умрлог 
или погинулог витеза – управо у том значењу се користи у писаним споменицима 
ХVI века. Из тог времена постоје подаци да су Украјинци изводили думе уз пратњу 
музичког инструмента. Као музички инструмент најчешће се помиње „кобза“. И 
код других народа се у част погинулих хероја састављају епови. Они најчешће 
настају из тужбалица које се изводе на сахранама. Филарет Колеса је о думама 
рекао: „думи та голосіння споріднює мелодійна та ритмична близькість 
(речитативний стиль), нервівноскладовість віршових рядків, перевага дієслівних 
рим, певна імпровізація тексту і музики». 
 Тужбалице су постојале и у далекој прошлости – извођене су на сахранама 
родовских вођа или јунака. Када се у народној свести ствара култ кнеза-јунака – 
храброг витеза који даје свој живот за опште интересе народа и државе – 
тужбалице нису могле да изразе сва осећања и расположење да се достојно оплаче 
смрт народног јунака и да се изрази похвала његових дела и подвига, али и да се 
изрази уверење да ће се сећање на њега чувати и у будућим генерацијама. 
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Извођење таквих песама на територији Кијевске Руси спомињу арапски путописци. 
Очигледно је да су те песме биле прелазни облик од тужбалица – песама-плачева ка 
думама у данашњем схватању тог жанра. Док није прихваћено име „дума“ 
користила су се и друга имена: „невольничі плачі», «лицарські пісні», «козацькі 
псалми». 
 Думе се први пут помињу у пољским споменицима књижевности у ХVI 
веку, у којима се наводи да је то украјински рецитативни епос. Тада се то име 
користило и за означавање тужних, херојских песама на историјске теме које су 
имале јасан облик стиха и само садржајем су биле блиске думама.  
 У украјинским изворима реч „дума“ се налази у рукописним песмарицама из 
ХVII века. Тада се под тим именом спомињу елегијске, историјске херојске песме о 
витешкој смрти, о драматичним страницама из живота народа, о храбрости и 
борбеном заносу у борби против навале туђинаца. Тим именом су означавана 
народна дела која су сачињавала посебну групу не по свом облику него по садржају 
и карактеру излагања догађаја. У том значењу се думе спомињу и у летописима тог 
времена. 
 Многи научници су, проучавајући билине и думе, истицали сличности и 
разлике међу њима. Думе су се издвојиле у посебан жанр тек после нестајања 
паганско-митолошког погледа на свет и наставиле су епску традицију у 
реалистичном правцу, представљајући реалне догађаје и конкретне историјске 
личности. 
 Думе су као жанр херојског народног поетског стваралаштва настале у ХV 
веку као наставак епских традиција прошлости, а имале су генетске корене у 
најстаријим херојским лирско-епским песмама које су извођене на сахранама. 
 
Дефиниција и поетика жанра 
 Думе су народне епско-лирске песме херојског садржаја (ређе социјалног). 
Данас су сачуване думе које су настале у ХVI-ХVII веку, зато је основна њихова 
тематика под снажним утицајем непрекидне општенародне борбе против страних 
освајача украјинских земаља. У њима се говори о подвизима народа или о 
појединим представницима-херојима тог народа, који су устајали у заштиту своје 
отаџбине. У тим песмама је често опевана њихова херојска смрт у тој борби. 
 Иако се думе дефинишу и као лирско-епски жанр, ипак у њима преовлађује 
епски елемент. То јасно показује грађење мотива, фабула, приповедачки карактер 
описа догађаја и по правилу све тече по хронолошком редоследу. Ипак, приповетка 
се скоро увек даје у лирском осветљавању, где су широка ауторска иступања, 
сликање пејзажа, проницање у унутрашњи свет хероја, описивање њихових 
осећања и преживљавања. У думама је присутан снажан лиризам, који заједно са 
драматизмом излагања веома узбуђује слушаоца. По томе су думе сличне баладама 
и неко време су европски научници тако и називали украјинске думе. Ипак, због 
својеврсног и само њима својственог облика стиха, непоновљивог стила и њихове 
поетике думе не могу да се поистовете са баладама. 
 За думе је карактеристичан својеврстан поетски облик који је столећима 
шлифован и који се разликује од других облика стиха украјинског фолклора. Думе 
се разликују од других жанрова и по свом маниру извођења: изводе се у 
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рецитативу: то је својеврсна свечана декламација у узвишеном стилу. Драматизам 
извођења појачава се музичком пратњом на инструменту (кобза или бандура). 
 Дуге рецитације дума постоје у промењеном облику. Тешко је било тачно 
напамет научити целе песме. Зато је сваки кобзар преузимао од свог учитеља само 
основну мелодију, а онда је стварао своју варијанту мелодије на коју је изводио све 
думе свог репертоара. Тако је дума живела и увек се поново рађала у сваком новом 
музичком и поетском извођењу-импровизацији. Свако следеће извођење думе, 
макар је изводи исти извођач, не мора бити потпуно исто као претходно. Зато се 
сматра да думе спадају у највише импровизоване облике фолклора. 
 Један од разлога импровизације је и чињеница да дума нема јасан и тачно 
утврђен облик стиха. Оне немају за песме уобичајен облик као, рецимо, балада, 
коломијка и други лирски жанрови устаљеног облика. 
 Стих думе се не дели на строфе због промене риме, није једнакослогован, и 
дели се по интонационо-садржајном принципу. Значи, редови у думама се деле по 
принципу завршетка мисли и деле се на абзасе, периоде, тираде, који су својеврсни 
стихови дума. Редови немају одређен број слогова (од 5-6 до 19-20 па и више 
слогова у реду). Импровизација олакшава и слободна, односно, нестабилна рима. 
Преовлађује глаголска рима која обухвата два-три, понекад и више редова. 
 Брз обзира на импровизацију у извођењу дума, њихова композиција је доста 
устаљена и у већини текстова се чувају саставни елементи думе и њена жанровска 
структура. 
 Думе почињу делом који се зове поетичний заспів који кобзари често зову 
заплачка. Тај почетак се често гради на основи уметничког паралелизма: 
 Як у неділю рано-порано 
 Не голоснії дзвони задзвонили, 
 Не сизопері орли защебетали, 
 А не сивая зозуля закувала; 
 То бідні невольники, сидя в неволі, заплакали. 
 («Плач невольників») 
 
 То не ясний сокіл квилить-проквиляє, 
 Як син до батька, до матері у городи християнські поклони посилає. 
 («Плач невольника») 
 
 У неділю борзо рано-порану, зорями пораненьку 
 Сива зозуля налітала, 
 На могилі сідала, 
 Жалібненько закувала... 
 («Плач зозулі») 
 
 После увода иде главни део песме (развијање сижеа са свим епским 
елементима композиције и лирским отклонима). У сиже се могу унети и додатне 
епизоде. Сиже се развија линијски у хронолошком реду, догађаји се приказују 
најприродније, без елемената фантастике и неочекиваних обрта у развоју догађаја. 
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 Дума се завршава завршетком који се зове славословіє – ту се прослављају 
подвизи и храброст јунака који је савладао непријатеља или је пао за праведну 
ствар. 
 Дай Боже, щоб козаки пили та гуляли, 
 Хороші мислі мали, 
 Неприятеля під ноги топтали! 
 Справа не вмре, не поляже, 
 Од нині до віку! 
 Даруй, Боже, на многая літа! 
 («Козак Голота») 
 
 І вже його слава не вмре, не поляже, 
 Буде слава поміж царями, 
 Поміж панами, 
 Поміж православними християнами. 
 («Дума про втечу трьох братів з Азова») 
 
 У завршној речи се често поред прослављања хероја изражавају добре жеље 
народу и директним слушаоцима: 
 Дай Боже, на здоров’є на многії літа 
 Всім православним християнам, 
 На многії літа 
 До кінця віка 
 («Іван Богославець») 
 
 Ой уклоняюся наперед Господу Богу, 
 І отаману – батькові кошовому, 
 І всьому товариству кревному і сердешному, 
 І всім головам слухающим, 
 І на многії літа до кінця віку! 
 («Невільники на каторзі») 
 Поетика дума је веома својеврсна. Иако имају уметничка средства 
карактеристична за украјински фолклор, ипак певачи дума користе и оригинална 
средства која нису карактеристична за друге жанрове. 
 Увод обично почиње усклицима „ой», «гей» који имају карактер прелудије и 
углавном појашњавају место, време, околности чина, особине догађаја и хероја. 
Због тога се често уводе пејзажни елементи, па и веома развијени пејзажи. Граде се 
на паралелизмима који се налазе и у главном делу думе где имају функцију да 
појачају психологизам и емоционални набој. Паралелизам се појачава гомилањем 
фигура истог типа, најчешће епитета који стварају одређено расположење, дубље 
откривају карактер хероја, детаљније описују догађаје, као у думи „Про Азовських 
братів»: 
 Із-під города, з-під Азова то не великі тумани уставали, 
 Як три брати рідненькі, 
 Як голубонькі сивенькі, 
 Із города Азова, з тяжкої неволі 
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 У землю християнську до батька, до матері, до роду утікали. 
 Такво гомилање средстава изражавања је једна од карактеристичних 
особина украјинског народног епоса. У песми обично нема таквог згушњавања јер 
је она ограничена одређеним ритмичким и мелодијским оквирима. Међутим, 
импровизациони карактер дума омогућава извођаче да искористе и друге 
могућности и да тако појачају своју песму. На тај начин се постиже и успоравање 
тока думе посебно коришћењем и других уметничких средстава, посебно честим 
понављањем блиских мотива или епизода и ретардацијом – специјалним 
успоравањем приче понављањем одређених фраза-формула и увођењем лирских 
отклона. 
 Стил дума је наглашено свечан, уздигнут и томе доприноси коришћење 
одређених поетских облика, осим традиционалних епитета (земля християнська, 
тихі води, ясні зорі, мир хрещений, тяжка неволя). У думама су чешћа него у 
другим жанровима народне поезије таутолошка обраћања или синонимски парови: 
хліб-сіль, мед-вино, орли-чорнокрильці, дуки-срібляники, вовки-сіроманці, турки-
яничари, п’є-гуляє, као и речи парови од истог корена: піший-піхотинець, жити-
проживати, кляне-проклинає, п’є-підпиває, квилить-проквиляє. Све то даје тексту 
одређени емоционални набој. Свечаност стила наглашава се коришћењем 
архаизама, старословјанизама и полонизама. Лиризам се појачава коришћењем 
деминутивних облика типа неділенька, матіночка, братик ріднесенький, 
зозуленька, миленький, сивенький, жалібенько. 

Значајну поетско-садржајну функцију у думама имају реторичка питања, 
реторичка обраћања: «земле-турецька», «віро-бусурманська», «браття козаки 
запорожці». 

Фабуле и сижеи дума по правилу су повезани са историјском прошлошћу 
народа, описују одређене догађаје, често конкретне личности. Грађене су по шеми 
епских сижеа и ту су присутне све саставне компоненте: заплет, развој акције, 
кулминација, расплет. У дело се ређе уводе лирски отклони који имају улогу 
пролога и епилога. Сиже већине дума, слично као и у баладама, развија се у 
напетом двобоју супростављањем снага – добра и зла. По правилу, то су с једне 
стране козаци, браниоци завичаја, а с друге стране – непријатељ, освајач. 

Симболика дума је традиционална, али има другачију функцију него у 
песмама, јер је условљена својеврсношћу епског стила причања. Симболи често 
леже у основи паралелизма. Најчешће су коришћени симболи сокола-козака, 
гавранова-непријатеља, кукавице-старе мајке, удовице. Думе су набијене поетским 
фигурама које су увек емоционално засићене и имају значајни психолошки набој. 
 
Класификација дума 
 За класификацију дума највише се користе два принципа: хронолошки и 
тематски. Хронолошки принцип је користио Михајло Драгоманов, али је та 
класификација више примерена за историјске песме. Филарет Колеса је дао другу 
класификацију дума на основу тематике. Он думе сматра посебним жанром и 
наглашава да су оне својеврстан летопис украјинског народа и по богатству тог 
жанра само је српска епска поезија слична украјинској. 
 Савремена класификација дума се темељи на јединству хронолошког и 
тематског принципа, што значи да се думе према свом садржају деле на тематске 
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групе које се даље ограничавају временским оквирима. Тако постоје три основне 
групе: 

1. Думе о херојској борби украјинског народа против турско-татарских 
освајача и о турском заробљеништву (ХIV-ХV век – рана козачка епоха) 
 2. Думе о херојској борби украјинског народа против националног 
поробљавања (ХVI-почетак ХVII века – епоха Богдана Хмељницког) 
 3. Социјалне думе (крај ХVII века - ХVIII век, епоха политичког пропадања 
украјинских земаља). 
 
Думе о херојској борби украјинског народа против турско-татарских освајача 
 Изворе ових најстаријих дума које су сачуване у записима из ХVII века 
треба тражити у времену ХIV-ХV века када су пљачкашки налети номадских хорди 
на украјинске земље били веома учестали. По тематици, али и по облику и стилу, 
из дума ове групе посебно се издвајају „плачеви заробљеника“ („невільницькі 
плачі»). Ове думе су настале из рецитативних тужбалица. И поетски облик као што 
су „Невольники» и «Плач невольників» генетски је повезан са тужбалицама. Овде 
лирско изражавање личних преживљавања и осећања доминира над епском 
причом. Потресан плач извођача ових дума има за циљ да изазове код слушалаца 
саосећање са јадним заробљеницима и да пренесе њихову безграничну жељу да се 
ослободе окова и да се врате кући: 
 З тяжкої турецької неволі, 
 З каторги бусурманської, 
 На тихії води 
 На яснії зорі,  
 У край веселий, 
 У мир хрещений,  
 У городи християнські! 
 Садржај је састављен из основних мотива. Први је нечувена патња 
заробљеника окованих у окове, њихов неиздржив положај. Други мотив је 
носталгија, чежња за завичајем, за кућом, за земљом извора и звезда, којих нема у 
тамници. Ове думе се често завршавају повратком заробљеника кући. Кобзари – 
народни певачи који су изводили думе најчешће су били слепи или осакаћени 
(тешко рањени): и они су некада били борци за слободу, можда су провели низ 
година у турским тамницама, зато су умели да дочарају слушаоцима све страхоте 
положаја заробљеника. Циљ тих песама је и да код младих козака развију жељу да 
посвете свој живот борби за слободу и бољи живот свог народа. Тако су кобзари 
као сведоци и учесници у историјским догађајима својим делима развијали код 
народа жељу за учешћем у борби за национално ослобођење. 
 Следећи тематски циклус дума из периода турско-татарских освајања су 
думе које говоре о ослобођењу из турског заробљеништва – думи про визволення з 
турецької неволі. У њима се прослављају хероји, који су, често ризикујући живот, 
ослободивши се окова ослобађали и своје пријатеље или сународнике. Основни 
мотив ових дума није само лична храброст и снага, него и оданост пријатељима, 
општој идеји, свом народу. Ту се високо оцењује идеја братства у борби, а жестоко 
се осуђује издаја или промена вере због личне користи. Значи, строго се осуђује 
нарушавање строгих моралних норми које су стваране вековима. У овом циклусу је 
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веома позната «Дума про Самійла Кішку» која је са својих 390 редова и једна од 
најдужих украјинских дума. У овој думи се говори како је Самијло Кишка 
ослободио своје пријатеље с којима је био окован на турској галији. 
 У думи «Маруся Богуславка» описан је патриотски акт украјинске девојке, 
која је у заробљеништву постала супруга турског паше. Кад јој се указала прилика, 
она је ослободила из тамнице своје сународнике, свесна да ће за то бити строго 
кажњена. У многим думама и у другим историјским изворима има доста података о 
украјинским девојкама које су у заробљеништву постајале супруге или наложнице 
турских великаша. И када су издале своју вероисповест и у потпуности прихватиле 
турски начин живота, иако су потпуно изгубиле везу са својим завичајем, ипак у 
посебним тренуцима или приликама сећање на завичај и своје претке буди у њима 
патриотско осећање и спремност да се на неки начин одуже својим сународницима 
и свом завичају. 
 У думи «Втеча трьох братів з города Азова, з турецької неволі» која се не 
везује за неку историјску чињеницу или догађај, него одражава за оно време 
типичну драматичну епизоду бегства из заробљеништва. Напетост се постиже 
чињеницом да из заробљеништва беже три брата. Старијима је најмлађи као терет, 
те га они остављају у „чистом пољу“. Ова дума има много варијанти, али се оне 
могу поделити у три групе. Према једној сва тројица браће умиру: најмлађи од 
глади, а старији у бегству падају у руке потере и ту умиру; у другој варијанти 
најмлађи умире, а друга двојица стижу кући, али их овде чека страшна казна: 
осуђени су на смрт због бездушности према најмлађем брату; у трећој варијанти 
умире најмлађи и најстарији, који је по повратку кући осуђен на смрт. 
  У украјинским думама је веома значајан моменат не само опис историјских 
догађаја него и приказивање друштвених закона, уверења и погледа и моралних 
норми украјинског народа у том периоду. 
 У прву групу дума осим „плача заробљеника“ спада још неколико тематских 
циклуса. То су думе које прослављају хероизам козака који су зауставили напад 
туђинских хорди на источнословенске земље. У њима је опевана витешка храброст 
у биткама с непријатељем, херојство у морским походима («Буря на Чорному 
морі»). Од претходних дума се разликују по томе да у њима нема ни трага 
плачевима и тужбалицама, а основни циљ је да се прославе херојски подвизи оних 
који штите народ. Веома популарна је „Дума про козака Голоту“. Козак Голота 
није историјска личност него уопштен лик браниоца завичаја, тип неустрашивог 
запорошког козака. Његов идеал није рат и пљачка, он само брани завичај од 
освајача и пљачкаша. 
 Посебан циклус представљају думе у којима је опевана смрт козака, али ту 
се не ставља главни акценат на смрт и оплакивање оног који је погинуо, мада су 
присутни и ти елементи, већ се акценат ставља на прослављање његових херојских 
дела, победа, његових духовних особина, верности свом народу. У овим думама 
увек живи оптимизам који указује да живот изгубљен у одбрани завичаја и за бољи 
живот сународника није узалуд изгубљен живот: смрт хероја ће његови побратими 
достојно осветити, а народ га никад неће заборавити. 
 У неким думама се хероји поименице спомињу, али чешће је херој козак. 
Народ је створио свој идеал хероја који има високе моралне вредности. Ту се изнад 
свега цени херојска смрт у борби против непријатеља и за ослобођење свог народа. 
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Украјински козак је и овако окарактерисан: «Шабля – його хрест, перемога – його 
брат, а пісня є його молитвою... Своїм іменем і серцем він ніс волю, і свідомість 
волі зробила з нього воїна і поета. Він є зразком творчого героя». 
 
Думе о херојској борби украјинског народа против пољског јарма 
 Друга велика група дума - думе из времена хетмана Богдана Хмељницког, 
знатно се разликују од дума прве групе. У тим думама нема елемената тужбалица. 
Оне се изводе у маниру рецитатива и уместо „плача“ за заробљеницима добијају 
нови призвук и циљ: јачање борбеног духа козака. Основна тема ове групе дума је 
ослободилачки рат 1648-1654. године на челу са хетманом Б. Хмељницким. У тим 
песмама су опевани војни догађаји тог кратког временског периода, али и многе 
личности које су учествовале у њима.  
 На основу теме ова група дума се може поделити на две подгрупе: у прву 
спадају думе о подвизима народа о ослободилачком рату; ту је опевана висока 
национална свест народа, достојанство козака и њихова добра организација, а све 
то је допринело да се у многим биткама извојује победа. Ту спадају песме о многим 
биткама, рецимо „Перемога під Корсунем», у којима је опевана победа козачке 
војске над пољском армијом. Централно место у свим тим думама има народ као 
главни јунак, народ који се бори против националног угњетавања и насилног 
превођења на унију, а цвет тог народа су витезови-козаци који жртвују свој живот 
за слободу своје земље. 
 Друга подгрупа дума овог периода говори о конкретним историјским 
личностима као што су Б. Хмељницки, Иван Богун, Данило Нечај и други. Највећи 
је циклус дума о Б. Хмељницком као хетману и вођи национално-ослободилачког 
рата. У думи «Хмельницький і Барабаш» говори се о томе како Б. Хмељницки 
позива у госте свог кума који је тада био хетман украјинске козачке војске. Ту 
Хмељницки тражи да види „повеље“ које су козаци добили од пољских краљева: 
 Нащо нам з тобою королівські листи читати, 
 Нащо нам, козакам, козацькі порядки давати? 
 Чи не лучче нам із ляхами, 
 Мостивими панами, 
 З упокоєм хліб-сіль повік-вічний уживати? 
 Када не добија споменуте документе, Хмељницки налази начина да дође до 
тих писама и показује их козацима и они га бирају за свог хетмана. Избор 
Хмељницког за хетмана и почетак ослободилачког рата у думи није приказан на 
основу историјских чињеница, јер аутори стварају уметничку и уопштену слику 
почетка рата која више одговара народној представи о националном хероју и 
почетку ослободилачког рата. 
 У другим думама Хмељницки је представљен као истакнут хетман, разуман 
политичар, државник који брани интересе свог народа, стоји на челу национално-
ослободилачког рата и остварује низ победа на бојном пољу. Такве су думе: 
«Хмельницький і Василій Молдавський», «Смерть Богдана Хмельницького», «Про 
Хмельницького» итд. 
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Думе на теме из друштвеног живота 
 Ова група дума је својеврстан наставак традиције думе. Написане су у 
периоду Пропасти (Руїна) – у периоду опадања националне светсти и појачаног 
политичког угњетавања. Ту се не спомињу конкретне историјске личности нити 
неки истакнути историјски догађаји, већ безимени хероји-козаци, и то не у војним 
походима, већ у свакодневном животу. Ту се описују догађаји из друштвеног и 
породичног живота, односи козака према својој породици – мајци, сестри, итд: 
«Сестра та брат», «Вдова і три сини». Чести сижеи су одлазак козака од куће или 
његов повратак: «Прощання козака», «Повернення Удовиченка до матері». 
 У тим думама је сачувана устаљена традиција и елементи за стварање думе, 
уметнички начини изражавања, али ту нема победоносног козачког патоса. У ове 
думе се поново враћају елементи «плача» и тужбалица: сестра плаче испраћајући 
брата у војску, мајка плаче када сазнаје да је њен син погинуо или да је пао у 
заробљеништво. Делови тих дума су прави узорци народних тужбалица. Већ у 
уводном делу такве думе звуче трагично: речи сестре упоређују се са кукањем 
кукавице (прорицање његове судбине). У испраћају се осећа да се козак више неће 
вратити. Сличан мотив је и у думама где сестра, нашавши се у турском 
заробљеништву, тражи помоћ од свог брата: 
 Прошу тебе, - через бистрії ріки білим лебедоньком припливи, 
 Через широкії степи – малим-невеличким перепилоньком перебіжи, 
 Через темні луги – ясним соколоньком перелети, 
 А в моїм дворі – сивим голубоньком сядь-пади, 
 Жалібненько загуди, - 
 Тугу мою, брате, розділи. 
 («Сестра і брат») 
 У другој думи брат јасно даје сестри до знања да се они никад више неће 
срести: 
 Не виглядай мене, сестро, ні з чистого поля, 
 Ні з буйної войни, 
 Ні з славного люду Запорожжя, 
 А возьми ти жовтого піску в жменю, 
 Посій його на білому камені; 
 Як буде жовтий пісок на білому камені сходити, 
 Хрещатим барвінком у три ряди встилати, 
 Хрещатий барвінок голубим цвітом процвітати; 
 Будуть, сестро, о Петрі бистрі ріки замерзати, 
 А об Різдві калина в лугах білим цвітом процвітати, 
 То тоді вже буду в ваш дом гостем прибувати. 
 Тако су се думе вратиле у своје старе изворе – у тужбалице са свим 
њиховим атрибутима: лиризмом, набијеношћу сликама које се изражавају 
алегоријама-симболима, високим нивоом поетизације мисли, где епски елемент 
уступа место лирском. У тим делима јунак националног епоса – у првом реду човек 
(а не војник) је носилац високих моралних квалитета и етичких принципа. И мада 
је живот козака пролазио у ратовима, пожарима и тешким околностима, његово 
срце није окамењено, он још има дубока осећања и велику љубав према мајци, оцу, 
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сестри, заручници. У тим думама изражавају се најдубље моралне вредности 
украјинског народа. Думама са краја ХVIII века се завршава развој тог жанра. 
 
О кобзарима 
 Кобзарство у Украјини је јединствена културно-историјска појава. Народни 
лиристи и кобзари су се организовали у посебне организације које су имале своје 
уређење, својеврсне обреде примања нових чланова, тачно одређене услове 
оспособљености чланова, тачно утврђено понашање. Ове организације се називају 
козбарска удружења – кобзарські братства/гурти; имале су своје вође и отамане, 
своје сатнике и десетаре, судије и благајнике. Братства су била организована по 
територијалном принципу: свако од њих је окупљало кобзаре одређене 
територије/округа. Њихови зборови су били у некој цркви коју су сами изабрали и 
ту су се окупљали сви чланови у одређене празнике. И овде, као и у другим 
занатлијским удружењима, постоје мајстори и ученици који су морали да уче занат 
од истакнутих мајстора. Чланови удружења су имали и свој тајни језик (жаргон) и 
своје тајне песме. Тек када је ученик добро изучио занат и све његове тајне и начин 
понашања, могао је да буде примљен у чланство. 
 Први аутори и извођачи дума били су кобзари. По правилу, кобзари су били 
некадашњи козаци који су тешко страдали у ратовима или у заробљеништву, или 
једноставно стари козаци који су и даље живели у братству козака. Они су ту 
певали своје песме и тако су подизали борбени дух козака. Нарочито су то радили 
пре одласка козака у војне походе. Други кобзари су ишли од села до села и ту су 
на централним трговима изводили своје песме или причали људима о најновијим 
или о некадашњим догађајима. На тај начин су подизали националну свест људи и 
јачали идеју о независној држави. Зато су власти освајача забрањивале рад козака, а 
често су их хапсиле или и убијале. 
 Руски цареви су строго забрањивали рад кобзара. Има доста података о 
хапшењима кобзара за време већих народних немира или устанака: тада су многи 
били осуђени на смртну казну. Последњи обрачун са кобзарима догодио се за 
време совјетске власти. У зиму 1934/35. године совјетске власти су на територији 
Украјине организовале велики сусрет кобзара и том приликом је ухапшено око 300 
кобзара и већина је стрељана, а остали су послати у Сибир. 
 
Историјске песме 
 Посебан жанр херојског поетског епоса украјинског народа су историјске 
песме – лирско-епска дела о конкретним или типичним историјским збивањима и 
процесима, о познатим историјским личностима и о безименим херојима, чији су 
живот и дела повезани са догађајима друштвено-политичког живота, у којима је 
одсликан дух одређене историјске епохе. 
 Историјска песма је, с једне стране, производ развоја лирске песме, а с 
друге, спада у епску поезију. Карактеристике хероја и њихових дела описаних у 
песмама не поклапају се увек са историјским чињеницама. Ту народ даје простора 
својој фантазији и уметничкој слободи. Зато се поставља питање до које мере се 
ове песме могу користити као историјски извор. У сваком случају, оне се могу 
користити као историјски извор, али треба имати на уму да историзам ових песама 
није у томе да оне дају тачне податке о многим историјским збивањима, процесима 
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или личностима, које народ сматра за стварне и тачне, већ по томе да народ у тим 
песмама изражава свој однос према историјским збивањима, приликама, изражава 
своју историјску свест. 
 
Жанровско-стилске особине историјских песама 
 Поред историјске тематике и садржаја који обухвата имена историјских 
личности и наводи историјска збивања, ту су значајне и структурне особине 
карактеристичне за све историјске песме. 
 Историјске песме су тематски блиске думама, али се разликују од њих 
својим обликом. За разлику од дума, историјске песме имају тачно утврђен поетски 
облик са свим структурним компонентама: 

1. ритам и мелодија – сви редови имају исти број слогова, чува се метрика 
(правилно ређање наглашених и ненаглашених слогова); 
 2. јасна подела на строфе које се састоје најчешће од четири или од два 
ретка. Мелодија је иста у свим строфама. Све то омогућава да се тај текст пева на 
неку мелодију и по томе се историјске песме разликују од дума које немају све те 
особине. 
 3. присутне су све епске карактеристике: фабуларност, постојање сижеа и 
приповедачки карактер. 
 По томе су оне сличне думама, које такође спадају у епско-лирски жанр. 
Ипак, за разлику од других песама, у којима се по законима лирике преноси стање, 
мисли, осећања, преживљавање лирског јунака, за историјске песме је 
карактеристична догађајност. Оне имају сталан сиже који се развија по законима 
епских жанрова, имају традиционалну композицију (увод, развој догађаја, 
кулминација и закључак). 
 
Класификација историјских песама 
 Наслаге разних епоха и вековно шлифовање жанра задаје потешкоће у 
прављењу класификације. Разни аутори су давали различите предлоге за 
класификације, а свакој од њих се понешто може замерити. У савременој 
класификацији историјске песме могу се поделити по хронолошком принципу на: 
 1. песме епохе козаштва (ХV – прва половина ХVII века) 
 2. песме епохе Колијивштине и Хајдамачине (друга половина ХVII – ХVIII 
века) 
 3. песме сељачких устанака прве половине ХIХ века 
 4. песме национално-ослободилачких покрета прве половине ХХ века 
 У оквиру сваке од ових група издвајају се тематске групе. 
 Први и најстарији циклус чине историјске песме епохе козаштва (ХV- ХVII 
век). Своје почетке, односно, корене имају у кнежевској епоси, односно, у периоду 
Кијевске Руси. Неки елементи историзма јављају се у тзв. херојским кољадама у 
којима се говори о боју Русича-војника против непријатеља-туђинца (Печењега, 
Монгола). Сигурно да су украјинске историјске песме на почетку много тога 
позајмиле од поетике, стила и стваралачког манира староруских херојских кољада. 
Ипак, жанр историјске песме настао је много касније од обредних песама какве су 
кољаде. Историјске песме настају на потпуно другачијој основи – естетској, и 
имале су сасвим другачију намену – друштвено-политичку. 
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 Историјске песме настају у тренутку када је у народу створена виша 
историјска свест, најкасније у ХV веку. Тада је народ већ могао да створи текстове 
друштвено-политичког (а не само практичног, утилитарног карактера, какав имају 
обредне песме) значења. Најзначајнији фактор у формирању националне свести 
били су чести налети номадских народа на Кијевску Рус који су пљачкали и 
остављали за собом пустош. Тада се све народне снаге ангажују у одбрани земље и 
у то време настаје херојски епос (билине, думе и историјске песме). 
 1. Главна тема прве групе историјских песама је борба против татарско-
турских напада. Ту спадају песме које изражавају дух епохе напада номадских 
хорди и у тим песмама се не спомињу ни називи места, ни имена хероја или 
догађаја: «За річкою вогні горять»: 
 За річкою вогні горять, 
 Там татари полон ділять. 
 Село наше запалили, 
 І багатство розграбили. 
 Стару неньку зарубали, 
 А миленьку в полон взяли. 
 А в долині бубни гудуть, 
 Бо на заріз людей ведуть; 
 Коло шиї аркан в’ється, 
 І по ногах ланцюг б’ється. 
 У тим песмама су дате слике опљачканог села, људи су одведени у 
заробљеништво, спомиње се подела плена, али ту је и позив на одбрану од 
непријатеља. 

2. Песме о храбрости витезова/браниоца и о њиховој славној погибији у 
борби против непријатеља. 

3. Песме о војним победама, на пример, о ослобођењу Почајевског 
манастира («Ой зійшла зоря»). 
 Песме о турско-татарским нападима на украјинске земље су најстарије 
украјинске историјске песме. Зато оне немају све формалне ознаке жанра: понекад 
нема поделе на строфе, често није сачувана метрика. По својој тематици, облику, 
маниру извођења и ритму и мелодици оне су веома блиске думама из тог периода, 
односно, „плачевима“ заробљеника. 
 Друга тематска група историјских песама - песме о козачко-пољским 
ратовима (1648-1654) имају сасвим другачије особине: 1) општенародна победа, 
храброст војске, херојизам козака. Ту су опеване конкретне битке под Корсуњем 
(„Засвіт встали козаченьки») и у другим местима («Ой що то за хижка»); 2) 
подвизи историјских личности међу којима централно место припада Б. 
Хмељницком: („Чи не той то хміль», «Гей, не дивуйтесь, добрії люди»). Песме ове 
групе не само да изражавају дух епохе и славе хероје, већ и подижу народ у 
национално-ослободилачки рат, уносе у људе козачки дух, жељу за слободом и 
победом. Претежно се певају у маршу – то су песме које се певају у козачком 
војном походу: „Засвіт встали козаченьки», «Ой на горі та й женці жнуть». 
 Трећа тематска група песама козачког циклуса одражава руску колонизацију 
Украјине после Перејаславског договора. Ту су песме: 1) о осуди брзоплетог савеза 
са Москвом, о осуди политике руских царева, Петра I и Катерине II, итд: «Ой ви, 
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хлопці-запорожці», «Я сьогодні щось дуже сумую»; 2) о московском 
заробљеништву, односно, о погибији козака у руским освајачким ратовима или о 
смрти осуђеника који су радили на копању канала у блатима Петербурга: «У 
Глухові, у городі», «Ой понад річкою, понад Синюхою»; 3) о догађајима за време 
Рујине – о уништењу Запорошке Сече, седишта запорошких козака (1775), о 
уништавању козачке Украјине, о пресељавању запорошких козака на Дунав, итд:  
«Добре було, добре було», «Вилітали орли», «Ой Боже наш милостивий, помилуй 
нас з неба»: 
 Ой Боже наш милостивий, помилуй нас з неба, 
 Зруйнували Запоріжжя, - колись буде треба. 
 Ой, з-за низу, з-за лиману вітер повіває, 
 Уже я москаль Запоріжжя кругом облягає. 

Ой облягши кругом Січі, покопали шанці,  
Заплакали запорожці в неділоньку вранці. 
Московськії генерали церкви руйнували, 
Запорожці в чистім полі, як орли, літали. 
Други циклус су историјске песме из периода Колијивштине и 

Хајдамачине друге половине ХVII- ХVIII века. Покоравање Украјине, жесток 
обрачун са козацима, сурово кметство и обавезно служење у руској војсци 
изазивају општенародне устанке и ратове: устанак хајдамака у Деснообалној 
Украјини против кметства. О овим догађајима певају: 1) гайдамацькі пісні «годі, 
коню, в стайні спати»; 2) песме о Колијивштини: «Максим козак Залізняк», «Ой 
наварили ляхи пива». Покрет хајдамака имао је велики утицај на ширење 
националног покрета и у западноукрајинским земљама; 3) опришківські пісні – 
песме о народном сељачком устанку: «Ой попід гай зелененький ходить Довбуш 
молоденький», «Течуть води Черемоша»; 4) песме о сељачким устанцима: «За 
Сибиром сонце сходить», «Пісня про Лук’яна Кобилицю». 

Четврти циклус историјских песама чине песме о ослободилачким 
тежњама прве половине ХХ века. Највише има, око 400 тзв. песама – стрілецькі 
пісні. То су песме херојско-патриотског садржаја, баладног и хумористичког 
карактера. Иако живе као народне песме, по својој тематици и поетици су веома 
блиске уметничким ауторским песмама. То се објашњава тиме да су те песме 
стварали припадници сичових стрелаца, који су били углавном из породица 
интелектуалаца, гимназијалци, студенти и други образовани људи (око 40% 
сичових стрелаца имали су универзитетско образовање). Ти људи су добро 
познавали поезију, уметност, и то је оставило значајног трага и у народним 
песмама тог циклуса. Многе од тих песама су створили познати аутори, али су 
песме прихваћене као народне, па су временом имена многих аутора заборављена. 
Једна од таквих песама је «Ой у лузі червона калина»: 

Ой у лузі червона калина похилилася. 
Чогось наша славна Україна зажурилася. 
А ми тую червону калину підіймемо, 
А ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо... 
Ту има много маршевих песама. Највећи део тих песама је за време 

совјетске власти строго забрањене за извођење. Ту спадају и песме о трагичној 
судбини Карпатске Украјине 1939. године: «А Тисою пливуть трупи». 



 196

Поетика историјских песама 
 Историјске песме имају заједничке карактеристике са думама, али се 
суштински разликују од њих по свом облику: мање су по обиму, претежно имају 
строфску структуру, строфе имају исти број стихова. У поређењу са лирским 
песмама оне су нешто дуже и разликују се од њих по свом епском карактеру, 
говоре о конкретним историјским збивањима или личностима. Догађаји се у 
историјским песмама по правилу сликају реалистички. 
 У многим песмама користи се хиперболизација, симболичке метафоре 
(битка је представљена као свадба, банкет, па се у песми каже „наварили ляхам 
пива»; вест од  куће доноси кукавица: «закувала зозуленька»; користе се устаљени 
епитети (чорний ворон, степ широкий, ясні зорі, душа проклята...); користе се 
уметнички паралелизми: «Ой то не чорна хмара з-за гори виступає, то козацьке 
військо в похід вирушає» или психолошки паралелизми: 
 У Глухові у городі стрельнули гармати, - 
 Не по однім козаченьку заплакала мати. 
 У Глухові у городі стрельнули рушниці, 
 Не по однім козаченьку плакали сестриці. 
 У Глухові у городі поплетені сітки,- 
 Не по однім козаченьку заплакали дітки. 
 На бистрому на озері геть плавала качка, - 
 Не по однім козаченьку плакала козачка. 
 
УКРАЈИНСКЕ НАРОДНЕ БАЛАДЕ 

 
Балада спада у најсложеније облике усменог народног стваралаштва. Балада 

као стари жанр има особине сродних облика усменог народног стваралаштва: 
лирске песме, думе, легенде, бајке, мита. 

Балада није садржински и тематски ограничена (историјске песме 
ограничене су историјским темама; породично-обредна поезија ограничена је 
тематиком везаном за породичне празнике). У баладама налазе своје место све 
појаве и ситуације људског живота: социјалне појаве, догађаји из свакодневног 
живота, духовне и моралне појаве и сви облици људских односа (породични, са 
пријатељима и непријатељима), везе са оностраним светом и фантастичне појаве. У 
баладама налазе своје место све друштвене структуре. 

За разлику од других старих жанрова, који су имали и утилитарно 
(практично) значење, циљ баладе је естетско преживљавање - да изазове код 
слушалаца/читалаца одређене емоције, слике, размишљања. Балада просто 
приморава човека да се замисли над својим животом, да размишља о проблемима 
постојања и да повлачи паралеле са личним животом. 

Основне карактеристике баладе су: 
1. Облик баладе је веома сличан облику лирске песме. Ипак, за разлику од 

лирске песме, у којој се преносе осећања и преживљавања лирског хероја, његове 
мисли које изазива неки догађај, балада име сиже – епско начело. У балади се, 
макар само сажето, одигравају дела хероја или његови односи са другим људима. 
Зато у баладама има више ликова и односи међу њима развијају се на основу 
епских законитости. 
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2. У основи сижеа баладе су необични, често фантастични догађаји 
(девојка се претвара у тополу, брат продаје сестру, човек по наговору љубавнице 
убија своју жену, мајка продаје своју кћер за алкохол, итд.) Елементи необичног, 
фантастичног имају своје корене у старим веровањима (враџбинама, анимизму, 
приношењу жртава) и по томе су баладе блиске бајкама и легендама, у којима се 
такође јављају метаморфозе. 

3. Без обзира колико су догађаји балада необични, у њима су представљени 
сасвим обични људи (свекрва, невеста, брат и сестра, неверан момак, итд.). 
Догађаји у баладама немају општенационалан или општедржавни значај (као у 
херојском епосу, где хероји чине необичне подвиге за свој народ). У баладама 
доминира породични живот и слике из личног живота. 

4. Значајна особина балада је трагизам – то су често тужне лирске песме о 
необичним догађајима и животним конфликтима са трагичним завршетком. Баладе 
никад немају срећан завршетак и по томе се разликују од осталих видова фолклора. 

Зло у баладама обично остаје несанкционисано (убица и даље живи, кривци 
се не кажњавају, чак немају ни грижу савести). Ипак, добро и зло су веома јасно 
супростављени, а добро побеђује само условно (заљубљени, који нису могли да се 
венчају, умиру и тако макар у смрти остају заједно). Такве су народне представе о 
победи правичности. Позитиван јунак баладе прихвата смрт без страха, јер схвата 
да је то једини излазак из безнађа, из сложених животних прилика. 

Трагично противречи људској природи, оно никад и нигде није уобичајена 
животна норма и зато је увек запањујуће, изазива саосећање са жртвама и мржњу 
према злочинцима. 

5. Поред епског и лирског начела у баладама постоји и драмско начело. Ту 
је чест облик дијалога у коме учествује више особа. Чин се одвија необично брзо и 
напето, као у драми. Све се одиграва динамично, јунак никад нема времена да 
промишља своје поступке, често се и не објашњавају његови поступци (зашто брат 
продаје сестру или зашто жена убија мужа). 

По свом облику балада је мање дело, зато се овде догађаји често износе само 
фрагментарно, епизодно. Драматизам баладе усмерен је не само на тачно 
преношење и представљање догађаја, већ и на јак психолошки ефекат – на 
емоционалан потрес, на дубоко душевно преживљавање. Због тога драматизам ту 
има улогу да појача лирску бујицу. 

6. Важна особина балада је и својеврсни реализам, што значи да се: 
- време у балади односи на потенцијалну савременост, односно дагађаји се 

одигравају не у далекој прошлости (као у херојском епосу), већ сасвим недавно; 
          - сви догађаји су могући, без обзира на елементе фантастике. Чудо није 
доминантно, већ само фрагментарно. 

- личности у баладама нису кнежеви и царевићи него обични људи из разних 
друштвених структура. Они се не деле на злочинце и хероје, јер злочинци у 
баладама нису епски хиперболизовани злочинци, већ обични људи. У баладама се 
налазе људски карактери и њихов сусрет у реалном животу. Овде нема 
идеализације позитивних хероја и њихових особина ни хиперболизације околности 
или способности. 
          7. Балада има своју дидактичност. Директно или прикривено у њој постоји 
поука или опомена. Победа правичности јасно се показује и када зло остаје 
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несанкционисано. Чак и када зло формално побеђује, симпатије слушалаца остају 
на страни повређених, на страни слабе жртве која није могла да се избори за своје 
право. 

Балада је лирско-епско поетско дело са строгим драмским сижеом који 
изражава трагичне конфликте из перспективе народног морала, које стварају 
необични и фантастуични догађаји или фаталан стицај околности у личном, 
породичном или друштвеном животу обичних људи. 
 
Класификација балада 
Баладних сижеа има много и то отежава одређивање принципа за класификацију 
балада и саму класификацију. Може се прихватити подела на три велике групе које 
се даље деле на подгрупе односно тематске циклусе: 

1. Љубав и предбрачни односи - ту су као тематски циклуси: избор 
партнера, тровање враџбинама, супарништво у љубави, провера верности у љубави, 
губитак драгог/драге, самоубиство насилно растављених, издаја у љубави, итд. 

2. Породични односи и конфликти - посебни тематски циклуси су: инцест, 
провера брачне верности, изненадна смрт супруге/супруга; односи између оца, 
мајке и њихове деце; односи невесте и заова; сукоби родитеља и деце; маћеха и 
деца, итд. 

3. Одјеци социјалног и историјског живота - ту су посебни тематски 
циклуси: турско-татарски напади на Украјину, сукоби козака са феудалцима-
угњетачима, чумаци, социјални протести против угњетавања, војна обавеза, 
херојизам бораца за нови живот. 

Један од најстаријих сижеа је тзв. митолошки, у коме су препознатљиви 
корени прехришћанских веровања Старих Словена. Ту спадају баладе у којима су 
присутне метаморфозе: људи се претварају у дрвеће, птице, цвеће. Најчешћи мотив 
је да свекрва претвара невесту у тополу. У најстарије спадају и баладе са тематиком 
инцеста и приношења људске жртве. 

 
ЛИРСКЕ ПЕСМЕ 

 
Лирска песма настала је касније од обредне. Она се јавља у тренутку када 

фолклор полако губи своје првобитно практично значење и када песма добија 
особине уметничког стваралаштва. Основна особина ових песама је лиризам – 
естетска перцепција стварности у којој се постојање осмишљава кроз призму 
људских преживаљавања. Епско начело прелази у други план, а сва пажња се 
усредсређује на представљање унутрашњег света човека (психичко стање, мисли, 
жеље, наде, патње, итд.) Епицентар лирске песме није сиже (догађајност, 
фабуларност) него драматична напетост изазвана неком епизодом, животним 
случајем. 

Тематика лирских песама веома је разнолика. Општеприхваћена је подела 
лирских песама на две велике групе: 1) песме из породичног живота и 2) песме из 
друштвеног живота. 
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Песме из породичног живота 
То су лирска поетско-музичка дела у којима су изражена осећања, 

преживаљавања, мисли човека о личном животу, о догађајима у породици, о 
односима у породици. 

По тематици оне се деле на три велике групе: 1) песме о љубави 
(предбрачне везе); 2) песме о породичном животу; 3) песме о трагичним 
породичним околностима. Као посебна, четврта група су хумористичко-
сатиричне песме у које спадају песме свих породичних проблема. 

1) Љубавне песме су најбројније у групи породичних песама. Сматра се да 
су оне настале из календарске обредне лирике, посебно из песама пролећно-летњег 
циклуса које су набијене еротским мотивима. 

Љубавне песме су често грађене у облику дијалога и у њима важну улогу 
има језик, који је набијен нежностима и деминутивима. Дијалог често прелази у 
монолог који добија особине елегије и исповеди. Интимну атмосферу често ствара 
и пејзаж који у љубавним песмама има велики емоционалан набој:  

Місяць на небі, зіроньки сяють 
Тихо по морі човен пливе 
или 
Ой у гаї при Дунаї соловей щебече 
У љубавним песмама реалан живот је у другом плану - по правилу реалије 

се и не спомињу. Заљубљени се увек сусрећу у ситуацијама где постоји опасност да 
идила нестане (да се пробуди мати или да се појаве комшије, итд.). 

Поред слике заљубљеног пара у овим песмама чест је лик мајке која може да 
буде добра саветница, али исто тако и да нема разумевања за љубав своје кћери. 
Појављују се и ликови браће и сестара, који могу да помажу али и да одмажу...  

Чест мотив је верност, а њој је супростављено неверство. Те мотиве може да 
прати и мотив растанка. Мотив нераздвојне љубави може да буде јако драматичан, 
јер се цела прича често завршава великим душевним патњама, понекад и смрћу.  

У љубавним песмама има елемената бајки: ту је слика суђеног/несуђеног 
пута; лирски јунак се обраћа силама природе и моли од њих помоћ; чест је архетип 
воде у разним модификацијама: заљубљени живе на супротним обалама реке, а 
препливати реку значи оженити се. 

У љубавним песмама појављују се персонификовани ликови/архетипови 
сунца, ветра, кише, месеца: 

Ой не світи, місяченьку, 
Не світи нікому, 
Тільки світи миленькому, 
Як іде додому; 
У љубавним песмама има елемената из свих историјских епоха. Ту има 

остатака старе паганске вере и паганског погледа на свет, има остатака прастарих 
обреда и култова, магије и враџбина... Касније, у епоси хришћанства у љубавне 
песме улазе многе морално-етичке норме које се устаљују, а они који их не поштују 
- заслужују осуду. 

2) Песме из породичног живота. Веома су разноврсне по садржају, јер 
обухватају разне области људског живота. Од љубавних песама се разликују по 
томе да у њима нема романтичних слика и идеализованих осећања. У првом плану 
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је представљање реалног живота, без улепшавања и претеривања. Ту доминира 
сива свакодневица, тежак посао и сурова стварност. 

Веома честа тема је тешка судбина жене и однос свекрве према невести: 
Ой пряду, пряду, 
Спатоньки хочу. 
Ой, склоню я голівоньку 
На білую постілоньку, 
 Може, я засну. 
А свекруха йде, 
Як змія гуде: 
- Сонливая, дримливая, 

          До роботи лінивая, 
         Невістко моя! 

У неким ситуацијама младу супругу брани њен муж, али понекад је и он на 
страни своје мајке, и то још више отежава положај младе невесте. Велика несрећа 
за жену је живот са пијаницом: 

Ой зацвіла рожа край вікна, край вікна, 
Ой мала я мужа пияка. 
А він ниц не робить, тільки п’є, 
А прийде додму – жінку б’є. 
Чест мотив је удаја за невољеног човека. Поред несрећног живота ту се 

јавља мотив о младости без повратка која пролази без љубави: 
Запрягайте, хлопці, коні, коні воронії, 
Та й поїдем здоганяти літа молодії. 
Ой здігнали літа мої на кленовім мості, 
Поверніться, літа мої, до мене хоч в гості. 
Тежак живот удате жене у песми је сушта супротност безбрижном 

девојачком животу: 
Чи я в лузі не калина була, 
Чи я в лузі не червона була. 
Взяли мене поламали, 
І в пучечки пов’язали – 
Така доля моя, 
Гірка доля моя! 
Чи я в батька не дитина була, 
Чи я в батька не хороша була. 
Взяли мене повінчали 
І світ мені зав’язали – 
Така доля моя, 
Гірка доля моя! 
У песмама о трагичним породичним приликама обично се говори о 

губитку члана породице. У првом реду то су тзв. песме сирочади - сирітські пісні, 
у којима се оплакује тешка судбина сирочади: 

Ой немає гірш нікому, 
Як тій сиротині, 
Що ніхто не пригорне 
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При лихій годині. 
У тим песмама је чест мотив разговор сирочета са покојним родитељима, са 

силама природе или са земљом (култ земље): 
Земле ж моя мать сирая! 
Прийняла ж ти отця  й неньку, 
Прийми й мене молоденьку. 
У ту групу спадају и тзв. песме удовица – вдовині пісні, у којима је опевана 

тешка судбина жена удовица, којима остају деца и тежак посао да подигну малу 
децу: 

Ой жила я сім год удовою 
Та не чула землі під собою. 
Де на мене вороги взялися – 
Ой хоть іди заміж, або й утопися. 
Сличне су и песме о тешком животу удоваца и самаца: 
У сусіда хата біла, 
У сусіда жінка мила, 
А у мене ні хатинки, 
Нема щастя, нема жінки. 
 
Сусід раніш мене сіє, 
У сусіда зеленіє, 
А у мене не орано, 
І нічого не сіяно... 
Посебна група песама о породичном животу су сатирично-хумористичке 

песме са веома различитим мотивима. На пример, исмевају се момци који немају 
храбрости да приђу девојкама: 

Я хлопець молодий – в свого батька вдався. 
Фітю-мітю, поза плітю в коноплі сховався. 
Як пішли дівчата конопельки брати, 
То я мусів з конопель в гарбузи тікати. 
У неким песмама исмева се мајка која уместо да саветује своју кћи како да 

се понаша, и сама говори о свом «веселом» животу: 
Послала мене мати 
До хлопців погуляти: 
“Погуляй трохи, доню, 
я ж тобі не бороню!” 
 
А я собі гуляю, 
Як рибка по Дунаю. 
Як рибка з окунцями, 
Я, молода, з хлопцями! 
Честа тема песама је заљубљивање кума у куму, или комшије у комшиницу: 
Ой кум до куми залицався, 
Вибирати конопельки обіцявся: 
Ти кума, ти душа, 
Ти кругом, кума, хороша. 
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Посебна група песама ове врсте су тзв. еротске песме од којих неке своје 
корене имају у далекој паганској прошлости. Такве песме обично се не певају 
јавно, или се павају само у посебним приликама. 

3) Песме из друштвеног живота (социјално-друштвене песме) - лирске 
песме у којима се изражавају осећања или ставови не појединаца већ посебних 
друштвених група (козака, чумака, регрута, најамних радника, итд) о догађајима 
или околностима друштвеног живота или о карактеристичним особинама класног 
друштва. 

Иако сама тематика често приближава социјално-друштвене песме 
историјским песмама, ипак се оне међусобно доста разликују у првом реду због 
тога што социјално-друштвене песме не спомињу конкретне историјске догађаје 
или чињенице, а њихови хероји су типични представници социјалне групе (козаци, 
чумаци, регрути, итд.). Док у историјским песмама доминира епско начело, у 
социјално-друштвеним песмама пажња се усредсређује на осећања, преживљавања, 
размишљања, односно на психичко стање изазвано одређеним догађајем или 
појавом. 

Социјално-друштвене лирске песме деле се на посебне групе, а свака од њих 
везује се за посебне друштвене појаве, односно за посебну друштвену групу. Тако 
се могу издвојити: козачке, чумачке, занатлијске, војничке/регрутске, кметовске (ту 
су посебни циклуси опришковских и хајдамачких песама), бурлачке, надничарске, 
печалбарске, радничке, емигрантске, затвореничко-робијашке, итд. 
 
Козачке песме  
 Најстарије, настале су још у XV-XVI веку. Оне имају у себи доста 
историјске реалности оног времена, али сликају лирски лик запорошког козака, 
његов свет, мисли и осећања и дочаравају романтику козачке слободе. 

Честа тема козачких песама је растанак козака са породицом и његов 
одлазак од куће. Ту се често патриотска осећања потискују у други план, а у први 
план долази туга због растанка са породицом, вољеном девојком или супругом. 
Сличан је и мотив носталгије козака за завичајем и породицом. Ту је присутан и 
мотив самоће козака: једини пријатељ му је његов коњ. 

Честа тема је смрт козака. Обично се у тим песмама не говори ни о самој 
бици, ни о месту догађаја, нити о околностима под којима је погинуо, већ се само 
спомиње да он лежи мртав на бојном пољу. Слика убијеног козака је 
традиционална: убијен лежи испод калине или тополе, а очи су му покривене 
црвеном свилом (црвена свила – червона китайка - симбол козачке славе, а у 
предхришћанско време црвена боја је боја смрти), поред њега стоји његов коњ, а 
изнад њега кружи црни гавран (симбол смрти, представник оностраног света): 

Ой на горi огонь горить, 
А в долині козак лежить. 
Накрив очі китайкою – 
Заслугою козацькою. 
Що в головах ворон кряче, 
А в ніженьках коник плаче... 

  (“Ой на горі огні горять”) 
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Веома чест мотив је приказивање смрти козака као венчања са сивом 
земљом или са травом-муравом: 

Не плач, мати, не журися, 
Бо вже твій син оженився; 
Узяв собі царську дочку – 
В чистім полі могилочку; 
Узяв собі два музики – 
В чистім полі два патики; 
Узяв собі два бояри – 
В чистім полі два явори; 
Узяв собі штири свати – 
В чистім полі чорні птахи; 
Узяв собі дві світилки – 
В чистім полі дві кропивки… 

                   (“Ой за темними лісами”) 
 

У тим песмама честа је персонификација сила природе. По романтичарском 
кључу створен је типичан лик козака: он је снажан и неустрашив у боју против 
непријатеља, али има изузетно развијена осећања (тугује за кућом, плаче, кад 
помисли на своју драгу, итд.). 

Поред главног лирског јунака – козака, у тим песмама честе су архетипске 
представе коња (коњ који говори људским језиком, плаче над убијеним козаком, 
моли га да се пробуди);  бојно поље се представља као узорана њива, засејана 
мецима, а смрт козака – као венчање са гробом. Све то говори о старости ових 
песама. 
 
Чумачке песме 

По тематици и поетици веома су блиске козачким песмама. И по старости су 
сличне козачким песмама, јер се чумаци као посебна друштвена категорија 
формирају у исто време када настаје козаштво. 

У Украјини је већ од XV века познат занат чумака – људи који су колима са 
воловском запрегом путовали до Црног и Азовског мора, тамо су набављали со и 
рибу и даље су је возили по целој Украјини и продавали. Чумаци су продавали и 
другу робу, катран, восак, итд. Припремајући се за дугачак пут до Црног мора, 
чумаци су се окупљали и организовали су се као војна организација. Караван је 
предводио искусан атаман, а људи су били наоружани ради одбране од Татара или 
других разбојника. У једном каравану било је 30-40 кола, некад и много више. 
Чумаци су се често обраћали за помоћ запорошким козацима, који би њихове 
конвоје обезбеђивали од напада Татара. После рушења Запорошке Сече (центра 
запорошких козака) многи козаци постајали су чумаци. 

Чумачке песме испевали су сами чумаци о свом тешком животу у сталном 
путовању, или су песме о чумацима испевали други људи, који су их ценили и 
поштовали, јер су ови набављали и довозили артикле неопходне за живот. Без 
обзира на тежак живот, у чумачким песмама има пуно романтике, јер су они на 
сталном путовању, у природи, у бескрајним степама, поред мора, итд. 

Чест мотив у тим песмама је полазак чумачког каравана на далеки пут: 
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Задумали чумаки в дорогу, 
Покупили собі нові вози, 
Поробили ярма кленові, 
Поробили занози дубові, 
Покупили воли полової, 
Покупили та й попаровали, 
Попаровали да й повиїжджали... 
Или: 
Гей, ішли чумаки в дорогу, 
Гей, в понеділок ярма парували, 
Гей, у вівторок вози підчиняли, 
Гей, у середу воли годували, 
Гей, а в четвер воли напували, 
Гей, у п’ятницю з родом попрощалиць, 
Гей, а в суботу молилися Богу, 
Гей, я в неділю рушали в дорогу... 
Ситни сељаци, који нису могли да преживе на малим парцелама земље, 

прихватали су се чумачког посла да би на тај начин зарадили средства за 
издржавање својих породица. Они најсиромашнији налазили су посао код 
имућнијих чумака као помоћници/слуге. 

Чест мотив у чумачким песмама је напад Татара или разбојника на караван 
чумака, смрт чумака на путу, несреће које доносе болести или опис ситуације када 
понестане хране за људе и за волове. Посебна тема је повратак чумака са далеког 
пута. 

Честе су и шаљиве и хумористичне чумачке песме. 
Многе чумачке песме говоре о судбини чумачке породице: жена чумака 

мора обављати све тешке послове док је њен муж на путу. Често је породица 
препуштена сама себи, без средстава за живот, итд. Има ситуација када чумак на 
путу изгуби волове и цело своје имање, или се разболи... 

Како се у козачким песмама сусреће архетип коња, тако у чумачким 
песмама постоји архетип вола. Во је чумаку веран друг. Чумак разговара са својим 
воловима, дели с њима добро и зло, тражи од њих савет... Угинуће вола је велика 
трагедија за чумака и за његову породицу. 
 
Занатлијске песме  

То је група социјално-друштвених песама које су веома раширене у 
Западној Европи и међу словенским народима. Занатлије су били организовани у 
своје цехове и израђивали су најразличитије предмете за свакодневну употребу. 
Цехови занатлија у Украјини често су деловали као тајна удружења: сваки цех је 
имао своју хијерархију власти и тачно прописано понашање његових чланова. 
Сваки цех је имао своја правила примања нових чланова (обред иницијације) са 
претходном провером познавања заната. Делатност занатлијских цехова често је 
била полутајна, зато није чудо да је сачувано релативно мало занатлијских песама. 
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Војничке или регрутске песме 
После рушења Запорошке Сече 1775. године и уништења остатака 

аутономије Украјине руска власт уводи и на територији Украјине војну службу 
мушкараца различитих друштвених група која се касније претвара у регрутску 
обавезу. Руска армија била је сачињена од регрута који су имали обавезу да служе 
као војници, а из редова племства попуњавани су редови официра. 

Служење у царској војсци допринело је да се појаве многе теме, сижеи, 
мотиви, представе, које су у новије време ушле у народно стваралаштво као 
посебан слој фолклора тог времена. Тешка судбина војника нашла је одјека у 
песмама, причама, анегдотама, пословицама, итд. У тим песмама народ изражава 
свој став о новим историјским и политичким приликама које нису одговарале 
украјинском менталитету, односно психологији сељака/ратара. Служење у војсци и 
регрутација насилно су уведени у украјинским земљама  исто онако као и кметство, 
зато народ у песмама изражава свој негативани став према њима. 

Регрутска обавеза била је велико социјално зло. Трајање војне службе било 
је непримерено дуго, често доживотно. Од 1793. војна служба је скраћена на 25 
година. После тога војни рок је био више пута скраћиван, да би 1874. године био 
смањен на 7 година. Зато није чудо да су о војницима као о посебној друштвеној 
категорији стваране многе лирске песме. 
 
Рекрутські голосіння (тужбалице) 

Песме у којима се пева о испраћају регрута на служење војног рока. Те 
песме се мало разликују од песама које се певају на сахрани, јер је дугогодишње 
служење у војсци практично значило крај живота у породици, у родном селу. 
Одлазак у војску значи прелазак из «свог» у туђи свет у коме владају други закони, 
где је будућност потпуно неизвесна. 

У војну службу одлазили су млади и здрави момци, а многи од њих нису 
дочекали крај војног рока: умирали су у ратовима, од нељудских казни и тешких 
животних услова, од болести. Многи су се враћали из војске болесни или богаљи, 
или морално и физички уништени. Тешки услови живота у армији често су били 
разлози за самоубиства. 

Велика несрећа за породицу настајала је када је у војску одлазио ожењен 
човек. Тада је његова породица често била осуђена на немаштину, а жена, без 
обзира што је имала  живог мужа, често је живела као удовица. Све те животне 
несреће и трагедије нашле су одјека у лирским војничким и регрутским пемама. 

Војничке песме често су веома сличне козачким песмама. Понекад је 
довољно само да се промени реч «војник» у «козак» и садржај песме би остао 
потпуно непромењен, а песма не би изгубила своју суштину. 

Регрутација може бити представљена у три фазе, па тако постоје три 
циклуса регрутских песама: 

О регрутацији и одвођењу регрута у војску. У време кметства приликом 
регрутације главну реч имао је спахија, који је по својој вољи бирао ко ће ићи у 
војску, а ко неће. Обично би у војску одлазили они најнепокорнији, бунтовни 
момци, или они које нико није штитио. После укидања кметства (1861) сеоско веће 
је решавало о томе ко ће ићи у војску. Имућнији људи су увек имали могућност да 
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своје синове откупе од војне службе, а у војску би најчешће одлазили сиромашни, 
који нису могли да се откупе. 

Посебна епизода је «хватање» регрута: ту се описује како војници долазе у 
село и једноставно «хватају» момке на улици, у кућама, на њивама, везују их (или 
стављају у окове) и тако их одводе у војску: 

Кують вони і гартують, 
Кайдани готують, 
Чи на вора, чи на злодія, 
Чи на розбійника. 
 
Не на вора, не на злодія, 
Не на розбійника, 
То ж на того сиротину, 
Вдовину дитину. 
           (“Ой у полі на роздоллі”) 
Следећи драматичан моменат је бријање главе регруту: то је било право 

понижење људског достојанства. Тај моменат је нарочито присутан у песмама 
карпатског ареала, где је дугачка коса била понос сваког момка. Многи момци су 
плакали док су им бријали главе, јер нису могли да поднесу такво понижење: 

...Не хвалися козаченько, 
Кучерявим чубом. 
Бо прийдеться, доведеться, 
Під аршин ставати, 
Молодого козаченька 
До війська давати. 
Девојка, којој момак одлази у војску била је веома тужна: 
Волосічко моє, десь ся поділо? 
В кошицькій касарні на облак злетіло, 
На облак летіло, за Дунай падало, 
Мила го збирала, жалосно плакала. 
Прикупљање регрута завршава се опроштајем момка од својих најближих. 

Испраћа га цела породица, понекад и цело село. У тој ситуацији лебди предосећање 
да се он више неће вратити.  Зато регруте често испраћају као мртваце или као 
људе осуђене на смртну казну. 

2. Војнички живот – ту је основни мотив тежак живот у касарни и честе 
казне за најмању кривицу (пролазак кроз тзв. «спалир»). Чест мотив је и 
усамљеност војника и туга за кућом, за најдражима. Многи од оних који нису 
могли да поднесу тежак војнички живот и разне врсте понижавања одлучивали су 
се и на самоубиство. 

Најстрашнија страница војничког живота сигурно је рат: у тим песмама 
описане су све страхоте рата, крвопролиће, смрт војника на бојном пољу, сахрана. 
Понекад се у тим песмама јављају мотиви да рањени војник шаље кући свог коња, 
орла или кукавицу (да јаве о његовом рањавању, односно о његовој смрти); девојка 
оплакује свог драгог који је погинуо, итд. За разлику од козачких песама у којима 
се не осуђује рат, јер козаци добровољно одлазе у рат ради одбране отаџбине, у 
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војничким песмама осуђује се рат у који се људи увлаче против њихове воље, 
против њихових интереса. 

Чест мотив је преношење мисли путем писма. Тако син пише својој мајци: 
Через три годочка пише син листочка: 
- Ой мамо, мамусю, чужа стороночка. 
Ой якби ти знала, яке мені горе, 
То ти б прелетіла через синє море. 
За синєє море, за довгії ріки, 
Ой мамо, мамусю, пропав я навіки. 
Ой коли б ти знала, в якій я неволі, 
То ти б передала горобчикам солі, 
Горобчикам солі, синичкою хлiба, 
Ой коли б ти знала, яка мені біда. 
- Я ж думала, сину, тебе оженити, 
А ти, пішов, сину, у військо служити. 
Я ж думала, сину, невістки діждати, 
А ти пішов, сину, у військо страждати. 
Я ж думала, сину, що то ворон кряче, 
А то за тобою дівчинонька плаче. 
Я ж думала, сину, що то скрипка грає, 
А то за тобою дівчина вмирає. 
    (“В неділю раненько зозуля кувала”) 
И у војничким, као и у козачким песмама, чест мотив је љубав, и ту се може 

издвојити неколико сижеа: девојка умире од туге за драгим који је у војсци; војник 
моли одсуство да посети своју драгу, а ако га не добије, бежи из војске (постаје 
дезертер). 

У тој врсти песама често има и елемената баладе: заљубљени момак и 
девојка, када сазнају да он треба да иде у војску, беже у поље и ту се претварају у 
цветове; мајка сазнаје да је њеном сину веома тешко у војсци, претватра се у 
кукавицу и лети да га посети; момак одлази у војску а његову драгу удају за 
невољеног и тада се она, да би избегла насилну удају, претвара у тополу, итд. 

Посебан циклус је циклус песама о повратку војника кући. По обиму тај 
циклус је најмањи. Најчешћи мотив је да се војник враћа као богаљ: 

Права ручка прострілена, 
Ліва ручка відтята... 
Подивися, мила чорнобрива, 
Яка війна проклята. 
Тај мотив се још више драматизује ако таквог војника нико од његових 

најближих не препознаје и сви га гледају као странца: 
Тільки всього роду, 
Калина цвіте 
З-під тої калини 
Милая іде. 
 
– Здраствуйте, – не каже, 
Руки не дає, 
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Бідному солдату 
Жалю завдає... 
У таквој ситуацији, потпуно разочаран, одслужени војник одлучује се на 

самоубиство: 
Став ручки давати – 
Вона не бере, 
Став дитину брати, 
Вона не дає. 
 
А у лузі, в лузі, 
Колодязь з водою... 
Тепер тобі мила 
Розлука зі мною” 
   (“Вийду я на гору”) 
Чест мотив у тим песмама је да војник после одслужења војног рока и 

повратка кући овде не налази никог од најближих: 
Лишив дома вітця, матір, 
Жінку та й дитину, 
А сам пішов воювати 
У чужу країну. 
 
З війни вернувсь без здоров’я, 
Отець, мати в гробі, 
Моя жінка вийшла заміж – 
Сирота я собі. 
    (“Ой ви, гори високії”) 
 
Регрутске песме често имају неку везу са свадбеним обредом: као што 

девојка која се удаје заувек напушта родитељску кућу, тако и младић који одлази у 
војску као да заувек одлази. Тај мотив се користи посебно у војничким песмама у 
којима се говори о смрти војника: 

Оженила ж його пуля бистрая, 
А бояри були – усі дзвони ревли, 
А жона ж молода – восковая свіча, 
А старости були – корогви несли... 
У регрутским песмама има паралелизама (Один сад зелений, а другий цвіте; 

Старший брат на службі, а менший іде...), поређења (ворон кряче – мати плаче; 
зозуля кувала – мати сина в військо виряджала), метафора (чорна рілля ізорана ще 
й кулями засіяна)... 
 
Кметовске песме (крипацькі пісні)  

После рушења Запорошке Сече (Запорозька Січ) и ликвидације свих ознака 
државне аутономије Украјине, Царска Русија је и на територији Украјине почела да 
уводи кметство. Царским указом од 1763. веома је ограничено право зависних 
сељака да се пресељавају, а за време царице Катарине II, 1783. кметство је потпуно 
уведено на целој територији Украјине која је била у саставу Империје. 
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У кметовским песмама описан је веома тежак живот сељака-кметова. У тим 
песмама уопште нема романтичарских особина (хиперболизација, идеализација 
лирских хероја, опширни пејзажи, персонификација сила природе, фантастичне 
слике, итд.). Ту је насликана сурова животна реалност: тежак рад кметова да би 
преживели, епизоде иживљавања феудалаца и спахијских чиновника над 
кметовима, понижавање људског достојанства, итд. 

Централна тема тих песама је тежак посао и работа коју мора да одрађује 
свака породица: 

Наступає чорна хмара, 
А другая синя, 
Не заступить син за батька, 
А батько за сина. 
Женуть батька в степ косити, 
Сина молотити, 
Третю дочку-паняночку 
Тютюну садити, 
А свекруху з невісткою 
У лан  жита жати... 
Посао сељака/кметова нарочито је тежак за време жетве, јер се тада ради од 

свитања до сумрака, некад и ноћу. У тим песмама јављају се и елементи 
календарско-обредних и пододично-друштвених песама: 

Ой отаман з прикажчиком 
Огні заливають, 
А всіх дочок з матерями 
В поле посилають. 
Осталися малі дітки 
Та їстоньки просять. 
А матері із батьками 
Та снопики носять. 
Чест мотив у тим песмама је устајање кметова против феудалног 

угњетавања. Разни су облици супростављања кметова: бежање, отказивање 
послушности, одбијање да се одрађује работа, оружане побуне, итд: 

Ой ходімо, пане-брате, та за круті гори, 
Нехай тута виводяться круки та ворони! 
Ой ходімо, пане-брате, в степ та в гайдамаки, – 
Та дамося, пане-брате, добре панам взнаки! 
Гайдамаки су устаници који су устајали против феудалног угњетавања 

током XVIII века на етничким украјинским територијама које су биле у оквиру 
Пољске. Најснажнији покрет хајдамака је средином XVIII века и 1768. године – то 
је тзв. Коліївщина. Покрет је био угушен. 

Укидање кметства у Руском Царству 1861. године нашло је одјека и у 
народном стваралаштву. Чест мотив су саркастичне слике бивших феудалних 
господара који нису у стању да опстану без својих кметова: 

Ой летіла зозуленька, стала говорити: 
– Не будете, мужики, панщини робити! 
Ой пішов же пан старий стосиків рубати, 
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А за ним стара пані стосиків в’язати. 
Ой перейшла стара пані від стоса до стоса, 
Погубила черевики, йде додому боса. 
Ой пішла стара пані пшениченьку жати, 
А за нею паничі снопики в’язати. 
У неким песмама тог циклуса говори се како феудални господари плачу за 

феудализмом и моле своје бивше кметове да се врате и да и даље раде за њих, 
обећавајући да ће их боље платити. 
 
Бурлачке песме (бурлацькі пісні) 

Од времена укидања кметства у Руском царству (1861) јавља се нова 
друштвена категорија – бурлаци (бурлаки) – људи који нису имали своју земљу, а 
најчешће ни властиту кућу, одлазили су у туђе земље да зараде да би проживели. 
Често су то и козаци који после рушења Запорошке Сече, бежећи од руске војске и 
заробљеништва које их је очекивало, беже у друге земље, у Молдавију, на Крим, на 
Дон. Бурлаци су постајали и они кметови који су побегли од својих феудалних 
господара. Међутим, украјинске бурлаке не треба мешати са руским бурлацима - 
радницима који су вукли бродове. У Украјини реч ”бурлака” означава човека који 
је из неких разлога оставио породицу и живи сам или је то једноставно неожењен 
човек. 

Највећи део бурлачких песама чине песме о кметовима који су побегли од 
кметства. Ове песме су веома сличне кметовским песмама. Основни мотиви су 
тежак посао, потуцање у туђини, бедна привремена зарада, јадиковање над својом 
судбином: 

Нема горя так нікому, 
Як бурлаці молодому... 
... Що бурлака гірко робить, 
Аж піт очі заливає, 
А хазяїн його лає, 
А хазяйка дорікає... 
Ипак, без обзира на веома тежак живот, бурлак је, за разлику од кмета, бар 

имао личну слободу, и то се често истиче у тим песмама. Међутим, доминирају 
тужна расположења, туга за завичајем, жеља да се нађе место, где се може стално 
живети да се човек не потуца светом. 

Кулминација мотива о тешком животу бурлака је смрт бурлака у туђини, 
далеко од куће. Ту је наглашена тема усамљености и узалудности проживљеног 
живота. 
  
Надничарске песме (наймитські пісні)  

Надничари се као друштвена категорија масовније јављају од укидања 
кметства у Руском Царству 1861. године. Ситни поседници и беземљаши су једини 
начин за преживљавање налазили у надничарењу. Многи су одлазили у градове и 
тамо су тражили и налазили најразличитије послове запошљавајући се као 
надничари, најчешће за веома мале наднице. У тим песмама су чести мотиви 
тешког надничарског рада и веома мизерних надница (по томе су ове песме сличне 
бурлачким): 
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Вчора була суботонька, 
Сьогодні неділя; 
Чом на тобі, наймиточку, 
Сорочка не біла? 
 
Ой не біла, ой не біла, 
Та й не буде біла, 
Бо не знає бідний наймит, 
Коли та неділя... 
Чести су и мотиви туге за родбином, жеља да се што пре врати кући, 

јадиковање над тешким надничарским животом. За разлику од бурлачких песама у 
којима се најчешће говори о мушкарцима (јер су бурлаци најчешће само 
мушкарци), у надничарским песмама говори се и о надничаркама. Оне су налазиле 
посао као шваље, праље, куварице, собарице, итд. У тим песмама често је опевана 
трагична судбина девојке-надничарке коју сами родитељи шаљу у надницу, јер је 
не могу издржавати. Исцрпљена тешким радом, надничарка се у песми јада својој 
мајци на свој тежак живот: 

Ти думаєш, ненько, що я тут паную? 
Прийди, подивися, як я тут горюю. 
Ти думаєш ненько, що я тут не плачу? 
За дрібними слізоньками роботи не бачу. 
Ти думаєш, ненько, що тут гарно жити? 
Прийди, подивися, як гірко служити. 
Ні допити, ні доїсти, ні сісти спочити,  
Послідньому ледачому трудно догодити... 
 

Просјачке песме (жебрацькі пісні)  
Посебна категорија украјинског становништва су старци-просјаци. Они су 

изводили своја дела и тако су зарађивали средства за живот. Они су формирали 
просјачка удружења која се организују на посебан начин и имају своја правила 
понашања. Старци-просјаци су најчешће изводили историјске песме или песме-
хронике и за ово су добијали милостињу: 

Прошу тебе, отець-мати, 
Низьким уклоном, покірним словом, 
Даруюй мені єдиную рубашечку, або убраннячко, 
На грішнеє моє тіло прикриваннячко, 
Прикрашайте ж, отець-мати, моє грішне тіло, 
Щоб од буйного вітру воно не марніло, 
І од праведного сонечка не вгоряло, 
Од морозу не вимерзало, од дощу не вимокало, 
То так і вас прикриє Матір Божая чесним своїм омофором. 
У песмама стараца-просјака основни мотив је молба да им људи дају 

милостињу: да им поклоне одећу, храну, неки новац. Све је то укомпоновано 
заједно са молбом да милост божја награди доброчинитеље, који помажу просјаку. 
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Печалбарске и радничке песме (заробітчанські та робітничі пісні)  
После укидања кметства многи сиромашни сељаци и беземљаши одлазили 

су у градове и тражили су посао као радници. У њима се описује веома тежак 
живот радника у фабрикама и у разним заводима или радионицама. 

Печалбарске песме су генетски и тематски повезане са бурлацким и 
надничарским песмама. У тим песмама је чест мотив разне несреће у фабрикама 
које радницима наносе озбиљне телесне повреде, а они за то не добијају никакву 
одштету: 

Засвистала машиночка 
Треба рано встати, 
Вже десята годиночка 
Нема що снідати. 
– Молотила машиночка, 
Молотила жито, 
Не одного строкарика 
Затягнула, вбито... 
 

Радничке песме (робітничі пісні) 
Стваране су у радничкој средини. То су песме које су настајале углавном од 

друге половине XIX века. Оне су новост у народном стваралаштву. Поред већ 
традиционалних мотива о тешком животу радника, о тешком раду и слабој 
исхрани, о иживљавању господара, ту има и мотива о протесту, о позиву на отпор, 
на оружану борбу против неправде и експлоатације. 

У источној Украјини велики део радничке класе сачињавали су Руси, зато су 
радничке песме често на руском језику. 
 
Емигрантске песме (еміґрантські пісні)  

Дуго се сматрало да су то печалбарске песме. Мада има сличних елемената, 
оне се разликују: за Украјинце крајем XIX века карактеристично је масовно 
пресељавање на запад, нарочито у прекокеанске земље. Песме које су настале у 
емограцији могу се издвојити у посебну тематску групу друштвене лирике. 

У фолклору је највише трага оставио први талас емиграције с краја XIX и 
почетка XX века. Та емиграција била је условљена тешким економским приликама 
на украјинском селу. Каснији таласи пресељавања Украјинаца у иностранство, који 
су условљавани, пре свега, политичним приликама, скоро да нису оставили 
фолклорне текстове: политички емигранти углавном су били из редова 
интелигенције а не из сељаштва, где углавном живи фолклор. Каснији таласи 
емограције карактеришу се развојем књижевности као индивидуалног ауторског 
стваралаштва, а не колективног народног стваралаштва. 

Широке размере добија емиграција из западних украјинских земаља крајем 
XIX и почетком XX века. Главни разлози масовног исељавања великог броја 
сељака из Галиције, Буковине и Закарпатја су губитак земље и осиромашење. Ипак, 
нови свет је често привлачио и оне имућније, који су одлазили у свет трагајући за 
већом срећом. 

Илузије «америчког мита» брзо су се топиле. Бесконачна пространства 
Северне Америке показала су се као скоро непогодна за обраду или су захтевала 
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велики напор да би се култивисала. Многи емигранти остављали су земљу и 
одлазили да раде у рудницима или фабрикама, мада се велики број украјинског 
сиромашног сељаштва слабо сналазио на таквом послу. На таквом послу често су 
били дискриминисани: морали су више да раде, а зараде су биле мање него другим, 
искуснијим радницима. Најчешће нису имали стално место боравка, нису имали 
социјално осигурање, здравствену заштиту. Често су доживљавали несреће на раду 
или су оболевали. Све је то нашло одраза и у фолклору: 

Америка, Америка, яка ти невдобна: 
Робить в тобі руський нарід, як тая худоба... 
За разлику од сезонских радника који су често одлазили далеко од својих 

кућа, али се нису на том послу осећали као туђинци, емигранти у туђем свету, не 
познавајући начин и стил живота, без знања језика средине, осећали су се не само 
као туђинци, него и као «неми»: 

...Ходжу по Канаді та й милі рахую, 
Гей, гей, та й милі рахую. 
Где м’я ніч захопить, там і ночую (Рефрен) 
Писав би я листи, та й вже папір маю (Рефрен) 
Пішов би-м на пошту – дороги не знаю (Рефрен) 
Хоть знаю дорогу, то не знаю мови (Рефрен) 
Бідний же я, бідний в канадійській недолi. 
Нарочито тешко било је онима који су у завичају оставили своје најмилије: 
Лишив тата, лишив маму й молоду дівчину, 
А сам пішов в Америку – мало не загинув. 
Лишив жінку, лишив діти, лишив рідну мати, 
А сам пішов в Америку свій вік марнувати... 
Или: 
Канадо, Канадо, яка ж ти зрадлива! 
Не одного-сь мужа с женов розлучила. 
Розлучила мужа та й дрібненьки діти. 
Гірко ж мені в Канаді довго тут сидіти. 
У многим од ових песама опевана је туга за завичајем и жеља да се што пре 

врате својој кући. Велика препрека је далек пут и недостатак новца. Писма су 
најчешће једини контакт са најмилијима и завичајем: 

Сяду коло стола, тай стану думати 
Буду до родини дрібний лист писати. 
Писав же я той лист півтори години, 
Заніс-єм на пошту до своєй родини. 
Піду я над море, над тихую воду, 
Буду я чекати лист од свого роду. 
Не одна рибочка через море плила, 
Жодної-м не видів, щоб листи носила. 
Због процеса асимилације украјинског становништва у прекокоокеанским 

земљама (посебно друго и следећа поколења), емигрантски фолклор је брзо губио 
своје првобитно значење и полако је нестајао. 

У украјинском фолклору могу се издвојити још неке врсте лирских песама 
које припадају посебним друштвеним категоријама. Ту се могу убројити песме 
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затворско-робијашке – тюремно-каторжні пісні – које су стварали осуђеници-
робијаши које су масовно слали у Сибир. Пошто су власти у XIX и XX веку на 
робију често слале политичке затворенике, у тој врсти песама има и патриотских 
мотива. 

Посебна група песама прве половине XX века су тзв. колхозне песме – 
колгоспні пісні: 

Кажуть люди, кажуть, 
Що я файна дівка, 
А я в нашім селі, гоя-гой! 
Краща бригадирка! 
 
Чуєш чорнобрива, 
Ти поправді файна, 
Будеш пасувати, гоя-гой1 
До мого комбайна! 
 
Беруть мене хлопці 
Першою у танці, 
Бо я у колгоспі, гоя-гой! 
Перша на ділянці! 
Поред ових песама у новије време могу се издвојити и студентске, 

туристичке и друге врсте народних лирских песама. 
 

Песме за игру – танкові пісні  
То су веселе хумористичке или лирске песме које се певају уз игру. Воде 

порекло од прастарих времена. Синкретизам текста, мелодије и покрета-игре 
карактеристичан је за најстарије слојеве народног стваралаштва. Ове песме су 
генетски повезане и са календарско-обредном лириком, која је пратила магијске и 
друге ритуале. Блиске су и пролећним песмама (веснянки) – има у њима много 
хумора и обраћања момака девојкама и обратно. 

Најраспрострањенији жанр је коломийка. Сматра се да је настала у XVIII 
веку, ако не и раније. Володимир Хнатјук, истакнути украјински фолклорист и 
етнограф, сматра да је коломийка потпуно самостална творевина народног генија, 
слична другим самосталним родовима народне поезије. Коломијка обухвата све 
појаве живота људи: ту је изражена и сва радост и сва несрећа, утеха и бол; ту је и 
хумор, и сатира и иронија... Сличне народне песме су код Руса частушка, код 
Пољака краковјак, код Срба бећарац. 

Коломијка је песма у два реда у ритму 2/4 такта, са женском римом. 
Структура коломијске строфе: два 14 слоговна ретка са паузом после четвртог 
слога и цезуром после осмог слога, тако да стих има 4+4+6 

Ой дрібонька / коломийка / дрібонька, дрібонька 
            Одна мила, / друга люба, / третя солодонька. 

 
Мада је структура коломијке доста једноставна, мелодије су необично 

богате и разноврсне. Пример показује да је само у једном селу забележена 41 
мелодија коломијки. Устаљен и вековима израђиван облик коломијке карактерише 
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се низом особина: има специфичну поетику жанра минијатурне песме, има сталне 
поетске формуле, које играју улогу традиционалног увода (“Ой летіла 
зозуленька...”, “На високій полонині...”, “Ой легонька коломийка...”). Први ред је 
често повезан са другим на основу аналогије или контраста. Карактеристичан је и 
традиционалан фолклорни паралелизам са сликама природе: 

Я гадала, молоденька, що сонечко сходить, 
А то милий, чорнобривий по городі ходить. 
Ой дощ іде, роса паде на білу березу, 
А я свому миленькому сорочку мережу. 
Чести су психолошки паралелизми: 
Як ми вірно ся любили, сухі дуби цвiли, 
А як ми ся розлучили – зелені зів’єли. 
Сухе листя скоро горить, а сиреє курить, 
Молодеє веселиться, а старе ся журить. 
Веома често користе се поређења: 
В тебе очка чорненькії, як терн на галузі, 
Личко таке рум’яненьке, як калина в лузі. 
Та ми собі заспіваєм, дві сестриці рідні, 
Дзвенять наші голосочки, як дзвіночки срібні. 
Било је много покушаја да се направи класификација коломијки, али се 

свакој од њих понешто може приговорити. Најкраће речено, коломијка стварно 
обухвата све области људског живота и у њој се могу издвојити скоро све раније 
споменуте врсте народне лирике. 

Само је Володимир Хнатјук прикупио и објавио у неколико зборника око 
9.000 коломијки. Више од половине песама Тараса Шевченка је у стиху коломијке. 

Друга распрострањена врста песама за игру су шумки – то су кратке (1 или 
2 строфе) песме у 2/4 музичком такту са карактеристичним строфом од четири 
реда, а сваки од њих по правилу има 8 слогова и цезуру: 

Кину кужіль / на полицю, 
Сама піду / на вулицю. 
Нехай миші / кужіль трублять, 
Нехай мене / хлопці любять. 
Међутим, постоје шумки нешто другачије структуре: 
І шумить, і гуде, 
Дрібний дощик іде, 
А хто мене молодую 
Та й додому поведе? 
Поред споменутих, Украјинци су прихватили и песме за игру суседних 

народа: пољски краковјак и руску частушку. Међутим, док се краковјак пева на 
украјинском језику, частушке се углавном певају на руском језику. 
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КЊИЖЕВНОСТ КИЈЕВСКЕ РУСИ 
 
Оригинална књижевност 

 
Иако многи лингвисти сматрају да никад није постојао један староруски 

говорни језик, стручњаци се ипак слажу да су Источни Словени од XI – XIII века 
имали заједнички писмено-књижевни језик: или староруски, или старословенски 
(црквенословенски) језик, или оба заједно. 

Староруски писмено-књижевни језик су сачињавала два писмено-књижевна 
језика: а) староруски који се формирао у Кијевској Руси на основу говора и под 
утицајем старословенског и б) старословенски језик донет са словенског југа (из 
Бугарске) који је у Кијевској Руси под утицајем локалног говора добио изразите 
источнословенске особине. 

Најстарији данас познати записи на староруском језику су Влес-книга и 
натписи на златном и сребрном новцу кнеза Владимира Великог, Јарослава Мудрог 
и његовог сина Свјатополка. 

 
ВЛЕС-КНИГА 

 
Влес книга пронађена је 1919. године у Харковској области. Текст књиге био 

је исписан на брезовим или храстовим дашчицама димензија 38x22 цм, које су 
нестале током Другог светског рата. 

Текст Влесове књиге је веома интересантан: за историчаре то је прва писана 
историја Пољана-Укра, односно мито-историја племена прашко-корчачке културе. 
У том периоду се поред Дњепра формира савез племена на челу са ратничким 
Сарматима-Русима. Пољани-Укри се покоравају и прихватају име 
Руси/Русичи/Русини. У летопису Повiсть врем’яних лiт Летописац за Пољане 
каже: Поляни, якi сьогоднi звуться русь.  

Ту има података о ранословенским полудржавним или државним 
творевинама пре оснивања Кијевске државе: о Пољанима, једном од 
источнословенских племена која су у IX веку основала Кијевску Рус, о Кијеву, о 
Антима и њиховој држави. 

Догађаји се не излажу неким хронолошким редом. Често се понављају једни 
исти подаци, али у нешто измењеном облику. Износе се разна мишљења о пореклу 
Словена... Ипак, најзначајније је то да је у делу приказан/описан ментални склоп, 
осећања и народна мудрост етноса. 

У књизи се показује како се ова заједница/етнос брани од напада 
непријатеља који надиру са севера и југа. Непријатељ који је продирао у ту 
заједницу доноси нове односе међу људима, сасвим туђ поглед на свет, нови морал. 

Књига даје веома много података о начину живота источнословенских 
племена, о њиховом привредном и друштвеном животу, о уређењу односа у оквиру 
племена. 

Књига је нека врста епског дела а истовремено представља протолетопис 
односно почетак писања летописа код Источних Словена и Украјинаца. 
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Влес-книга даје масу скондензованог историјског материјала који се просто 
надопуњује са познатим историјским, књижевним и фолклорним материјалима и 
чињеницама. 

 
ВЛЕС-КНИГА 

 
Влес-книгу сю почтемо богу нашому, який бо єсть прибижища сила. 
В тамтi часи був муж, який був добрий і славний, що званий був яко отець 

Русi. I вiн мав жону i двi дочки. Мали вони скотину: корови і багато овець. З ними i 
були вони у степах. I вiн нігде не мав мужiв про дочок своїх, так молив богiв, аби 
рiд його не пересікся. I Дажбог почув мольбу ту i по мольби дав йому iзмолене, бо 
ж були видані замуж тiї. Се бо трапляється мiж нами i маємо виряжатися: се ж 
бо Ясна чтемо, тут бог Влес отроча несе, до нього сходимося i пiднiмаємо до бога 
нашого i тому речемо хвалу: “Будь благословен вождь нинi i присно, од вiкiв 
навiки”. 

Сказано єсть про кудесникiв, але те прошедше не завернеться. 
 

*** 
У той час був Богумир, муж слави, i мав три дочки i два сини. Тії бо повели 

скифiв до степiв i там живучи у травах, Почти навчалися i Бояни, богам 
послушнi, і розумом бистрi і так ото. 

А тут мати їх, що звалася Славуни, про їх дбаючи потреби, і каже якось до 
Богумира: - “Чи то цими днями я маю дочок своїх оддати i внукiв побачити?” 

- Так, - каже, і воза запрягає i їде кудись собi. І приїздить до дуба, стоячого 
в полi, i стає на нiч бiля вогнища свого. I бачить увечерi мужи три на конях до 
нього прямуючи. 

Сказали тії: “Здоров будь, а й що шукаєш?” 
Оповив їм Богумир туги свої, а вони ж отвiтили, що суть сами у походi, 

щоб мати жiнок. 
Повернувся Богумир на степи свої і привів три мужи дочкам. Звідси три 

роди вийшли i славні стали. З того бо походять древляни, кривичи і поляни, бо 
перва дочка Богумира імено дала Древа, а друга Скрива і третя Полева. Синове ж 
Богумира мали свої імена Сива і молодший Рус. Звідти і походять сiверяни i русi. 
Три бо мужи були вiсники: ранку, полудня и вечора. 

Утворились роди тiї на Семi Ріках, де проживали ми за морем у Краї 
Зеленим и де скотину розводили давнiш нашого iсходу до Карпатських гiр. 

То були тамти лiта перед тисяча триста до Єрманриха. У тi часи була 
боротьба велика на берегах моря Годського, i там праотци накидали кургала iз 
каменя бiлого, пiд яким погребли боляри i вояки свої у сiчi впавши. 

Прийшли iз Краю Зеленого до моря Годського, а там наткнулися на Годь, 
яка нам путь загородила, i так билися за землi тi i за життя наше. 

До того були отци нашi на берегах моря по Рай-рiцi i з великими 
труднощами по нiй переправили свої люди i скотину на цей берег, iдучи до Дону, а 
там годив побачивши, пiшли до полудня i Годське море побачили, i годив, 
намирених проти нас виступити, побачили i так змушенi битися i за життя i 
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живитва свої, бо ж єгуни були по стопах отцiв і нализали на них, людей б’ючи і 
скотину забираючи. 

I так рiд славний iшов до землi, де сонце вночi спить i де трави многи i луки 
тучнi, i рiки риби повнi, i де нiхто не умре. 

 
*** 

Богумиру бо боги дають благи земнiї, а тому ми не маємо се... (бояти)... що 
нам буде iн(акше)... А старших в родi обираємо яко комонезiв, якi од часiв старих 
суть нашi вуце (водчи, старшини). Наiменуємо раз все... ті бо є князями довгий час 
і тих то греки не зведуть, а стоїть до кинця, як належить мужу тому, що од 
народження має давати до потомкiв його, аби тiї правили нами... А по Богумиру 
був Орий з синами своїми. А коли єгуни велику боротьбу затияли за утворення 
великої земли своєї, i так пiшли ми вон (геть) звідти до Русi. 

Нинi є iнакший час, i маємо братися за гужжя i тягнути вперед, а не буде 
говорено, що ми оставили землю нашу, а зайняли iнших, але хай скажуть, що ми 
боремося дуже за себе. Тобо, русичи, не оставте грекiв на землi вашiй, а боритеся 
за неї... 

У тi часи Ра рика була границею мiж нами i iншими землями, а сьогоднi 
возжадобилися вороги нашi на нас і маємо боротися за внукiв наших, щоб 
удержати степи нашi i не дати землi iншим... Так бо маємо iнакше творити, а не 
випалювати дуби на поля свої, анi сіяти по тих i жати жниво на попелищах, бо ж 
маємо степи трав’яни і скотину розводимо, оберігаючи її од ворогiв... 

 
*** 

Кия. Це було до заходу сонця, а звiдти йшли до сонця (на схiд) до Непра 
рики. Побачили там Києм утверджений город, який населяли славнi роди наші. Там 
оце оселилися, огнища творили дубу i снопу, який єсть Сварог, пращур наш. 

А це одного разу наліз на нас ворог новий, осезци якi корови щуприли 
(захвачували, крали). І ось рать свою устримiв Кий на них. А побачивши вражi вої 
тих перунських воїв, що кинулися на них і розторощують силу їх i до ноги 
розтрощать, показали зади їхнi. 

Ось племено єнезьва нализло iнше на нас, i сiча була велика, і розбито було 
до послiднього. 

А нашi вої, дивлячись на те, казали: “А боги нашi поб’ють ворогiв наших”. 
Мимо того, Вишень гряде на марицях до нас і каже: “Діти, городить город 

ваш і укрiпить його, а б... (о боротьба) буде зура і крiпка. А то Сварог мене послав 
до вас, се б... себто знимайте до сил небесних очi вашi, а також казав про вас... 
(щоб) береглися”... 

 
МОНАХ ХРАБРИ 

 
Крајем IX – на почетку X века, од времена када су словенске државе 

примиле хришћанство, почели су покушаји да се створи словенско писмо. Према 
речима аутора публицистичке расправе Про письмена монаха Храбра, који је 
наставио борбу Ћирила против тзв. «тројезичника» и борио се за апостолску ствар 
солунске браће, у почетку су Словени покушавали записивати свој језик «римским 
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и грчким словима», односно помоћу слова латинске и грчке абецеде. Ову 
иницијативу Храбр приписује самим Словенима. Храбр је заступао глагољицу, која 
је била генијални изум Кирила и прва позната словенска абецеда. Ипак, и поред 
савршености за тачно писање фонетике и хармоније графике, глагољица није била 
прикладна за брзо писање и репродуковање књига. 

Храбр је полемисао не са представницима византијског свештенства, које је 
заступало монопол грчког језика као језика богослужења и писмености, него са 
образованим бугарским свештенством, које је било сагласно да се словенски језик 
може користити у богослужењу и писмености, али је било против начина писања 
који су предлагали ученици Константита и Методија. 

Храбр наглашава да је Константин, стварајући словенско писмо, своју 
абецеду започињао оним истим словом, којим почињу старије, јеврејска и грчка 
абецеда. Главна карактеристика словенске абецеде је постојање посебних слова 
која преносе специфичне гласове у словенском језику. На крају он посебно указује 
да су грчку азбуку створили Грци-пагани, а словенску – светац. 

Текст Храбра настао је после 886. године. Тада је грчка абецеда била 
допуњена словина из абецеде донете из Моравске и почела је да потискује 
глагољицу из северних области Првог Бугарског царства, одакле је пренета и у 
Кијевску Рус, где је такође ова абецеда потпуно прихваћена. Тада се за ово писмо 
почиње коритити име «ћирилица», које се прво коритило за глагољицу, коју је 
створио Ћирило. 

Текст овог споменика културе, који је стигао у Кијевску Рус, прихваћен је 
као трактат написан да се докаже надмоћ словенског писама над грчким. Овај текст 
Храбра је сачуван у 73 списа који потичу од XIV – XVIII века. 

 
ЧОРНОРИЗЕЦЬ ХРАБР 

Про письмена 
 

Адже спершу слов’яни не мали письмен, проте [читали] і ворожили за 
допомогою рис і різьб, бо поганами були. Коли ж охрестилися, римськими і 
грецькими письменами, без порядку, намагались записувати слов’янську мову. (...) 

Потім же людинолюбець Бог, який упоряджує все й не полишає рід 
людський без розуму, але всіх приводить до знання і спасіння, помилував рід 
слов’янський і послав їм святого Константина Філософа, нареченого [у пострігу] 
Кирилом, мужа праведного та істинного. I створив [він] для них тридцять 
письмен і вісім, одні за зразком грецьких письмен, інші ж відповидно до 
слов’янської мови. 

З першої [букви] почав, як в грецькій [абетці]: адже вони [починають] з 
“альфи”, а він з “аз”. І так обідві починаються з “аз”. І як ти створили [абетку], 
наслідуючи жидівські письмена, так він у слід уступав грецьким. Бо у жидів перша 
буква “алеф”, що значить “навчання”. І коли приводять дитину, говорять: 
“Вчися”, а це – “алеф”. І греки, наслідуючи це, сказали “альфа”, пристосовуючи 
зворот мови жидівської до грецької мови, так, що дитині замість “вчення” 
говорять: “Шукай”. Бо “альфа” – грецькою “шукай”. Тих наслідуючи, святий 
Кирил створив першу букву “аз”. Бо “аз” була першою буквою, від Бога даною 
роду слов’янському, щоби розкрити вуста тих, що навчаються для знання букв. 
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Виголошується вона широко розсуваючи губи, а інші букви виголошуються і 
вимовляються з малим розсуванням губ. (...) 

Деякі ж говорять: “Чому створив тридцять вісім письмен, можна й 
меншим [числом письмен] писати, як греки двадцять чотирма пишуть”. 

Та не видають, скилькома [знаками] пишуть греки. Є ж бо в них двадцять 
чотири букви, та не вистачає їх, щоби книги писати. Тож і додали 11 [дифтонгів] 
і цифри три – “шість”, “дев’яносто”, “дев’ятсот”, і збирається їх всіх 30 і вісім. 
Так само і за тим зразком створив святий Кирил 30 письмен і вісім. 

Інші ж говорять: “Нащо треба слов’янські книги? Адже не створили їх ні 
Бог, ні апостоли, і не є вони споконвіку, як жидівські й римські і грецькі, що 
існують споконвіку і уподобани Богом. 

А інші гадають, що письмена Бог створив, а самі не відають, що говорять, 
окаянні, нібито Бог звелив, щоби книги були лише трьома мовами, як мовлено у 
Євангелії: “І було на дошці написано жидівською, римською і грецькою, а 
слов’янською там не було, і тому не є слов’янські письмена від Бога». 

Що відповімо, або що скажемо таким безрозумним? І все ж скажемо від 
Святого Письма, як навчилися, що все по порядку походить від Бога, а не один раз. 
Спочатку не створив Бог ані жидівську мову, ані римську, ані сирийську, якою і 
Адам говорив, [а потім] від Адама до потопу і від початку [до того часу], коли 
роздилів Бог мови при стовпотворінні [Вавилонському], як [у Писанні] написано. І 
коли було поділено мови, разом з мовами порозділювано було також між народами 
норови, і звичаї, і устави, і закони, і знання. Єгіптянам [дісталось] – 
землемирство, а персам, халдеям и асирійцям – звіздарство, волхвування, 
лікування, чаклування і всі мистецтва людські, жидам же – святі книги, в котрих 
написано, як Бог створив небо і землю, і все, що на ній, і людину, і все по порядку, 
як написано [в Писанні], а грекам – граматика, ріторика, філософія. (...) 

 
ПРЕВОДИЛАЧКА КЊИЖЕВНОСТ 

 
Киејвска Рус примила је хришћанство грчко-византијског обреда, па су и 

прве црквене књиге биле византијског порекла. Улогу посредника у примању 
византијске црквене књижевности међу Источним Словенима одиграла је Бугарска, 
где су хришћанство  и одговарајућа црквена књижевност стигли цео век раније. 
Ипак, превођење и превођена књижевност у то време скоро увек имају ауторске 
интервенције које обично имају изразит печат властитог националног бића. 
Преводи су често нека врста интерпретације, која даје властито схватање, па и 
оцену онога што се преводи. Преводилачки период је нека врста предисторије 
оригиналне писмености/књижевности Кијевске Руси. 

Већ у првој половини XI века у Кијевској Руси почињу да се преводе 
црквена и световна дела директно са грчког језика. То је углавном рађено у 
скрипторијама Софијског и других саборних цркви у Кијеву, Новгороду, а касније 
и у другим градовима. 

Прво су превођене књиге Старог и Новог завета - Библије, често само 
изабрани текстови из тих књига: Псалми цара Давида, «Апостол», посебна 
тумачења библијских текстова. Такође се преводе и разни служебници, требници, 
молитвеници, триоди, минеје, ораторско-учитељски текстови «отаца Цркве»: 
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Василија Великог, Григорија Богослова, Јоана Златоуста, Теодора Студите, Јоана 
Дамаскина и других. 

Из Византије су долазиле и превођене су књиге ранохришћанске историјске 
литературе у облику хроника (Хроника Амартола, Хроника Малале), хагиографска 
литература – «житија светаца», проповедничка литература, религијска 
химнологија, природно-научна литература («Шестоднев», «Физиолог»), историјска 
књижевност световног карактера («Александрија»), а преко грчког и дела из других 
источних књижевност (будистичка повест «Варлаам и Јоасаф», сиријска повест о 
Акиру премудром), итд. 

Непосредно после примања хришћанства у Кијевску Рус донет је значајан 
број хришћанских дела преведених у Бугарској, али и оригинална бугарска дела: 
Житіє Мефодія Моравського, Похвальное слово Кирилу і Мефодію, Панонська 
легенда Климента Охридског, итд. 

Књижевност Кијевске Руси није била изолована од суседних култура. 
Основни фонд преводилачких црквено-књижевних споменика био је заједнички за 
Источне Словене, Бугаре, Србе, Румуне. Православни на Југу и Истоку Европе 
користили су исте Библије, богослужбене књиге, проповедничку, хагиографску, 
црквено-историјску, природно-научну и делимично повесну литературу. 

 
Шестоднев  

Превођена природно-научна литература енциклопедијског карактера, у којој 
је излагана митска историја о настанку/стварању света, где се дају сазнања о свету 
који окружује човека, о флори и фауни сагласно хришћанској науци и користећи и 
разне античке изворе. 

Из византијске литературе у Кијевску Рус стижу «Шестодневи» Василија 
Великог и Георгија Писиде, Јефрема Сирина, Јоана Златоуста, Анастазија Синаита, 
а из јужнословенске књижевности – Шестоднев Јоана Егзарха Бугарског. 

Шестодневи су детаљно тумачили кратку библијску причу о томе како је 
Бог за шест дана створио свет: небо, звезде, земљу, биљке, животиње, човека, 
односно сву живу и неживу природу. 

У Кијевској Руси је најпопуларнији био Шестоднев Јоана Егзарха, у којем 
читаоци осим библијске приче налазе и оригинална размишљања аутора о 
величини словенског језика, о начину живота Словена и Хазара, о «златном веку» 
бугарске културе за време цара Симеона. 

 
“ШЕСТОДНЕВ” ІОАННА ЕКЗАРХА БОЛГАРСЬКОГО 

Пролог 
 

Що прекрасніше, що солодше для боголюбивих, воістину прагнучих вічного 
життя, ніж завжди триматися думкою Бога і пам’ятати благи діла Його? І 
скільки ти, пане мий, славний князю Сімеон-христолюбець, безперестанку пізнаєш 
заповіди Його і творіння Його, аби тим прикрасити и прославити себе, того ж і 
ми дотримуємося правила. А щиросердний раб, бачачи добрі справи пана свого, не 
тільки сам би хотів, про це знаючи, радіти і веселитися, але бажав би, якщо 
можливо, щоб і світ про це почув. Які рум’яні, радісні і веселі бувають ті, хто 
насичують себе їжею і питвом! Але ще більше – той, хто живить себе думками, 
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зважаючи на справи Божи і радіючи їм. Хоче той, щоби й інші бачили і полюбили 
їх. У таких людей, як говорить Писання, крила виростуть, як у орлів, і полетять 
вони без труду, бо радість не знає тягот і крила вирощує. І як же їм не радіти, 
шукаючи і усвідомлюючи, для кого це небо, прикрашено сонцем і зірками, заради 
кого земля покрита садами, дібровами і квітами й увінчана горами, для кого море и 
ріки і всі води наповнені рибою, кому рай і саме царство приготовані? Як їм не 
радіти і не веселитися, славославлячи, розуміючи, що це – не для кого іншого, а  для 
них самих! А треба ще і про те помислити, яким чином самі вони створені, який 
їхній сон, для чого вони покликані. І помисливши так, нехай вони на ділі й не такі, 
як їм не радіти і не веселитися! Я ж тут швидко у шесті коротких словах все це 
нагадаю. А про добре це творіння побесідувавши, належить і прослідкувати за 
ним. (...) 

 
Слово шостого дня 

 
Як смерд і бідна людина чи мандрівник, прийшовши здалеку до огорожи 

палацу і побачивши його, здивуються і, підійшовши до воріт, захоплюється, 
розпитуючи, і всередину увийшовши і бачачи з обох сторін хороми, прикрашені 
камінням і деревом різьбленим, а потім у палац увийшовши і побачивши високі 
палати і церкви, багато прикрашені камінням, деревом і малярством, а зсередини 
мармуром, міддю, сріблом і золотом, не знає, до чого їх прирівняти, бо не бачив він 
у своїй землі нічого, крім нещасних і бідних халуп, і наче безумний дивується цьому 
тут. А якщо трапиться йому і князя побачити, що сідить в убранні, обсіпаному 
бисером, з гривною прикрашеною на шиї та обручами на руці, поясом красним 
підпоясаний і з мечом золотим, що на поясі висить, з двох сторін його бояр, які 
стоять у золотих гривнах, поясах і браслетах, тоді якщо хто спитає його після 
повернення у свою землю, кажучи: “Що ти там бачив?”, - скаже: “Не знаю як вам 
розповісти про те. Лише своїми очима можна достойно подивуватися ций краси”. 
Так само і я не можу достойно сказати про той гарний устрій і чин, але кожен із 
вас сам, очима тілесними бачачи й умом безтілесним додумуючи, більше і з 
кращим знанням справи може дивуватися собі. Свої ж бо очі никому не збрешуть, 
хоча й ті інколи помиляються. Проте і вони промовлять краще за інше. 
Побачивши ж небо, прикрашене зірками, сонцем і місяцем, і землю – злаками і 
деревами, і море, рибами різними наповнене, бисером і різними чудесами, і 
переходячи до людини, ніби розум втрачаю від подиву і не можу зрозуміти, звідки в 
такому малому тілі така висока думка, здатна обійти всю землю і вище небес 
піднятися. До чого прив’язаний розум той? Як, виходячи з тіла, минає він сфери 
одну за іншою, проходить повітря і минає хмари, сонце, місяць, і всі пояси і зірки, 
ефір, і всі небеса, і в той же час знову опиняється у тілі своєму? На яких крилах 
він злетів? Яким шляхом прилетів? Не можу простежити. Тільки і знаю, що 
говорити разом із Давидом: “Здивувався розум твій, мною зміцнився, не може 
проти нього”, “Возвеселив мене, Господи, творінням Твоїм, і справам рук Твоїх я 
возрадуюся”, бо “Звеличилися справи Твої, Господи, все премудрістю сотворив”. 
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Физиолог 
Зборници звани Физиолог пружају описе реалних живих бића (лав, орао, 

змија, лисица, голуб, кит, слон...) и бајковитих бића (феникс, сирена, кентаур, 
једнорог), биљака, минерала, итд. «Физиолог» је нека врста популарне зоологије и 
популарно теолошко дело, које у алегоријско-симболичком облику излаже значајне 
ставове хришћанске науке и описује реалне али и измишљене особине многих 
животиња, пружа хришћанима узоре које треба да следе и разне поуке. 

Знања која пружа «Физиолог» црпе се из Библије и из дела античких и 
источних писаца. Сваки чланак је посвећен једној животињи или птици и дели се 
на два дела: у првом делу се описују особине животиње/птице, а у другм делу се 
дају симболичка тумачења тих особина и пружа се нека морално-дидактичка поука. 

С временом «Физиолог» као компилација хришћанских погледа на свет који 
окружује људе доживаљава своје значајне измене, јер свака епоха уноси део свог 
духа, идеологије и научних погледа. 

 
ФIЗIОЛОГ 

Слово і сказання про звірів и птахів 
 

Фізіолог про лева. Три властивості має лев. Коли левиця народить, то 
приносить мертве і сліпе дитя, сідить вона і береже його до третього дня. Через 
три дні приходить лев, дуне йому в ніздри і дитя оживе. Те ж саме і з вірними 
народами. До хрещення вони мертви, а після хрещення очищаються Святим 
Духом. 

Друга властивість лева. Коли спить, очі його відкрити. Так і Господь наш 
говорить іюдеям: “Я сплю, а очі мої божественні і серце не спить”. 

А третя властивість лева, - коли левиця біжить, то сліди свої замітає 
хвостом і мисливець не може відшукати її слідів. 

Так і ти, людино. Коли твориш милостиню, то нехай ліва рука не знає, що 
робить права. Нехай не завадить диявол справам помислу твого. 

Про оленя. Олень живе п’ятдесят років. А потім іде у долини і гірські ліси, і 
почує запах змії, що тричі змінила шкіру, обнюхує її і відкидає її. І після цього іде і 
п’є воду. Якщо ж не п’є, то помирає. Якщо ж вип’є, то живе інші п’ятдесят 
років. Про це говорить пророк: як прагне олень до джерел водних. 

Так і ти, людино, маєш у собі три оновлення: хрещення, покаяння і 
нетлиння,  а коли згрішиш, то йди до церкви, і до живого книжного джерела, і до 
пророчого сказання, і випий живої води, тобто святого причастя. 

Про змію. Коли змія йде пити воду, то отруту свою у гнізді своєму залишає. 
Щоб не отруїти тих, що питимуть після неї. 

І ти, людино, коли ідеш у церкву святу, всяку злість лиши вдома. 
І ще: коли постаріє змія і не бачить, влізає у вузьку ущелину в скели, і 

поститься сорок днів, і затаїться, і полиняє, і знову стане молодою. 
І ти, людино, постилася сорок днів, щоб скинути із себе лестощі диявола і 

прийняти новий вид, оновлений у Христі. 
І ще: коли змія бачить одягнуту людину, то тикає від неї. Якщо вона 

побачить її роздягнутою, то нападає і бореться з нею. Якщо вона захищена вірою, 
то тикає іид неї. 
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Цього ради Господь говорив: “Будьте мудрі, як змії, і чисті, як голуби”. 
Про водяного коня. Від пояса і вище має образ коня, а нижче пояса образ 

риби кита. Плаває у мори й воєвода над усіма рибами. На околиці ж землі стоїть 
золота риба і не сходить зі свого місця, щоб не потрапіти рибалкам на шляху до 
водяного коня. А він як воєвода над рибами іде на околичні землі до тієї золотої 
риби. Оближе її, і потім її облизують всі риб’ячи самці. І йдуть на свої місця 
спочатку самці, а потім самки. І самці мечуть сім’я, а самки, йдучи за ними, 
приймають його і стають череватими. І через сім днів народжують. Коли ж вони 
ходять на околичні землі, то рибаки ставлять сіти свої на шляху риб. Поки ж 
будуть черевати, їх не ловлять. 

Водяний кінь тлумачиться: Мойсей почав пророцтва. Море ж – увесь світ, 
а риби – люди. Золота риба тлумачиться як вхід правовір’я. Ідуть же спочатку 
пророки и прилучуються до Святого Духа. Люди, які приучаються до вчення 
пророцтва, від них отримують духовну благодать. Рибаки ж – це биси. Сітка ж – 
це згуба і улесливі похоти, - якщо не ідуть за водяним конем, тобто Мойсеєвим 
законом, тоді віддаляються і потраплять у сітки тих рибалок і гинуть. А тих, що 
йдуть за пророками, не наздожене ні сітка, ні невід. 

 
Бджола/Пчела  

Зборник кратких изрека или афоризама, извађених из Светог Писма, дела 
светих отаца па и из дела античких, грчких и римских писаца. Ови зборници су 
обично састављени или по азбучном реду почетних слова изрека, или по азбучном 
реду аутора, или по садржају, тако да се наводе изреке о љубави, о мудрости, о 
нади, о вери, итд.  

Зборник Бджола преведен је са грчког у XIII веку, али на територији 
Украјине су познати ови зборници у јужнословенском преводу. Иако су зборници 
Бджола преведени са грчког језика, очигледна је сличност између изрека у њима и 
правих народних изрека. 

 
БДЖОЛА 

Промови і мудрості од Євангелия і од Апостола, і од святих мужів, і 
розум зовнішніх філософів 

 
6. Про братолюбність і дружбу 

 
Соломон. Ліпше од вірного друга рана, ніж поцілунок ворога. 
Сирах. Кожен, хто ненавидіть брата убогого, той далекий від любові. 
Ліпше у питьмі перебувати, ніж без друга. 
Фірім. В іншому мирі дотримуйся, я в любоіи чим більше любиш, тим 

боголюбивішим будеш. 
Майстерність коня у битві перевіряється, а друг вірний – в біді. 
Усе нове краще: і посуд, і одежа, а дружба – стара. 
Багато хто дружить із багатими та не з кращими. 
Сократ. Він спитав Круса, яким чином здобув царство. Коли той відповив: 

“Ворогам мстився, а друзів дарами звеселяв”, - так сказав: “Ліпше б учинів, аби 
ворогів схилив до дружби”. 
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Ромул сказав. Коли хтось пожалився на нього, бо з лукавими людьми живе, 
він сказав: “Лікари посеред болящих ходять, а самі здорові”. 

 
9. Про владу і княжіння 

Святий Василь.Часто безумство людей до влади найгірших приставляє. 
Плутарх. Притча говорить: дитям ножа не давай; я ж реку: ані дитям 

багатства, ані мужам-невигласам силу й владу не можна давати. 
Коли хочеш над іншими володарювати, то перш учись сам собою володіти. 
Князеві належить володіти: у скруті – розумом, із ворогом – міццю, а до 

дружини – любов’ю. 
Платон.  Велику раду приймати – великий належить розум мати. 
Муж, розумний і мудрий, хай не відступить од влади. Беззаконість – 

розумного віддалити, а беззаконного наблизити. Нерозумні ті, що злою владою 
володіють. Люто є гірко, як злі добрими володіють, нерозумні – розумними. 

Олександр. Коли його спитали, який цар ліпший, відповив: “Який військо 
дарами набуває, ворогів вдячністю замирює, а слуг своєю сумірністю й любов’ю”. 

Фукідид. Єство людське: завжди володарює над слабшим за себе, а від 
сильних хорониться. 

Агафон. Князю гидно три речи пам’ятати: перше – що людьми править, 
друге – що закон йому доручений від Бога, третє – влада ця тимчасова і зотліє. 

Демосфен. Влада нерозумна причиною зла буває. 
 
Хронике 

Истакнута дела преводилачке књижевности византијско-бугарског порекла 
су хронографи, који излажу епизоде светске историје. Као извори за састављање 
ових компилацијских хроника служе: Библија, дела црквених проповедника, 
античких и средњовековних историчара, апокрифи и антички митови, паганске и 
хришћанске повести и легенде. Неки хронографи настају у покушају да се помири 
антика са хришћанством, док други тумаче светску историју искључиво у 
хришћанском духу сагласно Библији и осуђујући «јеретичка» учења. 

У епоси Кијевске Руси најпознатије су три превођене византијске хронике: 
Хроника Йоанна Малали, Хроника Георгія Синкела и Хроника Георгія Амартола. 

 
Приповести и романи 

У Кијевској Руси била су доста раширена и прозна књижевна дела световног 
карактера - приповести и романи. Често су то белетризована дела о ратовима: о 
рушењу Јерусалима, о Тројанском рату, о Александру Македонском, или дела 
хришћанско-дидактичког усмерења као приповест Варлаам i Йоасаф. 

Историја Јосифа Флавија «О јудејском рату» била је веома раширена у 
белетризованом облику и позната је под разним називима: О разоренії Ієрусалима, 
Історія юдейської війни, Юдейська віийна. Ту се говори о ратовима Јудеје против 
Римљана током неколико векова све до рушења Јерусалима у првом веку н. е. Дело 
је преведено са грког језика средином XI века. 

О Тројанском рату читаоци Кијевске Руси читали су не директно из 
Хомерове «Илијаде», него посредно, преко хронике Јоана Малале, у којој пета 
глава има наслов «О тројанским временима». 
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Најпопуларнији роман с војном тематиком и на Западу и на Истоку била је 
«Александрија». У том роману говори се о животу и делима македонског цара и 
војсковође Александра Македонског. Дело је настало од биографске хронике о 
Александру Македонском, али је временом прерађивано и допуњавано са много 
легендарних и бајковитих елемената, белетризовано у својеврсно хеленски 
пустоловни роман, који је привлачио читаоце својим сижеом, описом необичних 
догађаја, сценама из битака. Лик Александра Македонског, сјајног војсковође, 
паметног и храброг војника, жељног знања, али и пуног љубави према својој мајци 
и поштовања према храбрим противницима био је веома привлачан за читаоце. 

 
Рејмско Јевандјеље (Реймська Євангелiя) 

Рејмско Јеванђеље је најстарији споменик писма Кијевске Руси. 
У цркви у Рејмсу (Француска) од 1554. године чува се Јеванђеље на коме су 

полагали крунидбену заклетву француски краљеви приликом ступања на престо. 
Ово Јевађеље састоји се од два рукописа писаних на пергаменту, спојених једним 
корицама.  Оба рукописа имају укупно 47 листа. Године 1669. Рејмско Јеванђеље, 
које је кардинал Де Лоррен поклонио Рејмској саборној цркви, описано је у 
инвентару реликвија Нотр-Дам де Рејмс. 

За време франсуске револуције 1793. године корице Јеванђеља биле су 
уништене. Ћирилски рукопис тада је имао само 16 страница текста.  

Први рукопис Рејмског Јеванђеља писан је ћирилицом. Има 16 страница. 
Фрагмент почиње последњим речима 8. гл. 26. редак Јеванђеља по Матеју. Вињете 
и минускуле-иницијали израђени су елегантно. Иницијали су писани црним и 
црвеним мастилом, а мала слова – црним. Од стр. 17 почиње текст глагољицом, 
писан црним мастилом. Овај текст писан је 1395. године. 

Јеванђеље писано ћирилицом писао је монах Прокопиј вероватно до 1018. 
године. Ана (Ганна), кћи Јарослава Мудрог донела га је са собом у Француску када 
се удала (1048 – 1050) за француског краља Хенриха I. Од времена њеног регенства 
за време малолетног сина Филипа ово Јеванђеље се користи за заклетву приликом 
ступања на престо новог краља Француске. 

 
Остромирове Євангелiє (1056 – 1057) преписано је по наруџбини 

новгородског кнежевског намесника Остромира, када је у Кијеву био велики кнез 
Изјаслав, син Јарослава Мудрог. Књига је била намењена Софијској саборној цркви 
у Новгороду. Књига је написана у високом стилу писања – великим и веома лепо 
изведеним уставним писмом. Неки редови исписани су златом. Књига је изузетно 
лепо уметнички украшена: са сликама еванђелиста, заставицама, великим 
иницијалима у зооморфном стилу. На крају књиге је потпис преписивача  
Григорија и датум. 

Ово Јеванђеље је било узорак за писање и украшавање других 
богослужбених књига, као што је «Мстислављево Јеванђеље» (Мстиславове 
Євангеліє) и «Изборника» кнеза Свјатослава из 1073. године (Изборник 
Святослава). 
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Апокрифи 
У старозаветна и новозаветна религијска дела које црква није укључила у 

канонски текст Библије спадају и доста раширени апокрифи (од грч. апокрифос -  
скривен, тајни). По свом садржају апокрифи се скоро и не разликују од Светог 
Писма. У почетку их користе «изабрани», они који су добро познавали религију. 
Касније их све више користе разне опозиционе јеретичке групације. 

Многи апокрифи су се ширили и усменим путем, у облику бајки, легенди, 
псалмова, коледарских песама, посебно у украјинском народном стваралаштву. 
Први индекс/списак «неисправних» црквених књига састављен је у Византији у V 
веку. У Кијевској Руси такав списак/индекс појављује се у преведеном Изборнику 
кнеза Свјатослава из 1073. године. 

Тематски апокрифи деле се у три велике групе: старозаветни, новозаветни и 
есхатолошки. Најстарији су старозаветни: легенде о настанку/стварању света, о 
Богу и Сатанаилу, о Адаму и Еви, о светском потопу, о Нојевом ковчегу, о цару 
Давиду, о паметном цару Соломону, итд. 

Новозаветни апокрифи деле се у две подгрупе: а) приче о животу и 
делатности Исуса Христа у апокрифним јеванђељима Јакова, Хоме и Никодима, 
итд. и б) апостолска «хожденија», која су развијала и допуњавала књигу «Дела 
апостолских», например: Хожденія апостола Андрія, које је било веома популарно 
и ушло је и у летопис Повість врем’яних літ, где се његов сиже тронсформише у 
легенду о подизању Кијева. 

Најпопуларнији су били есхатолошки апокрифи, који говоре о оностраном, 
загробном животу, о рају и паклу, о свршетку света, о «страшном суду», итд. Као 
основа за ове апокрифе послужила су апокалиптичка откровења: Одкровення 
апостола Павла, Одкровення Іоанну Богослову на горі Фаворській. 

У основну фабулу апокрифа често улазе социјални и други елементи из 
свакодневног живота народа као и извесно супростављање канонима цркве. 
Касније ти елементи из апокрифа улазе и у народну па и у уметничку књижевност. 
Реминисценције апокрифских сижеа уочљиве су код многих писаца: код Дантеа 
(Божанствена комедија), И. Котљаревског (Енеїда), Николе Гогоља, Тараса 
Шевченка, Степана Руданског, Лесје Украјинке и других. 

Украјинске рукописне апокрифе највише је изучавао и критички објављивао 
Иван Франко. 

У време Кијевске Руси веома популаран био је апокриф  Хожденіє 
Богородици по муках, познато у многим списима у Украјини све до краја XІX века. 

 
Ходіння Богородици по муках 

Апокаліпсис Пресвятої Богородици про покарання 
 

Господи, благослови. 
І. Намирилася Всесвята Богородиця піти помолитися на гору Єлеонську і, 

помолившсь Господу Богу, мовила: “В ім’я Отця і Сина, і Святого Духа, хай зійде 
архангел Михаїл і оповість мені про покарання і про все, що на небесах, на землі і 
під землею”. І по слову її зійшов архистратиг Михаїл разом з ангелами від сходу та 
від заходу, від півдня та від півночі. І поцілували вони Благодатну, і сказали їй: 
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“Радуйся, Отця осяяння, радуйся Сина перебування, радуйся, Святого Духа 
осіниння, радуйся, семі небес склепіння, радуйся (...) 

ІІ. Подібно возславивши усіх ангелів, почала Благодатна просити 
архистратига: “Повідай мені все, що на землі”. І так повідав їй архистратиг: 
“Усе, що просиш, повідаю тобі”. І спитала його Всесвята: “Скільки є покарань, 
що ними карається рід людський?” [і сказав архистратиг: “Незличенними є 
покарання”]. І знову сказала Благодатна: “Повідай мені те, що на небі і на землі”. 

ІІІ. Тоді звелів архистратиг Михаїл ангелам, що від заходу, і відкрилось, і 
розверзнувся гадес, і стало видно в ньому тих, хто приймає кару. І було там 
багато чоловіків і жінок, які плакали. і спитала Благодатна архистратига: “Хто 
це такі, в чому гріх їхній?” І сказав архистратиг: “Це, Володарко, ті, хто в Отця, 
Сина и Сватого Духа не вірував і через те тут так караються”. 

IV. І побачила в іншому місці пітьму велику. і було там багато чоловіків і 
жінок. І спитала: “Що це за пітьма і хто є ті, що приймають кару в ній?” І 
сказав архистратиг: “Господине, у цій пітьми перебуває багато душ”. І сказала 
Всесвята: “Піднімите пітьму, щоб побачила я і це покарання. (...) 

V. І лежало там багато чоловіків і жінок, і був плач великий і стогін. І як 
побачила їх Всесвята, заплакала і мовила: “Що скоїли, нещасні? Як тут 
опинилися?” І не було на те ні звуку ні відповіді. І сказали ангели, що надглядали  за 
карою: “Чому не відповідаєте Благодатний?” І тоді промовили ті, хто приймав 
кару: “Володарко, одвіку не бачили ми світла і не можемо на нього очей підняти”. 
І накрила їх одразу смола кипляча. І почабила це Всесвята і заплакала. І сказали їй 
ті, що приймали кару: “Чому питаєш нас, володарко? Син твій благодатний 
приходив на землю і не спитав нас, ні Іоан Хреститель, ні Мойсей, великий пророк, 
ні апостол Павло до нас не з’явилися. Чому ж ти, Всесвята, стіна (захисна) 
християнам, яка багато молилася Господеві за християн, рабів твоїх, чому ти 
удостоїла нас і питаєш?” 

VI. Тоді мовила Всесвята архистратигові Михаїлу: “Якими ж є гріхи їхні?” 
І сказав архистратиг: “Це ті, хто Отця і Сина, і Святого Духа не величали і тебе, 
Богородицю, не сповідували, що від тебе народився Господь наш Ісус Христос, Син 
Бога, і плоть прийняв, і через те так покарані”. І знову Всесвята заплакала і 
мовила до них: “Чому так збочилися, бідолашні, чому не возславили Отця і Сина, і 
Святого Духа, чому не поклонялися Трійці єдиносущий, чому не сповідували Сина і 
Слово Боже, що плоть прийняв від мене, чому не вірували, що Христос Спаситель 
народився від мене, раби його? Чи не чули слова пророка, що “зачне Дива у лоні 
своєму і народить, і назвуть його Еммануїлом”? Справедливий є Суд Божий. І, як 
мовила те Всесвята, знову пітьма на них, як було спершу. 

 
У основи апокрифа Слово про Лазарове воскресіння су мотиви из 

апокрифног Никодимовог Јеванђеља. Према легенди, до рођења Исуса Христа сви 
људи, праведни и грешници, после смрти су одлазили у пакао да би испокутовали 
Адамов грех. Исус Христос је ушао у пакао и извео оданде праведне. Пре тога су 
свеци и праведни који су били у паклу слали Исусу Христу преко његовог 
пријатеља Лазара вести о себи. Према Јеванђељу Христос је Лазара васкрснуо 
четири дана после његове смрти. 
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Слово о Лазаревім воскресінні 
 

Слухай, землє, утям, земле, 
Се-бо Господь промовляє: 
“Синів породив я, і їх підніс я – 
Ти-бо мене видторгнулися, 
Люди мої не пізнали мене. 
Он і осля в яслах пізнало господина свойого, 
І се я іншому слави своєї не дам, 
Та пущу слово моє на землю, 
Та спасу людей моїх од зваб сатанинських”. 
Ударив Давид у гуслі, 
Покладаючи персти свої на жииії струни, 
Сидячи у підземнім Аді, мовляє: 
“Заспіваймо весело, дружино, піснями, 
А плач одкладем і утишимся! 
Се-бо час нам веселий настав, 
Се прийде день спасіння! 
Уже-бо чую я: пастири 
Свиряють у вертепи. 
Голос їх проходить в Ад у ворота, 
А в мої вуха входить. 
І уже чую тупіт ніг перських коней, 
І вже дари йому несуть волхви, 
Од своїх царів небесному цареві, 
Що родивсь оце на землі. 
А його ми всі, дружино, 
Много ждали днів.  
Йому-бо є небо престол, 
А земля – підніжжя ногам його. 
Того мати-дівиця, 
Повівши в пелениці, 
Хто повіває небо в хмари і землю млою, 
Принікши до нього, проказує: 
“О царю небесний, великий, 
Що тобі ся схотило, 
К нам, нищим, на землю зійти? 
Чи сеї печери захотів єси, 
Чи сих ясел, в яких нині лежиш ти? 
І се тоді, як Ірод безумний 
Мечеться, на тебе гострить меча, 
Убить тебе хоче!” 
Мовляє Адам до тих, що з ним в Аді: 
“Прийдите, пророки і праведні всі, 
Пошлем вість владиці зі сльозами, 
Чи на живий вік 
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Хоче він нас сеї муки позбавити?” 
А Ісайя і Єремія 
Лаяли Ад скільки мога 
і його немощну силу, 
Мовляли Давиду: 
“А хто може од нас 
Тому вість принести? 
Міднії ворота, вереї зализниї 
І камінні замки твердо запечатані”. 
Тоді Давид до них ясно рече: 
“Ісайє, Єреміє, Ароне, Єзекіє, 
Соломоне, Адаме, Самоїле, Даниле 
І всі сімдесять пророків, слухайте гласа мого: 
А ось завтра від нас одійде 
Лазар четвероденний, друг Христа. 
Той од нас йому вість донесе”. 
І, се почувши, Адам 
Первородний чоловік, 
Почав битися руками по лиці свойому, 
Тяжко стогнав, закричавши, казав він: 
“Про мене вість повідай владиці, 
Світлий друже Христа [Лазаре], 
А се тобі плаче [о Господи!] 
Первородний твій Адам. (...) 

 
Хагиографска књижевност 

У преводилачку црквену књижевност спада и хагиографска књижевност – 
життя святих - житија светаца, која је настављала традиције Библије у стварању 
животописа и прослављању мучеништва и благочестивих дела апологета 
хришћанства који су били канонизовани од стране цркве. 

Основа или узорак за стварање «житија светаца» била је еванђеоска прича о 
рођењу, животу, чудима и мученичкој смрти Исуса Христа. Житија су писана по 
устаљеној композицијској шеми: предговор хагиографа, особине родитеља и место 
рођења свеца, опис његовог васпитања и образовања, наглашавање његовог 
негативног става према брачном животу у име виших идеала, приче о његовим 
подвизима, о његовим виђењима пре смрти, о његовој смрти и чудима после 
његове смрти. 

Хагиографска дела су се ширила углавном у облику неколико типова 
зборника минологија, у којима су се житија састављала према календару – за сваки 
дан у години један светац. Неки зборници су пружали пуне варијанте житија 
светаца, други у скраћеној верзији. Било је зборника који су били састављени по 
азбучном реду или на основу територијалног принципа (Синајски патерик, 
Египатски патерик, Римски патерик). 
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Оригинална хагиографска књижевност  
У борби младе Кијевске државе за политичку, црквену и културну 

назависност од Византије значајну улогу одиграло је стварање оригиналне 
хагиографске књижевност. Кнез Јарослав Мудри се много залагао за канонизацију 
кнегиње Олге и своје мучки убијене браће Бориса и Глеба. Вероватно је он утицао 
и на митрополита Илариона да у свом делу Слово про Закон и Благодать укаже на 
потребу да се канонизују кнез Владимир Велики и кнегиња Олга и да се тиме 
докаже да њихова дела као првих руских апологета хришћанства не заостају за 
делима византијског императора Константина и његове мајке Јелене, које је црква 
прогласила свецима. 

Да би процес канонизације руских светаца могао бити завршен неопходно је 
било да се напишу одговарајућа житија. Тако средином XI века настају 
хагиографске повести о «покрстиоцима Руси» - кнегињи Олги и њеном унуку кнезу 
Владимиру, о мученичкој смрти његових синова Бориса и Глеба као и 
хагиографске приче о животима оснивача Кијево-Печерског манастира Антонија и 
Теодосија. 

О кнегињи Олги и кнезу Владимиру прво су састављена само кратка житија 
на основу летописних и хагиографских прича, без световних елемената. Касније су 
та житија допуњавана, проширивана и прерађивана. 

Проглашење кнежева Бориса и Глеба првим руским мученицима покренуло 
је појаву целог низа дела о њима. Њихову трагичну смрт спомиње летопис под 
1115. годином. Вероватно на основу те летописне повести и усмених прича настаје 
житије Бориса и Глеба које се приписује монаху Јакову и Повідання про князів 
Бориса і Гліба аутора летописца Нестора. Ово дело има и изразите патриотске 
тенденције: да осуди братоубилачке ратове, да учврсти принцип поштовања 
родовског старешинства прикаже као узор политику кнеза Јарослава Мудрог у 
борби за јединство Руске земље као и да велича црквени аутритет Кијевске државе 
која је имала своје свеце. 

Аутор пише своје дело Повідання про князів Бориса і Гліба придржавајући 
се канонског црквеног облика/шеме византијске хагиографије полазећи од 
историјског извора, али ту додаје и хагиографске атритубе и приказује Бориса и 
Глеба као идеалне хришћане и јунаке-мученике. Они као прави синови воле свог 
оца Владимира, послушно извршавају његову вољу, не крше право кнежевског 
старешинства и субординације, добровољно примају «мученички венац». 

Као антипод Борису и Глебу у житију је приказан њихов брат “окаянний, 
триклятий” Свјатополк, чијим поступцима и намерама у потпуности управља ђаво. 
Свјатополк је приказан у потпуно негативном светлу: он је пун зависти, 
властољубив је, мрзи своју браћу. Као такав, протеран из завичаја, он умире негде у 
туђини, «у пустињи», а изнад његовог гроба шири се смрад. У сећању људи он 
остаје као Кајин-братоубица. Насупрот томе, на гробовима његове браће коју је 
мучки убио шири се благи мирис и догађају се многа чуда. 

Необичност и оригиналност, политичка заоштреност, драматизам и 
емоционалност приче допринели су да ово житије о Борису и Глебу постане 
изузетно популарно и да се до данашњих дана сачува у стотинама записа/верзија. 
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Повідання про святих князів Бориса і Гліба 
Забиття Святого Бориса 

 
“Не буде невинним лихий, - каже пророк, - а нащадок праведних захований 

буде”. Так-бо було смертним у давнини. Володимир, син Святославів, а внук-бо 
Ігоря Рюриковича, просвітив святим хрещенням усю Руську землю. Цей Володимир 
мав дванадцять синів не від однієї жони, але від різних матерів. Із них найстарший 
син Вишеслав, за ним – Ізяслав, третій – Святополк, котрий убивство зле 
замислив. Його мати раніше була черницею, грекиня вона, а розстріг її брат 
Володимира Ярополк через красу її, і зачав від неї цього Святополка. Володимир 
же, поганин іще, убив Ярополка, пойняв його жону, що була вже не порожня, а від 
неї народився окаянний Святополк. Був-бо він од двох батьків, братів, тим не 
любив його [Володимир, бо не від нього був. А від Рогниди] мав він [чотири сини]: 
Ізяслава і Мстислава, Ярослава і Всеволода, а від іншої Святослава. Від Болгарини 
ж – Бориса та Гліба. І посадив їх на князювання по городах: сього окаянного 
Святополка в Пинську посадив, а Ярослава в Новгороді, а Бориса – в Ростові, а 
Гліба – в Муромі, інших же по всіх городах. 

Минуло при Володимири після святого хрещення літ двадцять, і впав він у 
люту недугу в той час. Борис із Ростова прийшов, бо печениги із раттю ішли на 
Русь. Був у великий печалі Володимир, оскільки не міг піти супроти печенигів. Тож 
прикликав блаженного Бориса, йому-бо в хрещенні ім’я дане Роман, передав йому 
багатьох воїв і послав супроти печенигів. Борис же з радістю піднявся і пішов, але 
не знайшов супостатів своїх і повернувся назад. І тут вісник прибув і сповістив 
йому про отчу смерть і як Святополк потаїв оту смерть. Уночі він вийняв поміст 
на Берестові, загорнув [труп] у килим і звисив додолу, по тому взяв у санях і 
поставив у церкві святої Богородиці – се отак учинив. Почувши про се, Борис 
почав тілом утерпати і залився слізьми, умиленно кажучи: 

- Горе мені, отче і господине мій, до кого прийду і на кого мені дивитися? 
Горе мені, батьку, очей моїх сіяння і зоря лиця мого! Браздо юності моєї, керівниче 
нерозуму мого, від кого я ще насичуся ученням та розумом! Горе мені, горе мені, 
що не було тут мене, світе мій, та ж бо поніс би я сам тіло твоє, поховав би і в 
гробі поклав!  

(...) Диявол же побачив, що Борис усю надію на Бога поклав, почав до 
вбивства блаженного нахиляти. І як раніше Каїна на Авеля-брата, так і окаянного 
Святополка вмовив, наділивши думкою побити наслидників свого батька, а самому 
взяти владу єдиному в усіх городах руських. Тоді проклятий Святополк закликав до 
себе радники на все зло вишгородців. Розтулив скверні вуста свої Путшиним 
чадам: 

- Коли обіцялися свої голови покласти, йдите туди, де брата мого 
знайдете, Бориса, убийте його. 

Вони відповили: 
- Так учинимо” 
(...) А посланиї від Святополка тієї ночі підійшли близько і почули, що 

блаженний Борис співає заутрені псалми, - була-бо вість йому про забиття, і 
почав співати: “Господи, що се примножилися на мене, тужаться на мене 
численні, постають на мене” та інші псалми, і так до кінця. І почав співати 
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Псалтир: “Бо пси оточили мене, обліг мене натовп злочинців”. І таке: “Господи 
Боже мій, на тебе уповаю, спаси мене”.  

(...) А помер преблаженний святий Борис і віддав у руки Божиї душу свою 
місяця липня, у двадцять четвертий день, на пам’ять святої мучениці Христини. 
Побито тоді і отроків багато. З Георгія ж не могли зняти гривни, тож відсікли 
голову і відкинули в бік, через що пізніше не могли пізнати його тіла. Блаженного 
ж Бориса загорнули в шатро і повезли на колисниці, а коли були в бору, почав він 
піднімати святу голову свою. Про се Святополкові сторожа повідомила, він же 
послав два варяги і пробили мечем його серце: так він помер і взяв незв’ядний 
вінець; тіло його святе принесли до Вишгорода і поховали в церкві святого Василія 
в землі. 

 
Забиття святого Гліба 

 
І на сьому не полишив убивства окаянний Святополк, але на більше 

скаженство почав поставати. І, бачачи здійснене бажання і уже не згадуючи 
лихого вбивства, нітрохи до покаяння не схилився, бо сатана його підбивав, щоб 
ще гірше содіяти і ще більше вбивство. Мислив-бо у собі окаянний: 

- Що вчиню, коли полишу вбивство двох, зло мені буде! Почувши про це, 
брати мої гірше над се мені учинять, і як там не буде, а проженуть мене і 
відчуждуся від престола батька мого, на жалисть мою земля з’їсть мене і огуда 
упаде на мене, а князівство моє візьме інший, і в дворах моїх не буде живучого. 
Коли його Господь возлюбив, а я вбив, до хвороби виразку приклавши, адже гріх 
матері моєї не залишить мене і з праведними не напишуся. 

І в розум поклав лиху раду диявол. 
- Послав [Святополк] по блаженного Гліба, сказавши: 
- Прийди швидко, батько кличе тебе – не здорвиться вельми. 
Гліб же, не гаючись, з малою дружиною на конях пішов і приїхав на Волгу, 

до гірла Тьми, і у рові схитнувся під ним кінь і трохи надломив йому ногу. Звідтиля 
до Смоленська пішов і став на Смядині, яку бачимо від Смоленська єдину. В той 
час вістка Ярославові надійшла про отню смерть і про брата. Послав Ярослав до 
Гліба і каже: 

- Не ходи, брате, батько тобі вмер, а брата від Святополка вбито. 
(...) Убитого ж  Гліба і схованого на місці опустили поміж двох колод. 

Господь же не полишає рабів своїх: там де лежало тіло святого, довгий час інколи 
стовп було видно вогненний, що горив, ніби свіча, і знову-таки чули янгольське 
співання, хто мимо проходив і лови чинив чи випасав. Це бачили і чули, але ні  в кого 
не було гадки знайти тіло блаженного Гліба, доки Ярослав, рушаючи, з’єднав 
численних воїв на окаянного братовбивцю Святополка і численні з ним учинив 
брани. І завжди при сприянні Божому і при святому сприянні перемегав, а 
окаянний посоромлений втікав. Потім триклятий прийшов із множеством 
печенигів; Ярослав тоді з’єднав воїв і пішов супроти на Альту й поставив стани на 
тому місці, де був убитий святий Борис, звів руки до неба і сказав: 

- Се кров брата мого волає до Тебе, Владико, як колись Авелева, і Ти 
відомсти за нього, як братовбивцеві Каїнові. Тож молю Тебе, Господи, хай і сей 
так само помсту прийме! – І, помолившись, сказав: - О брати мої! Хоч тілом 
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звідси пішли, але благодаттю живи, ви, що стоїте перед Господом, молитвою 
допоможіть мені! (...) 

 
Житіє Ольги 

 
Багато літ народ наш руський жив, бавлячись нескінченними війнами між 

собою, жив, жодного ладу і ніякого старшого над собою не маючи. Тільки коли в 
війну виходили, вибирали поміж себе мужа смілого й мудрого і чинили його 
старшим у себе, поки та війна тривала. А потім почалися межи ними заздрості, 
ненавісті, й мали від того поміж собою великі і безкінечні війни, в яких багато їх 
загинуло, а народ зменшився. А крім того, постав на них народ сусідний або 
газари, котрі, звітязивши їх силу, покорили. А як Господь Бог схотів ласку свою 
святу нашій землі явити, дав спокій, і обрали соби князя, щоб ними володарював, 
судів за кривди і від навколишніх ворогів боронив. И попросили собі від землі 
варязької (а вони називалися пруси) великого князя Рюрика, який прийшов до них на 
велике князівство, а з ним два брати Синеус і Трувор з усім родом своїм та людом 
немалим. І від цих варягів чи прусів наш народ спершу прусами, потім русами, а 
врешті росю, названо, а перед цим слов’янами називалися. А інші розповідають, що 
народ наш був дуже великий і мужній, по всій землі розсіявся і від розсіяння Росією 
названий, а інші кажуть, що від волосся русого, а ще інші, що від князя Рюрика 
руссю названо. Від князя отож Рюрика почалося велике князівство Руське, той 
усілякі порядки пристойні і ліпші звичаї втановив. Через декілька років брати його 
померли, невдовзі і сам князь Рюрик помер, залишивши одного малого сина Ігоря, 
якого з князівством Руським віддав Олегові, родичу своєму. Цей Олег, владарюючи 
у вельми великій державі, мав війну з навколишніми землями і вельми багато їх 
підкорив Руському князівству, між ними й Царгород, так що греки мусили данину 
платити. 

(...) Прийшла блаженна Ольга до Царгорода (955), де була зустрінута з 
великою честю царем і патріархом, а сам цар узяв її до своїх палацав а гарно її 
пошанував. А коли побачив цар, що красою і мудрістю стоїть вона вище інших 
жінок, вражений красою її, захотів мати й собі за жону, бо був цар молодий і не 
мав ще жони. Багато він їй говорив і про одруження, але вона, зрозумівши, 
відповіла як мудра жінка: 

- Не для того я сюди приїхала, а тому, що поганка, я і мій син Святослав, 
якому ви данину даєте, Бога правдивого не знаємо. Почувши про вашу православну 
віру і правдивого Бога, якого ви шануєте і про службу чисту вашого закону, прагну 
і я тієї святої віри, і тому ж правдивому Богові поклонятися. А про те, що ти 
говорив, потім мову вестимемо, а поки постарайся, щоб я була хрещена святим 
патріархом, а ти будь мені хрещеним батьком, а коли того не вчиниш, то я поїду 
нехрещена. 

Цар попросив святого патраарха, аби той охрестив, а він, навчивши її 
православної віри, охрестив її в ім’я Отця і Сина, і Святого Духа, і дав їй ім’я в 
святому хрещенні Єлена, і благословив її, кажучи: 

- Будь благословенна між жонами руськими, бо залишила ти темряву й 
полюбила світло. – І сказав про неї: - Хай благословляться сини руськи до 
останнього роду внуків твоїх. 
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І навчив її добре віри святої: і як Богові молитися, милостиню добру убогим 
давати, піст відбувати, чистоту духовну і тілесну стерегти і інші віилякі цноти 
християнські виконувати. А вона, як земля плодовита чи як губка, приймала все у 
себе. Потім дала святому патріарху багато золота і коштовного каміння на 
потреби церкви. Після хрещення взяв її цар зі святим патріархом до палат своїх, 
там добре пошанував і нагадав обітницю свою, кажучи: 

- Ти з ласки Божої стала християнкою, тепер виходь за мене заміж. 
Вона відповила йому мудро: 
- Як же ти мене хочеш мати, царю, за жону, коли сам мене хрестив і 

назвав дочкою своєю. А в християн, як сам добре знаєш, такого звичаю нема – не 
мені тобі це нагадувати. 

 
У преводилачку књижевност византијског порекла спада и патристика – 

ораторско-поучна књижевност «отаца цркве» - хришћанских богослова и 
проповедника: Јоана Златоустог, Григорија Богослова, Василија Великог, Јоана 
Дамаскина као и дела истакнутог ученика словенских апостола Ћирила и Методија 
– Климента Охридског. 

  
ЗБОРНИЦИ КНЕЗА СВЈАТОСЛАВА 

 
Збірник (Изборник Святослава 1073. г.) друга је после Остромировог 

Јеванђеља најстарија датирана староукрајинска књига. То је зборник 
енциклопедијског карактера са око 380 чланака од најмање 40 аутора. У Зборнику 
су прикупљена знања из богословије, филозофије, историје, филологије, дидактике, 
медицине, биологије, географије и других научних дисциплина. 

Највећи део Зборника чине «Одговори Анастасија Синаита» - исписи из 
библијских књига и дела најауторитетнијих византијских богослова и 
проповедника. Данас постоји неколико верзија о томе како је ова књига стигла у 
Кијевску Рус. Већина научника сматра да је Зборник био у X веку преведен за 
бугарског цара Симеона и да је одатле стигао у Кијев. Неки сматрају да је то 
превод са грчког језика урађен у Кијеву. Зборник је поклоњен кнезу Свјатославу 
(сину Јарослава Мудрог). Данас се чува око 30 примерака разних списа овог 
Зборника. 

На првим и последњим страницама двапут је дат текст једног од првих 
ранословенских поетких дела – «Похвале» великом кнезу Свјатославу. 

Овај Зборник наставља традицију дијалошке литературе, која у облику 
питања и одговора даје тумачења најзначајнијих проблема хришћанске вере. То је 
облик дела која су чинила неку врсту моста од апстрактних хришћанских доктрина 
према народном схватању хришћанства. 

Зборник је украшен минијатурама, а на једној од њих представљен је кнез 
Свјатослав са породицом. 
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 [Вступна похвала Великому князю Святославу Ярославичу, написана 
Іваном, ігуменом Печерським] 

 
Великий серед князів князь Святослав, державний володар, жагою сильною 

забажав приховану мудрість у глибині книг премудрого Василія розтлумачити – 
звелив мені немудрому перекласти [книги його] мовою іншою [нашою], зберігаючи 
відповідність думкам його, що, подібно бджоли любодильний [працьовитий], з 
кожної квітки писаної зібрав і ніби в один сот увів мисленне серце своє і проливає, 
подібно соту солодкому, із вуст своїх перед боярами для розуміння тих думок, 
з’явлюючи їм нового Птолемея, але не вірою, а більше бажанням. 

І ради зібрання многочесних божественних книг цих [князь Святослав] ними 
ж і свої кліти [палати] наповнив, чим вичну собі пам’ять сотворив, щоб пам’яти 
циєї були послідовники. 

Хай буде христолюбивий душі твоїй пам’ять заслуженим вінцем 
непромінальним у вік віків. Амінь. 

 
Про особістість 

 
Особістість є те, що своїми діями та властивостями виявляє себе і 

відрізняється від одноприродних йому, демонструючи тим свій вияв. Наприклад, 
Гавриїл, що бесідує з Богородицею, був одним з янголів, єдиним, який прийшов 
бесідувати, відрізняючись від єдиносущних йому янголів тим, що пройшов на місце 
це, і тим, що бесідував. 

І Павло, коли на східцях проповідував, був одним з людей, що властивостями 
і діями своїми од багатьох людей одрізнявся. Тож, з оглядом на дію, складаємо 
уяву про когось. 

Особістістю називається саме те, що є діє. (...) 
 
Збiрник (Изборник Свјатослава из 1076. г.) писао је такође исти аутор – 

“грiшний Iоанн”. Овај други зборник, писан касније, разликује се од првог не само 
по језику, који је живљи и ближи народном говорном језику, него и по садржају 
који је великим делом оригиналан или слободније прерађен. 

Зборник кнеза Свјатослава из 1076. године писан је на пергаменту, има 276 
страна/картица малог формата, са по 13 редова текста на страници, а у једном реду 
има  једва по 16 – 18 слова. Неколико станица у средини недостаје. Садржај је само 
делимично исти као у Зборнику из 1073. године. 

Зборник из 1076. године садржи чланке религијско-морализаторског 
карактера, а такође и тумачење о молитвама, о посту, о читању књига, кратка 
излагања Светог Писма, «Поуке деци» Ксенофонта и Теодоре, «Стословец» 
патријарха Генадија са сто афоризама. На крају рукописа стоји запис: “Закiнчено 
цю книгу рукою грiшного Iоанна. Вибрано з багатьох книг княжих”, што значи да 
је ова књига написана/преписана у Кијеву у редакцији Јоана. 

Књига као да је писана с циљем да читалац у њој може да пронађе одговор 
на питање «Како човек треба да живи», да допринесе духовном напредовању 
читалаца, формирању њихове етичке свести. Можда је зборник био намењен као 
приручник за децу кнеза. 
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Зборник је био веома популаран на Руси и вероватно је имао утицаја на 
појаву дела кнеза Владимира Мономаха Повчання и Молiння Данила Заточника. 
Касније овај зборник или његови делови улазе у садржај других зборника као што 
је Iзмарагд, Златая цепь. 

Садржај Зборника често излази из филозофско-религијске тематике и 
показује интересовања образованих слојева тадашњег друштва. Тако је у Зборнику 
и одломак из дела Јована Дамаскина о знацима Зодијака, о називима месеца код 
разних народа. Веома интересантни су и афоризми световног карактера. 

 
Слово якогось калугера про читання книг 

 
Добре, братове, читати книжки, особливо всякому християнину. Сказав 

блаженний: ті, що збагнуть усім серцем відомості Його, знайдуть Його: то, 
читаючи, зглубляйте відомості Його. Коли читаєш книги, не квапся швидко 
дочитати до другого розділу, але зрозумій, що говорять ті книги і слова, хоч би 
тричі вертаючи до одної глави. Сказано-бо: в серці своїм сховав я твої слова, щоб 
не согрішити супроти тебе. Не сказано: “тілько устами вирік”, але і “в серці 
сховав, аби не согрішив проти тебе”. І хто зрозуміє правду писання, той 
кермується нею. Скажу тобі: узда коневі – керма і стримання, а праведникові – 
книги. 

Не збудується корабель без цв’яхів, ані праведник без читання книжок. І 
подібно, як невільника душа біжить до своїх родичів, так праведник до читання 
книжок. Краса воїна – зброя, а корабля – вітрила – так само для праведника – 
читання книжок. Сказано: відкрий мої очі, щоб я зрозумів чудеса Твого закону; очі, 
то значить: ромисел сердечний. І далі: не закрий мені заповідей Твоїх; то значить: 
не від очей закрий, але від розуму і серця. От тим-то і поганьблено таких, що не 
вчаться, словами: прокляти ті, що ухиляються від заповидей Твоїх. От тим-то і 
сам похвалився, мовлячи: “Які солодкі слова Твої, солодші меду для уст моїх, і 
закон уст Твоїх дорожчий від тисяч золота і срібла”. І запівай, мовлячи: 
“Порадуюся словам Твоїм, бо знайшов я у них користі багато”. Користю названо 
слово Боже, мовлячи: “Знайшов я, недостойний, такий дар, щоб повчатися словам 
Твоїм день і ніч”. (...) 

 
Слово Ксенофонта до своїх синів 

 
Я, діти, кажу вам. Від людського життя відійти хочу. Знаю-бо, що у 

житті цьому жив без лукавства, що від усіх честь мав і любов не сана ради 
великого, але норову великого. Не дорікнув нікому, не зашкодив, і нікого не обмовив, 
не позаздрів нікому. Не розгнівався ні на кого – ні на малого, ні на великого. Не 
полишав церкви Божої ні ввечері, ні вранці, ні в полудень. Не зневажив убогих, не 
полишив подорожних і засмучених, не зневажив же ніколи у темницях ув’язнених, 
давав їм потрібне і від оков звільняв. Не зневажив доброту чужу, не був у зв’язках 
з іншою жінкою, хиба що з матір’ю своєю, яка мене родила, і після того не знав її. 
Але радівся з чистою совістю тілесною і Господу мудрому слідував у відповідності 
з духовними правилами православної віри, і так робітиму до смертного дня. Так і 
ви живіть, діти мої, хай і вас Бог ублажить, і довголіття явить, і сотворить. 
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Убогих відвідуйте, вдовиць захищайте, немічних милуйте. Осуджувані неправдиво 
– відкиньте те. Мир майте з усіма. Найбільше з тимі, які в пустині, і в печерах, і  в 
пропастях земних, добро творить. 

Поминайте монастири, чорноризців стидайтеся і шануйте, і 
милосердствуйте. 

Матері ж вашій шану віддавайте і всіляке добро для неї сотворіть. Хай 
Господа побачить, радуючись, і з того веселитеся у віках. 

Усе, скільки маєте, золотом, і сріблом, і ризами, - неімущим подавайте і в 
праці сущих, як своїх дітей, любить і їх милуйте, і старших на волю відпустить, 
їжу їм даючи до смерті. І по-простому кажу: коли мене бачите, добро творящого, 
так і ви творіть, хай спасетеся і сподобитеся святих. 

Матері не забувайте, волю її творіть, і слухайтеся зі страхом Господним. 
Віидаю-бо, як діло Господнє будете творити, заповіди Господні зберігати, і 

Бог світу цього буде з вами. 
 

ЈАРОСЛАВ МУДРИ 
Руска правда 

 
Руська правда – веома значајан споменик правне мисли Кијевске Руси. 

Научници су у XІX и XX веку сакупили око 100 списа овог дела, урађених од XIII – 
XVII века, и сврстали су их у три редакције: Коротка Правда, Широка Правда и 
Скорочена Правда. До данас није утврђено која редакција је најстарија. 

Руська правда настала је у Кијеву, а касније је проширена и на Новгород и 
друге земље. То је зборник украјинског права са почетка XI века - за време 
Јарослава Мудрог. 

Казнени кодекс постојао је још док Кијевска Рус није примила хришћанство. 
За време кнеза Јарослава Мудрог тај кодекс је записан и редагован. Крвна освета је 
значајно ограничена, хармонизовани су друштвени односи. 

После тога Руська правда је допуњавана и редагована за време синова 
Јарослава Мудрог, а нарочито за време кнеза Владимира Мономаха. За време 
синова Јарослава Мудрог из кодекса права «Руске правде» брише се крвна освета. 
«Руска правда» је послужила као основа за Литванске статуте, а оставила је 
значајне трагове и у судству у Украјини средином XVII века. 

Судско устројство у Кијевској Руси било је засновано на демократским 
основама једнакости. По томе је оно далеко испред византијског, пољског, 
немачког, српског (Душанов законик из XIV века). Више класе нису привилеговане 
пред законом: за доказане злочине починиоца-припадника било којег друштвеног 
слоја предвиђене су исте казне. Све наведено, као и чињеница да у судској пракси у 
Кијевској Руси у другој половини XI века нема казне крвне освете или сакаћења 
људског тела указује да су хришћанство, односно основни принципи хришћанске 
вере имали значајног утицаја на регулисање међуљудских односа и судску праксу 
на хуманим основама. 

Државна управа остварује се на приципима дуализма: кнез – веће. Ако кнез 
није био у стању да обавља своју дужност, веће је позивало на престо оног кнеза за 
којег је сматрало да ће одговорити тим захтевима. 
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Руська правда је прожета идејама хуманизма. Суштина је право човека на 
живот. “Не дозволяйте, щоби сильний нищив слабкого” – поучавао је кнез 
Владимир Мономах, или: “Не вбивайте i не наказуйте вбивати нiкого, хоч буде 
повiнен смертi”. 

Руська правда утврђује и однос према жени: за убиство жене предвиђена је 
иста казна као и за убиство мушкарца. 

 
Руська правда 

Статут Великого князя Ярослава 
 

Убогого не можна помилувати, тому що зло має бути відплачене злом, а 
тому суддям належить вникати в суть справи, оскільки мають право судити без 
слідства і без тортур. Будь-який справедливий вирок людина не скоро сприйме, хай 
не осудять неповинного, не убивають. Тортури осуджений хай приймає, як дар, що 
не страчений. А тому судить із страхом божим і скоро зрозумієте обмовника 
ближнього свого. Наклепи-бо також проливають кров людську: наклеп учинить 
наклепнику, бо лукавив на ближнього свого. Адже написано: проливаючи кров 
людську за кров винуватця, хай проллється кров обмовника. Вивідайте у винуватця 
все достовірно, але спершу довідайтеся про життя наклепника. І коли 
благопорадник і благовісник віднайдуться, то також не йміть їм віри, бо 
беззаконними є такі свідчення, а тому знайдить і інших свідків посоромленого, і 
єдина вимога: хай перед двома чи трьома свідками правдивим стане кожне слово. 

Сказано-бо: не примай свідчень брехні, і не сідай з багатьма, щоб усунути 
правду. Належить підсудного перевірити, яке його життя і яка поведінка, 
засвідчена слідством. 

Коли невинний, хай довго не тримає гніву на суд, чи він угодник божий, чи 
мандрівець, чи жебрак, чи непорочний і незапідозрений у брехні, окрім хиба що 
різних лукавих дрібниць; муж-бо, як сказано, непотребний Богу, коли він 
непорочний. 

Бо каже Соломон: послухайте і переконайте всі землі, де судять, що від 
Бога дано вам владу, і сила ваша від Всевишнього. І ще: горе тому, хто оправдує 
нечестивого ради мзди і від правдивого правду віднімає, бо Бог, який нам дає владу, 
піддає суду ваші діла і помисли ваші випробує. Оскільки Ви є слугами царства його, 
бийтеся, хто не судив справедливо, не охороняв Закону Божого, не був під його 
повелінням; бийтеся, бо скоро настане вам випробування і суд суровий буде над 
владуючими, бо менші заслуговують милости, сильні ж випробувані будуть. 

і говорить Господь: кому мало дано, з того менше спитають, а кому 
багато дано, з того багато і спитають, окрім тих, хто з великим терпінням 
встановив правду, утвердив істину. Одні з людей через нерозуміння добра щиро 
помиляються, а інші, хитруючи, спокушаються, а ще інші, златолюбства ради 
корчмарюють. 

 
ЛЕТОПИСИ 

 
Летописи Кијевске Руси су веома значајни историјско-културни споменици, 

који су, за разлику од хроника у већини европских држава тог времена, које су 
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писане на латинском језику, писани на народном говорном језику или на 
књижевном језику који је веома близак том језику. Вероватно су због тога летописи 
били изузетно популаран жанр прозне књижевности, који се пише и чита током 
читаве епохе постојања Кијевске Руси па и много касније. 

Традиција летописа – лiтописання почела је у Кијеву у X веку, а касније се 
проширила и у друге регионе у држави. Аутори су најчешће монаси који су живели 
у великим манастирима. 

Од времена примања хришћанства крајем X века у Кијевској Руси се шири 
писменост. Већ током прве половине XI века настају бројне приче/предања о 
ширењу хришћанства, која су имала изразито антивизантијски карактер и била су 
усмерена на стицање религијске равноправности становништва Кијевске државе. У 
тим предањима обично се указује да је Рус примила хришћанство по властитој 
вољи: прво је хришћанство примила кнегиња Олга, а касније је њен унук кнез 
Владимир Велики примио хришћанство и наредио да се покрсти сав народ у 
његовој држави. Управо од овог циклуса црквено-историјских прича/предања и 
«усмених летописа» настају први писани летописи у Кијевској Руси. 

Многи аутори су покушавали да открију када је тачно започело писање 
летописа у Кијевској Руси и који је то први написан летопис, који није сачуван, али 
је његов садржај ушао у новије летописе. 

Сматра се да је прво Кијевско летописно обједињавање настало 1037 – 1039. 
године. После тога ново летописно обједињавање урадио је Никон 1073. године. На 
основу овог летописа игуман Кијево-печерског намастира Иван 1093. године 
саставио је ново летописно обједињавање познато под називом Початковий 
лiтопис, који преузима Никоново летописно обједињавање и наставља са описом 
догађаја после 1073. године. У том летопису је у мало измењеном облику сачуван 
Новгородски летопис из средине XI века. 

Настављачи дела летописца Никона, игуман Јоан и ђакон Нестор, остају 
чврсто на његовој антивизантијској оријентацији, доказујући да Кијевској Руси 
није потребна византијска заштита, јер она има своју историју, своје кнежеве који 
успешно ратују чак и против Византије. 

У сва три летописна обједињавања ушла је дотадашња неписана историја 
Кијевске Руси: историјске песме, приповести, легенде. На тај начин су састављачи 
летописа прикупили и осмислили сазнања о завичају неколико претходних 
поколења. 

 
Повiсть врем’яних лiт 
Истакнути писац и летописац Нестор, монах Кијево-Печерског манастира, саставио 
је на почетку XII века летопис Повiсть врем’яних лiт – књигу постанка 
украјинског (пољанског) народа од светског потопа до 1112. године. Године 1113. 
на кијевски престо долази Владимир Мономах, унук Јарослава Мудрог, који је 
писање летописа пренео у Видубицки манастир (поред Кијева) који је саградио 
његов отац Всеволод Јарославич. 

Летописац Нестор је одлучио да обједини све претходне летописе, да их 
изредагује и допуни новим материјалом и описом догађаја, посебно да преради 
веома шкрта сазнања о самом почетку Руси и њеном месту у светској историји, да 
тачније презентује географска, етнографска и историјско-културна сазнања о својој 
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земљи и да докаже аутохтоност руских кнежева: “Звидки пiшла руська земля, і хто 
в ній найперший почав княжити, [і звідки Руська земля такою стала].” 

Повість врем’яних літ имала је три редакције, које нису сачуване у 
првобитном облику, али су две сачуване у многим каснијим списима. Прва 
редакција припада монаху Нестору, који свој летопис доводи до 1113. године. 

Другу редакцију урадио је у Видубицком манастиру игумен Силвестер за 
време кнеза Владимира Мономаха и доводи је до 1116. године. У тој редакцији 
догађаји од 1093. до 1113. значајно су редаговани с циљем да се умањи значај 
Свјатополка, а да се  прослави Владимир Мономах и његова дугогодишња и 
успешна борба против Половаца и његово поновно уједињење земаља Кијевске 
Руси. 

Трећа редакција Повість врем’яних літ урађена је такође у Видубицком 
манастиру, 1118. године, за кнеза Мстислава, сина Владимира Мономаха. 
Аутор/уредник тог летописа је игуман Мојсеј. 

Сматра се да су међу многим списима Повість врем’яних літ од XIV – 
XVIII века најстарији Лаврентијски и Ипатијевски.  Лаврентијски је 1377. године 
урадио монах Лаврентије, и ту је Повість доведена до 1110. године. Веома близак 
Лаврентијском списку је Радзiвiливський с краја XV века, веома богато украшен 
минијатурама у боји. 

Повість врем’яних літ је монументално историјско-публицистичко дело - 
историја Кијевске Руси и истовремено изузетан споменик староукрајинске 
књижевности. То је сложено и разнородно дело по својим жанровима. Ту су 
богословске расправе и житија светаца, преведене и фолклорне приповести, 
легенде и историјске приповести, краћи и дужи документарни записи по годинама, 
поуке и похвалне беседе, обредна и поезија кнежевске дружине, приче очевидаца, 
монолози и дијалози појединих историјских личности, итд.  

Повість врем’яних літ Нестор почиње библијском причом о «светском 
потопу» и о томе како је Ној поделио земљу својим синовима: Симу, Хаму и 
Јафету. 

Према овом летопису Словени су прво живели на обалама Дунава, «где је 
данас Угарска и Бугарска», а после су се разишли на разне стране. Летописац 
опширно описује поједина источнословенска племена. 

Летописац спомиње осниваче Кијева - браћу Кија, Шчека и Хорива и 
њихову сестру Лебиђ и тврди да није истина да је Киј био обичан скелар на 
Дњепру, него да је био кнез и да је ишао у војне походе на Цариград. 

Основна идеја Повістi врем’яних літ је руски патриотизам. Говорећи о 
расељавању Словена, Нестор настоји да докаже да је народ Кијевске државе 
равноправан са осталим европским народима и повезује историју настанка Руси са 
светском историјом. 

После приче о Хазарима Нестор први пут наводи годину: 852. (6360. годину 
од «настанка света») - те године се први пут спомиње “Руська земля”. Од тог 
времена летописац Нестор настоји да се на основу преведених хроника и руске 
историје тачно придржава хронолошког излагања догађаја по годинама све до 
смрти кнеза Свјатополка 1113. године. 
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Летописац показује високу националну/државну свест и посебно истиче оне 
кнежеве који су се борили за уједињење свих руских земаља и који су умели да 
обездебе мир и бладостање у држави, као Јарослав Мудри и Володимир Мономах. 

Као књижевно дело Повість врем’яних літ је у тесној вези са народном 
књижевношћу: летописац за приказивање породичног и свакодневног живота, 
обичаја и веровања Источних Словена користи искуства и примере обредне 
поезије. 

Карактеристике епске поезије присутне су у описима храброг кнеза 
Свјатослава (оца Владимира Великог), где се веома упечатљиво приказује његов 
презир према богатству и почастима и љубав према војницима и отаџбини. 

Повість врем’яних літ обухвата доста дуг период и обједињује разноврстан 
по својим карактеристикама и стилу материјал/грађу. Годишњи записи обично 
пружају чињенички материјал, а у причама се детаљније описују догађаји, хероји, 
дају се психолошке карактеристике хероја, дијалози и монолози. 

Повість врем’яних літ сведочи о високом степену староукрајинске културе 
и патриотизму. У летопису се преплиће књижевни са обичним разговорним 
језиком. Овај летопис је имао веома велики утицај на даљи развој летописне 
књижевности код Украјинаца. Сви каснији летописи почињу од пуне или скраћене 
верзије овог летописа. 

 
Повість врем’яних літ 
(За Іпатським списком) 

 
Літописець Руський з Богом починаємо. Отче, благослови! 
Повісті врем’яних літ [Нестора] чорноризця Феодосієвого монастиря 

Печерського, звідки пішла Руська земля, і хто в ній найперший почав княжити, [і 
звідки Руська земля такою стала]. 

Тут починаємо повість оцю. 
Після потопу-бо троє синів Ноєвих, Сим, Хам і Афет, розділили [між 

собою] землю. Симові дістався схід: Персида, Ватр, аж до Індикія в довжину і 
Нирокурія в ширину, так би мовити, від сходу аж до полудення, і Сурія, і Мідія, і 
ріка Євфрат, і Вавілон, Кордуна (...) 

Хамові ж дісталася полуднева частина: Єгипет, Ефіопія, що прилягає до 
Інду, друга Ефіопія, звідки бере початок ефіопська ріка Чермва, що тече на схід 
(...) 

Афетові ж дісталися північні і західні краї: Мідія, Олванія, Арменія мала і 
велика, Кападокія, Фефлагоні, Галатія, Коліхис, Воспорії, Меоти, Дереви, 
Сармати, Тавриани, Скуфія, Фраці, Македонія, Далмація, Молоси, Фесалія, Локрія, 
(...) Андріакія, Андріатинське море, (...) і частину Азійського краю, що називають 
Онією, і ріку Тигр, що тече між Міді і Вавилоном; [і ті що течуть] до Понтського 
моря в північних краях: Дунай, Дністр, і Кавкасийські гори, звані Угорськими, і 
звідти, кажуть, аж до Дніпра; та інші ріки: Десна, Припеть, Двіна, Волхов, Волга, 
що плине на схід у володіння Симові.(...) 

По довгих временах сіли слов’яни на Дунаю, де нині Угорська земля і 
Болгарська. Від тих слов’ян розійшлися по землі і прозвалися іменами своїми, де 
хто сів, на якому місці. Хто прийшов і сів на ріці Мораві, то й прозвався морава, а 
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інші нареклися чехами. А се ті ж словіни: хорваті білі, серп і хутани. На 
дунайських слов’ян найшли волохи, і сіли на їхніх землях, і чинили над ними 
насильство, слов’яни ж ті прийшли і сіли на ж Віслі і стали називатися ляхами, а 
від тих ляхів пішли інші назви – поляни, ляхи другії – лютичі, інші – мазовшани, ще 
інші – поморяни. Також і ті словіни, що прийшли і сіли по Дніпру, нареклися 
поляни, а другії – деревляни, оскільки сиділи в лісах; інші сиділи межи Прип’яттю і 
Двіною і називалися дреговичі; ще інші жили на Двіні і називалися полочани від 
назви річки Полота, що впадає в Двіну. Від неї і прозвалися – полочани. (...) 

Поляни жили осібно по горах сих, 
І був шлях із варягів у греки; 
І од греків по Дніпру, 
І з верхів’їв Дніпра волоком до Ловоті, 
І по Ловоті входили в велике Ілмер-озеро. 
Із цього озера витікає Волхов 
І впадає в озеро велике Нево, 
Із того озера впадає гирло в море Варязьке, 
І по тому морю можна дійти і до Риму, 
І від Риму прийти морем аж до Царгорода, 
І від Царгорода прийти в 
Понт-море, в нього впадає Дніпр-ріка.(...) 
Всі мають звичаї свої, і батьківські закони, і перекази, кожен норов свій. 

Поляни своїх батьків обичаї мають, тихі і покірливі, і стидливість до снох своїх, і 
до сестер, і до матерів своїх. І снохи до свекрів і діверів своїх велику стидливість 
виявляють. І брачні обичаї мають: не ходить жених по невісту, а приводять її 
ввечері, а наступного дня приносять, що за нею дадуть. А деревляни жили по-
звіриному, жили по скотськи: і убивали один другого, їли все нечисте, і брачення у 
них не бувало, а умикали дівиць біля води. А радимичі, і в’ятичі, і сиверо один 
обічай мали: жили в лісі, як всякий звір, їли все нечисте, і соромослів’я в них при 
батьках і при снохах. І брачення у них не бувало, а ігрища між селами. І сходилися 
на ігрища, на танцювання, і тут умикали собі жінок, хто з якою зговориться; 
мали ж по дві і по три жони. А коли хто помирав, творили над ним тризну, опісля 
робили вогнище велике, і клали на вогнище померлого [в колоді] – і спалювали. 
Потім збирали кості, вкладали в невеликий сосуд і виставляли на стовпі на путях, 
як то роблять в’ятичі і зараз. 

Такого ж звичаю дотримувались і кривичі та інші поганії, що не відали 
закону божого, а самі творили для себе закон. (...) 

В літо 6495 [987]. Скликав Володимир своїх бояр і старійшин  городських і 
сказав їм: “Оце приходили до мене болгари, кажучи: “Прийми закон наш’. Потім 
прийшли німці, і ті хвалили закон свій. Після цих приходили жиди. Наостанку 
приходили і греки, хулили всі закони, свій же вихваляли. І багато чого говорили, 
розповідали від початку світу, мудро розповідали і про потойбічний світ, який 
начебто має бути, і любо слухати їх...” [Вибрали мужів славних і] розумних 
числом десять, і сказав їм: “ Ідіть найперше до болгар, випробуйте їхню віру і 
службу”. Вони ж пішли і, прийшовши, побачили паскудні діла і поклоніння в мечеті 
– і повернулися в землю свою. І сказав їм Володимир: “Підіть ще до німців і 
подивіться також, а звідти ідіть у греки”. Вони ж прийшли до німців і споглядали 
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церкву їхню і службу у ній. І прийшли до Цареграда, і ввійшли до царя. Цар же 
запитав: “Ради чого прийшли?” Вони ж розповіли йому про все, що було. 

Послухав їхню розповідь цар і був радий, і честь велику виявив їм у той день. 
На ранок же послав до патріарха, кажучи таке: “Прийшли руси вивчати віру 
нашу. Так приготуй церкву і клірос і сам одягнися в святительскі ризи, хай 
побачать славу Бога нашого”. (...) 

 (...) І Володимир послав посланців своїх по всьому городу, говорячи: ‘Якщо 
не з’явиться хто завтра на річці багатий, чи убогий, чи старець, чи раб – то мені 
той противником буде.’ І це почувши, люди з радістю йшли, радуючись і говорили: 
‘Якби се не добре було, князь і бояри сього б не прийняли.’ А назавтра вийшов 
Володимир з попами цесарициними і корсуньськими на Дніпро. І зійшлося людей без 
ліку, і влізли вони в воду /... / а попи стоячи, молитви творили.” (...)  І повелів він 
робити церкви і ставити їх на місцях, де ото стояли кумири. І поставив він церкву 
святого Василія Великого на пагорбі, де ото стояли кумири Перуна та інші і де 
жертви приносили князь та люди. І почав він ставити по городах церкви, і попів 
наставляти, і людей на хрещення приводити по всіх городах і селах”. (...) 

В літо 6545 [1037] заклав Ярослав город великий Київ, цей город має Золоті 
ворота. Заклав і церкву митрополичу на честь святої Софії, премудрості божої, і 
потім на Золотих воротах кам’яну церкву святої Богородиці Благовіщення. Цей 
же премудрий князь для того поставив церкву Благоыіщення на Золотих воротах, 
щоб завжди приносити тому городу радість святим Благовіщенням Господним і 
архангела Гавріїла. Після цього [заснував] монастир святого Георгія і святої 
Орини. 

І стала при ньому віра християнська множитися на Русі 
І поширюватися. 
І чорнорізци почали множитися, 
І з’явилися монастири. 
І любив Ярослав церковні статути, 
І попів дуже любив, особливо ж любив чорнорізцив. 
І до книг був прихильний, читав часто 
І вдень, і вночі. 
І зібрав писців много, 
І перекладали вони із грецької на слов’янську Письмо. 
І написали вони багато книг, 
І славу з тим здобули, 
І повчаються за їхніми книгами вірнииї люди 
І насолоджуються, навчаючись божественного слова, - 
І так, наче один хтось виоре землю, 
А другий – засіє, 
А інші – пожинають 
І споживають страву неоскудну. 
І це так. 
І де батько його Володимир землю розорав 
І спушив, тобто хрещенням просвітив, 
А цей же Ярослав, син Володимирів 
І засіяв книжними словами серця вірних людей, 
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І ми пожинаємо, приймаючи науку книжну. 
І велика користь буває чоловікові від науки книжної, 
І книги вказують нам, 
І навчають нас, як іти шляхом покаяння. 
І мудрість і стриманість здобуваємо із слів книжних. 
Книги подібні рікам, що тамують спрагу цілого світу, 
Книги – джерела мудрості, 
Книги – бездонна глибина, 
І ми ними в печалі втишаємось, 
І вони – узда для тіла і души. (...) 
Ярослав же цей, як уже сказали, мав любов до книг і багато переписував їх і 

зібрав у церкві святої Софії, яку сам створив і прикрасив її іконами многоцінними, і 
золотом, і сріблом, і сосудами церковними. В ній же належні пісні Богу співають у 
належний час. І інші церкви ставив він у городах і місцях, посилав до них попів, і 
давав їм з багатств своїх урок, і наказував їм навчати людей і часто ходити до 
церкви. (...) 

 
Київський літопис 
На летопис Повість врем’яних літ непосредно се настављају Київський лiтопис и 
Галицько-Волинський лiтопис, који су такође сачувани у каснијим списима, 
посебно у Ипатијевском. 

Київський лiтопис саставио је на основу изгубљених Київського 
великокнязивського, Чернiгiвського i Переяславського, породичне хронике 
Ростиславича и изредаговао крајем XII века игуман Видубицког манастира Мојсеј, 
који је био дворски историчар кијевског кнеза Рјурика Ростиславича. Овај летопис 
обухвата догађаје који су се одиграли углавном у јужној Руси од 1111 – 1200. 
године – у периоду жестоке борбе између појединих кнежева потомака Владимира 
Мономаха и Олега Свјатославича (Гореславича) за «очев» престо. 

Настављајући традиције летописа Повість врем’яних літ, Київський лiтопис 
је састављен по принципу хронолошких годишњих, како кратких, тако и опширних 
записа и обједињених у одређене циклусе приповести и прича о кнежевским 
злочинима/убиствима, прича о животу и смрти појединих кнежева, понекад и у 
хагиографском стилу. 

Описујући сав драматизам  међусобне борбе између кнежева за кијевски 
престо, летописац даје страшну слику пустошења Кијева 1169. године од стране 
Андреја Богољупског. 

У Кијевском летопису до средине XII века превладавају годишњи записи о 
Мономаховичима. Од 1175. до 1200. године наводе се детаљни описи борби против 
Половаца, углавном на основу описа очевидаца. У опису устанка у Кијеву 1113. 
године обичан народ је описан као веома снажна патриотска снага. После смрти 
кнеза Свјатополка Кијевљани су извршили погром зеленаша и бојара. Тада је 
племство позвало на кијевски престо кнеза Владимира Мономаха, који је одмах 
угушио устанак најсиромашнијих градских слојева, али је морао прихватити неке 
њихове захтеве. Други значајан догађај – војни поход новгородско-сиверског кнеза 
Игора Свјатославича против Половаца описао је вероватно учесник тог похода. Тај 
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опис је летописна паралела веома значајном књижевном делу Слово о полку 
Игоревiм. 

Київський лiтопис се завршава описом игумена Мојсеја о подизању 
одбрамбеног зида који је требало да штити од поплава Дњепра цркву св. Михаила у 
Видубицком манастиру (1199 – 1200) и похвалом иницијатору тог архитектонског 
подухвата - великом кијевском кнезу Рјурику Ростиславичу. 

По својој композицији, уметничкој презентацији многих фолклорних 
материјала, драматизму и психологизму прича, легендама и житијима светаца 
Повість врем’яних літ стоји много изнад Кијевског летописа. Ипак, фактолошки 
материјал у њему веродостојнији је него у летопису Повість врем’яних літ. 

Исто као и летописац Нестор у свом летопису Повість врем’яних літ, и 
аутор Кијевског летописа кроз цело дело провлачи патриотску идеју – «чувати 
Кијевску Рус» и високо цени само оне кнежеве који су бринули не само о својој 
части, него и о части своје земље. 

За Кијевски летопис, посебно за његов други део, карактеристичан је стил 
монументалног историцизма, нарочито у описима бројних битака, саопштењима о 
смрти и похвалама кнежева, у похвалама-некролозима и уопште у војничкој 
терминологији и лексици. 

 
Літописне оповідання про похід Ігорів на половців року 1185 

 
(...) Вівторок 23. 4. 1185. У той же час Святославич Ігор, онук Олегів, 

поїхав із Новгорода (-Сіверського) місяця квітня у двадцять і третій день, у 
вівторок, узявши із собою брата Всеволода з (города) Трубецька, і Святослава 
Ольговича, синівця свого, з (города) Рильська, і Володимира, сина свого, із Путівля, 
і в Ярослава (Всеволодовича) випросив він підмогу – Ольстина Олексича, 
Прохорового внука, з ковуями чернігівськими. 

І, отож, ішли вони тихо, збираючи дружину свою, та й коні у них були 
тучні вельми. 

1. 5. 1185. І коли вони дійшли до Дінця-річки, то у вечірню годину Ігор, 
глянувши на небо, побачив, що сонце стояло, яко місяць. І сказав вин боярам своїм і 
дружини своїй: “Ви бачите? Що се є за знамення?” А вони, поглянувши, побачили 
(це) всі і  поникли головами, і сказали мужи: “Княже! Се є не на добро знамення 
осе”. Але ігор сказав: “Браття і дружино! Тайни Божої ніхто ж не відає, а 
знаменню і всьому миру своєму творець – Бог. А нам – що вчинить Бог, – чи на 
добро, чи на наше лихо, – то се нам і побачити”. І, це сказавши, він перебрив 
Донець. 

А тоді, прийшовши до (річки) Осколу, він ждав два дні брата свого 
Всеволода, – той ішов був іншою дорогою з Курська, – і звідти рушили вони до 
(річки) Сальници. Тут же до них і сторожи приїхали, що їх вони послали були язика  
ловить, і сказали вони, приїхавши: “Бачилися ми з ворогами. Вороги наші оружно 
їздять. Тому ви або поїдете борзо, або вернемось додому, бо не наша є пора”. Але 
Ігор сказав із братами своїми: “Якщо нам, не бившися з ними, вернутися додому, 
то сором нам буде гірше смерті. Хай як нам Бог дасть”. і тоді, порадившись, 
їхали вони всю ніч. 
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Галицько-Волинський лiтопис 
 Чак ни у најтежим временима татарске најезде и освајања већег дела 
територије Кијевске Руси књижевни живот није потпуно заустављен. Традиције 
Кијевске Руси настављене су у југозападним областима које су доживеле мања 
разарања и где се на кнежевским дворовима и у великим манастирима окупљају 
књижевници-избеглице испред татарске најезде. Како је територија некада 
јединствене државе дељена на мање кнежевине, тако је и писање летописа све више 
било у функцији партикуларних интереса појединих кнежева који су наручивали 
летописе. Ипак, ови локални летописи су и даље за свој почетак узимали Повість 
врем’яних літ, као најауторитативније сведочанство о заједничкој и некада снажној 
држави, а даље би ти летописи настављали описом и приказивањем локалних 
догађаја. 
 Међу летописном историографском литературом кнежевског периода 
Кијевске Руси, Галичко-Волињски летопис заузима посебно место. Нарочито се 
истичу световни манир и уметничка вредност. По мишљењу истакнутог историчара 
Михајла Грушевског то и није летопис, него права историја. Аутор летописа се 
трудио да његово дело буде на високом естетском нивоу, да буде и књижевно дело. 

На крају Ипатијевског списа Повість врем’яних літ одмах после Кијевског 
летописа  (Київський лiтопис) долази Галицько-Волинський лiтопис. Овај летопис 
састављен је од два самостална дела: Галичког (1201 –1261) и Волињског (1261 – 
1292) летописа. Сам почетак летописа, који описује догађаје и делатност кнеза 
Романа Мстиславича од 1199 – 1205. изгубљен је. Летопис почиње од његове смрти 
(1205). 

Сматра се да има најмање пет аутора/уредника који су радили на овом 
летопису. Прва два су сигурно била из окружења кнеза/краља Данила Романовича. 
 Главна тема Галичко-Волињског летописа је пропаст и обнова те кнежевине 
после смрти кнеза Романа Мстиславича, када га наслеђују малолетни синови 
Данило и Васиљко. Аутор првог дела Летописа није познат, али је вероватно био из 
кругова блиских кнезу Данилу и био је образован. 
 Аутор летописа својим јунацима ставља у уста разне афоризме, приче и 
дијалоге. Осим тога, летописац веома добро слика тадашњи живот у кнежевини и 
због тога је овај летопис веома значајан извор за проучавање свакодневног живота 
људи овог периода на тим просторима. 

Први део Летописа излаже догађаје до 1262. године и у науци је познат као 
Галицький лiтопис. Главна тема овог дела летописа је опадање моћи Галичко-
Волињске кнежевине после смрти кнеза Романа, али и покушај да се његови 
малолетни синови устоличе на његовом трону. Главна личност у том делу је храбар 
војник, успешан државник и паметан дипломата кнез/краљ Данило, али се даје 
доста података и о другим земљама некадашње Кијевске државе. Ту се веома 
детаљно приказују трагични догађаји татаро-монголске најезде 1240. године и 
одбрана Кијева. Детаљно се приказује и учешће кнеза Данила у бици против Татара 
на реци Калки 1223. године, у бици против тевтонског крсташког реда код 
Дрохобича (1238), против угарских и пољских освајача код Јарослава (1245) као и 
опис дипломатског путовања Данила код татарског кана Батија. 

Аутор (аутори) Галичког летописа био је неко веома близак кнезу или 
његовом двору, јер увек има тачне и детаљне податке о многим догађајима. Веома 
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мало се интересује за црквено-религијска питања и догађаје. Аутор је веома добро 
схватио и пратио дипломатску активност кнеза Данила и његове преговоре са 
Римском куријом у нади да му са Запада може стићи потребна помоћ за борбу 
против Татара. 

Аутори/уредници Галичко-Волињског летописа прикупљали су и 
састављали летописне белешке и податке из архива кнежевских дворова и 
манастира, али су користили и друге летописне и писане изворе, византијске 
хронике па и усмену народну књижевност, легенде (легенда о Јевшан-зељу). 

Други део летописа је тзв. Волинський лiтопис – посвећен углавном 
унутрашњим догађајима у овој кнежевини за време кнеза Васиљка и његовог сина 
Владимира. Аутор/аутори нарочито су наклоњени кнезу Владимиру, који је 
приказан као идеал разумног владара, храброг војника, доброг ловца, али и човека 
који воли књигу и филозофију. 
 У другом делу Летописа описују се прилике на двору кнеза Владимира 
Васиљковича и говори се о учешћу волињских кнежева у борби за пољски престо, 
о нападима Татара на Литву, Пољску и Угарску, о пустошењу Лавова и других 
градова. Аутор другог дела Летописа има мање књижевних амбиција, мање је 
склон да изазива емоције читалаца, али је ипак начитан и спомиње да је и сам 
преписивао књиге. Код кнеза Владимира посебно истиче његове хришћанске 
врлине. 

Волинський лiтопис има суздржан, понекад и непријатељски однос према 
Галичкој кнежевини. Аутор Галичког летописа вероватно је световна личност, 
писац који је добро овладао занат летописца и имао књижевног дара: умео је да 
догађаје и личности приказује сликовито, да даје веома лепа поређења, да бира 
метафоре и епитете. Аутор Волињског летописа вероватно је био свештено лице, 
монах. Спомиње и да се бавио преписивањем књига. Њега највише интересују 
црквено-религијске ствари и питања па много пажње посвећује подизању храмова, 
манастира, а мање световним стварима и војним подвизима волињских кнежева. 
Стил Волињског летописа је сув, са много мање књижевног духа. 
 Галичко-Волињски летопис је, у ствари, завршни део Ипатијевског 
летописа. Тај летопис није писан по устаљеној летописној форми: године (те и те) 
догодило се... То није хроника у правом смислу, него историја која је тек накнадно 
била доста неуспешно подељена на године да би добила облик  летописа. Аутори 
су савременици догађаја које описују. Научници сматрају да су аутори били 
световни људи, јер нема црквених хроника карактеристичних за тадашње летописе, 
летописци се не обраћају Богу, као у другим летописима, ту нема честих навођења 
мисли из јеванђеља, итд. 
 Летописци се ограничавају на Галичко-Волињску кнежевину и њене односе 
са суседима, описују значајне догађаје у Пољској, Угарској и Литви, а мање их 
интересују догађаји у другим руским кнежевинама. То само потврђује да је тада 
централна власт Кијева била слаба, и да није имала изражене претензије на 
Галичко-Волињску кнежевину. 
 Овај летопис се, у суштини, много разликује од летописа писаних у то време 
у другим руским земљама, јер у Галицији и на Волинији није постојала традиција 
писања летописа, а већ од средине ХII века овде настају историјско-књижевне 
повести. 
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[Про князя Романа Галицького] 
 

Неділя 14. 4. 1168. У тім же році прислали новгородці [послів] до брата 
Мстислава, прохаючи сина в нього, і він дав їм Романа. (...) 

Того ж року наприкінці розболівся Мстислав Ізяславич у Володимирі, і 
недуга у нього була тяжка. І став він слати [послів] до брата Ярослава, щоб 
урядитися про дітей своїх. Урядившись як слід із братом, – той хреста цілував, 
що не буде він зазіхати на волость дітей його, – представився князь Мстислав 
місяця серпня в дев’ятнадцятий [день]. І, опрятавши тіло його, з честю великою і 
зі співами гласохвальними положили тіло його у святій Богородиці, в єпископії, що 
її він сам спорудив у Володимирі [Волиньському].(...) 

 
Легенда про євшан-зілля 

 
У рік 1201. по смерті великого князя Романа, вікопомного самодержця всієї 

Русі, який здолав усі поганські народи, мудрістю ума додержуючись заповідей 
Божих. Він бо кинувся на поганах, як той лев, сердитий же був, як та рись, - губив 
їх, як той крокодил, і переходив землю їх, як той орел, а хоробтий був, як той тур, 
бо він ревно наслідував предка свого Мономаха, що погубив поганих Ізмаїльтян, 
тобто половців, вигнав хана їхнього Отрока в Обези, на Залізні ворота, а хан 
Сирчан зостався коло Дону, рибою відживши. 

Тоді Володимир Мономах пив золотим шоломом із Дону, забравши землю їх 
усю. По смерті ж Володимировій зостався у Сирчана один лиш музика Ор, і послав 
він його в Обези, кажучи: “Володимир вже вмер. Тож вернися, брате, піди в землю 
свою. Мов же ти йому слова мої, співай же йому пісні половецькиї. А якщо він не 
схоче, дай йому понюхати зілля, що зветься євшан”. 

Той же не схотів вернутися, ні послухати. І дав Ор йому зілля, і той, 
понюхавши і заплакавши, сказав: “Да лучче є на своїй землі кістьми лягти, аніж на 
чужий славному бути”. І прийшов він у землю свою. Од нього родився Кончак, що 
зніс Сулу, пішо ходячи, котла носячи на плечах. 

 
Воїнська повість про Данила Галицького 

 
(...) Тоді ж приїхала (Анна), велика княгіня Романова, побачити свойого 

рідного Данила. Тоді ж бояри володимирські й галицькі, – В’ячеслав (Товстий) 
володимирський, і Володислав (Кормильчич, боярин) галицький, і всі бояри 
володимирські і галицькі, – і воєводи угорські посадили Данила на столі отця його, 
великого князя Романа, у церкві святої Богородиці пріснодіви Марії. Так що король 
Андрій не забув своєї ранішої приязні, що її він мав до брата свого, великого князя 
Романа, а послав воїв своїх і посадив сина свого (Данила) в Галичі. (...) 

Данило ж, який став княжити в Галичі, був такий малий, що й матері своєї 
не впізнав. А коли минув час, то галичани вигнали Данилову матір із Галича. 
Данило ж не хотів зоставити матір свою і плакав за нею, ся дитина. Але, 
проїхавши, Олександр, тивун, шумський, узяв (коня) за повід, і він (Данило), 
видобувши меча, ударив його, та рубнув коня його під ним. Тоді мати, взявши меча 
із рук (і) умовивши Данила, зоставила (сина свого) в Галичі, а сама пішла в Белз, 
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лишивши його в невірних галичан за порадою Володислава (Кормильчича). Вона-бо 
хотіла княжити сама, а король (Андрій) довідавшись про вигнання її, пожалкував. 
 
МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН 
Слово о Закону и Благодати 

 
Најстарији споменик оригналне писмености Кијевске Руси и једно од 

најлепших уметничко-публицистичких дела које је настало у кијевској културној 
средини је Слово про Закон і Благодать митрополита Илариона. 

У летопису Повість врем’яних літ под 1051. годином записано је: 
“Поставив Ярослав русина Ілариона митрополитом Русі у святій Софії, зибравши 
єпископів”. У једном од спискова зборника права Руська правда наводи се да је 
Иларион помагао кнезу Јарославу Мудром у састављању овог зборника. 

После смрти Јарослава Мудрог 1054. године митрополит Иларион био је 
смењен (на његово место долази Грк Јефрем). Сматра се да је Иларион тада морао 
да се повуче у манастир и да је примио монашко име Никон. Касније, 1078. године 
Никон је постао игуман Кијево-Печерског манастира. Неки сматрају да је Никон 
1073. године завршио летописно обједињавање из 1037. године. О књижевној 
делатности Никона Великог спомиње се и у делима  Житіє Феодосія Печерського 
и Києво-Печерський патерик. 

Никон је као летописац установио облик годишњих записа и тако је постао 
оснивач украјинске историографије, нарочито писања летописа. 

Најистакнутије дело митрополита Илариона је Слово про Закон і Благодать. 
Ово дело је, како сам аутор у њему наводи, написано да би га људи читали. Аутор у 
њему с једне стране даје очигледан, буквалан садржај, а с друге стране остаје онај 
«прикривен», који могу да схвате само они образованији. 

Иларион у свом делу често спомиње Јерусалим: у једном случају то је 
историјски град Јерусалим, у другом случају Јерусалим је алегорија Цркве, у 
трећем – душа верника и у алегорији – небески Божји град. 

У средњовековној књижевности често се јављају неки садржаји/појмови у 
опозицији, по правилу у бинарној: Бог – човек, божанско – људско, душа – тело, 
добро – зло, истина – лаж, итд. 

У делу митрополита Илариона Слово про Закон і Благодать постоји систем 
опозиција: 1) слобода – ропство (у поетско-сликовитој равни то је Сара – Агар, 
Исаак – Измаил); 2) хришћанство – јудаизам ( Христос – Исаак, распеће Исуса 
Христа – банкет код Авраама); 3) старо – ново (нови хришћани – стари хришћани, 
Рус – Византија). 

Овај систем опозиција чини основу на коју се поставља основни идејни 
садржај, опозиција или антитеза: Закон (паганство) и Благодать (хришћанство). Све 
друге опозиције само помажу да се схвати прикривен садржај, у којем се може 
пронаћи заоштрена полемичност с различитим усмерењима – противјудејска, 
противбугарска, противхазарска, противвизантијска. 

Очигледан садржај је проповед која припрема канонизацију кнеза 
Владимира Великог, бори се за нову веру, цркву и државност.  Зато та «проповед» 
има свечан тон. 
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У делу митрополита Илариона Слово про Закон і Благодать могу се уочити 
световни и богословски садржај. Као световни садржај може се сматрати заштита 
паганства као дела властите националне историје и културе, али не и као религије. 
Ту је и похвала кнезу Владимиру, похвала Кијеву, похвала руском народу, а све то 
указује недвосмислену тежњу за аутокефалношћу цркве Кијевске Руси, ослобађање 
зависности од Византије. 

Слово про Закон і Благодать је истовремено и књижевно дело и дело 
ораторске уметности. По жанру то је панегирик односно похвална беседа 
кнежевима Володимиру Великом и његовом сину Јарославу Мудром, за време 
којих је Кијевска Рус стварно доживела свој процват у свим сферама живота. 
«Слово» је вероватно било јавно прочитано пред представницима највише кијевске 
аристократије и кнезом Ј. Мудрим негде измедју 1037 – 1751. године, вероватно у 
Сабору св. Софије поводом неког изузетног догађаја. Можда је то било поводом 
завршетка послова на изградњи Саборне цркве св. Софије, односно приликом 
њеног посвећења. 

За митрополита Илариона „Закон“ је стара јудејска вера, значи Стари завет, 
а „Благодать“ је нова вера, хришћанство – Нови заве. Основна тема дела је 
прослављање снаге и величине Кијевске Руси. 

Слово про Закон і Благодать има три дела. На почетку се говори о 
васељенском значењу хришћанства, о међусобним везама између Старог и Новог 
Завета (Савеза) – о Закону и Благодати. Аутор постепено развија основну идеју о 
равноправности народа у духовном животу. Он доказује да народу Кијевске Руси 
није потребно старатељство Византије, јер то је нови народ коме припада 
будућност. 

У другом делу се говори о руском хришћанству: аутор доказује да Кијевска 
Рус није примила хришћанство од Грка који су «просвећивали» варварски народ, 
већ по властитој жељи, по жељи истакнутог кнеза и равноапостола Владимира 
Великог. 

У трећем делу је похвала кнезу Владимиру Свјатославичу и настављачу 
његовог дела кнезу Јарославу Мудром. Аутор Иларион пореди делатност кнеза 
Владимира Великог са делатношћу византијског императора Константина и његове 
мајке Јелене, за време којих је хришћанство постало државна религија у Византији. 
За иста дела треба да следи и иста оцена и поштовање, сматра митрополит 
Иларион, и тиме већ припрема терен за канонизацију кнеза Владимира, чијом 
заслугом је Кијевска Рус примила хришћанство. Митрополит Иларион сматра да 
постојање домаћих «светаца» у Кијевској држави ствара услове за независност 
њене цркве, а то је у средњем веку исто што и државна независност. 

У похвали «великом кагану/кнезу» Володимиру изражен је патриотизам, али 
исти тај патриотизам се изражава и према руским кнежевима који још нису били 
хришћани, према кнежевима Игору и Свјатославу. 

После тога аутор захваљује и кнезу Јарославу Мудром, настављачу дела које 
је започео кнез Владимир Велики. Кнез Јарослав Мудри је саградио Саборну цркву 
свете Софије, одбрамбене зидове око Кијева, подигао је Златну капију (Золоті 
ворота) са црквом Благовести изнад одбрамбене капије. 

“Слово про закон i Благодать” је изузетно дело староукрајинске 
књижевности прве половини XI века. У њему је у уметничком облику изнета 
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патриотска идеја о незавинсоти Кијевске Руси у свим сферама друштвеног живота. 
Величају се истакнути културни актери: Владимир, Олга, Јарослав. «Слово» се 
родило у културном миљеу за време Јарослава Мудрог, а идеје изнете у њему 
огледају се и у другој литератури, у Слово о полку Ігоревім,  у монументалном 
живопису - криторској фресци у Саборној цркви св. Софије, итд. «Слово» је било 
познато и ван граница Кијевске Руси. Његов утицај се може видети и у житију 
великог жупана Стефана Немање које је у XIII веку написао Доментијан. 

Митрополиту Илариону се приписује ауторство још неколико дела. 
Када је 1015. године умро кнез Владимир Велики, у борби за кијевски 

престо и за наслеђивање очевине пали су као жртве кнежеви Борис и Глеб. После 
извесне борбе као победник излази кнез Јарослав Мудри. Његово настојање да се 
канонизује више светаца из Кијевске Руси завршава се давањем сагласности од 
стране патријаршије у Константинопољу да се прогласе свецима само Борис и 
Глеб. Култ тих светаца добио је изузетно значење, државно и политичко. Монах 
Нестор је написао „Чтенія о житіи і погубленіи... Бориса і Гліба». У том 
животопису се прича о животу и погибији кнежева Бориса и Глеба и осуђују се 
сукоби и ратовања међу кнежевима и братоубилачки ратови. 

 
“Про закон, Мойсеєм даний, 

і про благодать та Істину, в Ісусі Христі втілених, 
і як Закон відійшов, 

і як Благодать та Істина всю землю наповнили 
і віра на всі народи розпростерлася, 

і до нашого народу руського українського; 
І похвала кагану нашому Володимиру, 

за якого ми охрещені були, 
І молитва до Бога від усієї землі нашої. 

Господи, благослови, Отче! 
 

(Похвала Богу) 
Благословен Господь Бог Ізраїлів, Бог християнський, що навістив і дарував 

спасіння людям своїм, що не дав доостанку творінню своєму ідольською темрявою 
охопленим бути і в бісівському слугуванні гинути.(...) 

Отож, про Закон, Мойсеєм даний, і про Благодать й Істину, здійснені через 
Ісуса Христа, ця повість. І що осягнув Закон, а що – Благодать. Спершу був Закон, 
а потім Благодать, спершу тінь, потім – Істина. 

Образ же Закону і Благодаті – Агар і Сарра, рабиня і вільна Сарра, спершу 
рабиня, а потім – вільна. Хай розуміє читаючий, що Авраам від юності своєї мав за 
жінку собі Сарру, вільну, а не рабиню. 

І Бог бо зпередвіку зводив і намислив послати в світ Сина свого і цим явити 
Благодать. Сарра ж не родила, оскільки була неплідною. Не була неплідною взагалі, 
а була закрита і приречена Божим провидінням родити в старості. Невідома бо і 
затаєна Премудрість Божа закрита була і від ангелів і від людей, не як нез’явна 
взагалі, а затаєна до часу, щоб виявитися наприкінці віку. Сарра ж сказала 
Авраамові: “Ось затримав мене Господь Бог, щоб не родила, увійди до рабині моєї 
Агарі й породи від неї” (Буття, 16,2). Благодать же промовила до Бога: “Коли не 
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настав ще час зійти мені на землю і спасти світ, зійди на гору Сінай і встанови 
Закон”. 

Послухав Авраам пораду Саррину і ввійшов до рабині її Агарі; послухав же і 
Бог мову Благодаті і зійшов на Сінай. 

Породила ж рабиня Агар від Авраама, рабиня – раба, і нарік його Авраам 
ім’ям Ізмаїл. Зніс же й Мойсей із сінайської гори Закон, а не Благодать, видимість, 
а не Істину.(...) 

(Похвала Володимиру) 
Які похвали воздати тобі, достославний і найславніший з-поміж земних 

владик, премужній Василію? 
Як почудуємося доброті твоїй, моці і силі? 
Яку вдячність тобі воздамо, бо ж через тебе пізнали ми Господа і 

позбулися омани ідольської, бо ж з твого повеління по всій землі твоїй Христос 
славиться! 

І як ще назвати тебе, христолюбче? Друг правді, розуму містилище, 
милостині гніздо! 

Як ти увірував? Як запалав ти любов’ю Христовою? Як у тебе вселився 
розум, вищий розуму мудреців, щоб Невидимого возлюбити і до небесних 
наблизитися? 

 
ФЕОДОСИЙ ПЕЧЕРСЬКИЙ (око 1036 – 1074) 

 
Феодосиј Печерски је књижевник и мислилац, црквено-политички делатник, 

игуман Печерског манастира. То је писац који је умео да својим делима утиче на 
друштвену свест, да проповеда хришћанску аскетску идеологију и да се у свом 
животу ревносно тога придржава. 

Побегао је од куће да би дошао у манастир у Кијеву. Ту је упознао монаха 
Антонија, првог оснивача Печерског манастира. Феодосиј је веома млад постао 
игуман Печерског манастира у којем је окупио преко сто монаха. Летописац 
Нестор је написао Житiє Феодосiя Печерського. 

Највише о животној филозофији и принципима којима се управљао 
Феодосиј Печерски говоре његова дела. 

За време кнеза Изјаслава, који је веома поштовао Феодосија, овај је имао 
велики утицај и на политику. 

У Печерском манастиру су писане и преписиване књиге. Ту је била и 
библиотека, ту је био значајан културни центар. 

До данас није тачно утврђено колико и која је све дела написао Феодосиј. У 
сваком случају има их седам до десет. Дело Запитання князя Ізяслава, сина 
Ярослава, внука Володимира до ігумена Печерського монастиря Феодосія сачувано 
је у два списа. То је одговор Феодосија на питања кнеза Изјаслава. 

Најпопуларније дело Феодосија Печерског је Запитання благовірного князя 
Ізяслава про латинян. Дело је сачувано у неколико списа и има више редакција. 

Друга његова дела:  Повчання Феодосія Печерського про кари Божиї, 
Повчальне слово до Келаря, Повчання Феодосія Печерського на велику 
Чотиридесятницю  упућена су како монасима тако и световним људима. 
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 У Печерском манастиру био је уведен Студитски статут – манастирска 
правила византијског монаха Теодора Студите – која су обавезивала монахе да 
читају и пишу. Студитски статут је такође захтевао од монаха да се одрекну 
приватног власништва, да буду апсолутно покорни игуману, да поштују строгу 
дисциплину, да се подвргавају тешком физичком послу. 

Феодосиј Печерски је категорички иступао против католичке цркве и 
заступао је православну веру.  

 
Послання преподобного Феодосія 

Запитання благовірного князя Ізяслава про латинян 
 

Прийшов якось благовірний князь Ізяслав, син Ярославів, онук Володимира, 
до святого отця нашого Феодосія, ігумена Печерського, і каже йому: “Розкажи 
мені, отче, віру Варязьку, яка вона є”. Преподобний же отець наш Феодосій каже: 
“Послухай, благочестивий княже, оскільки (вже) питала знатність твоя (у) 
нашого смирення. Віра їхня лиха і закон їхній нечистим є: в Савелієву віру і в інші 
впали єреси, і всю землю осквернили. Ти ж, благовірний самодержцю, бережи себе 
од них. Ось-бо їхня єресь: по-перше – ікон не цілують; по-друге – мощі святих не 
цілують; по-третє – хреста на землі написавши, цілують, а, вставши, ступають  
(по ньому) ногами; по-четверте – в піст м’ясо їдять; по-п’яте – на опрісноках 
служать; по-шосте – попи їхні хрестять через одне занурення, а ми через три; ми 
ж мажемо хрещеноого миром і маслом, а вони похрещеному сиплять сіль у вуста; 
в ім’я святих (що їх пам’ять припадає на день народження) не нарикають, але як 
назвуть батьки, в те ім’я і хрестять. 

Тому слід цуратися віри латинської. (І) ні звичаїв їхніх дотримуватися, (ні) 
причастя їхнього приймати, ні слухати, що кажуть вони, оскільки неправедно 
вірують і нечисто живуть, їдять-бо із псами і кішками, п’ють свою сечу – зло є і 
прокляте це – і їдять черепах і диких коней, і ослів, і удавленину, і ведмежатину, і 
бобровину. 

Першого ж тижня Великого Посту, у вівторок їдять м’ясо, і мнихи їхні 
їдять сало. В суботу ж постяться. Християнам же своїх дочок не слід давати за 
них, ані брати в них за себе, ні братися з ними, ні кумитися, ні цілувати їм хреста 
(у чомусь); ні їсти з ними, ні пити з однієї посудини. Тим же, що просять у вас, 
давати Бога ради їсти, але в їхньому посуди; якщо ж не буде в них посуду, давайте 
у своєму, а потім, вимивши, молитву над ним прочитайте. 

А за гріхи свої не від Бога пробачення просять, але прощають їх попи за 
дари їхні. Попи ж їхні не женяться законним шлюбом, а з рабинями блудять і 
службу здійснюють, гріха за собою не знаючи. Єпископи ж їхні мають наложниць, 
і на війну ходять, перстень на руці носять. Мертвих кладуть на захід ногами, а 
головою на схід, і руки уздовж кладуть, очі, вуха і ніс воском залиплюють. І 
женячись, беруть сестер. (...) 

Нема-бо життя вічного для тих, хто живе у віри латинській чи в 
сарацинській, ні чести зі святими в майбутьній вік. 
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ВОЛОДИМИР МОНОМАХ 
 

У саставу Лаврентијског списа летописа под 1096. годином сачувано је 
“Поученье” Владимира Мономаха и његово Писмо кнезу Олегу Свјатославичу. 
«Поуке» су нека врста духовног тестамента Владимира Мономаха деци односно 
својим наследницима, али истовремено је то обраћање и другима, који га буду чули 
или читали. У средњовековној књижевности то није нов облик: на пример, у 
Изборнику Свјатослава из 1076. године стоји и “Повчання до своїх синів” 
Ксенофонта и Теодорино “Повчання до свого сина”. 

То је у старој украјинској књижевности прва аутобиографска повест. 
Истицањем разума и знања она је као предходница ренесансних и хуманистичких 
идеја и сведочи о предренесансној атмосфери у Украјини/Руси на почетку XII века. 
Ту се наглашава пажња према обичном човеку, рад у корист државе. Кнез, 
војсковођа, паметан владар велике државе и надахнут књижевник, градитељ 
храмова и у оно време редак кнез-породични човек – Владимир Мономах је био 
истински пример моралне савршености. 

Око 1075. године кнез Владимир Мономах се оженио кћерком последњег 
саксонског краља Енглеске Гаролда – Гитом (Егидом). Гита је била образована. 
Читала је на латинском и грчком и донела је са собом у Кијев много књига. Међу 
тим књигама, вероватно је било и дело «Очеве поуке» и «Реч неког оца своме 
сину», која су могла бити узор Владимиру Мономаху за настајање његових 
«Поука». 

 Иако по свом облику ово дело одговара оновременим религијско-
дидактичким прерогативима књижевне делатности, по свом садржају оно је веома 
блиско световном животу и његовим свакодневним бригама. 

Владимир Мономах је био сведок социјалних немира у Кијеву 1068. и 1113. 
године, зато је за њега кључно питање како сачувати социјални мир у држави. Он 
брине за судбину Кијевске Руси и зато позива на «служење отаџбини» без посебне 
плате, позива кнежеве да се уједине путем међусобних уговора и да организују 
заједничке војне походе против непријатеља који из степа напада пограничне 
делове државе. Мономах је био узор идеалног кнеза, хероја који штити завичај. Тај 
кнез је истовремено и искусан домаћин, и узоран глава породице. 

Дело је прожето хуманизмом и хришћанским принципима. Владимир 
Мономах, унук Јарослава Мудрог, син Всеволода и његове супруге, византијске 
принцезе, узима њено презиме Мономах као свој надимак. Неки аутори сматрају да 
је Владимиру управо мајка усадила ове хришћанске принципе, да је од ње наследио 
опрезност и умешност владања собом. Њему је пошло за руком да бар на неко 
време заустави сукобе и ратове међу кнежевима и да многе кнежеве уједини у 
борби против Половаца. 

Епоха кнеза Владимира Мономаха је време процвата уметничке 
књижевности у Кијевској Руси, али и време подизања и осликавања бројних 
цркава. Из тог периода је Михайлівський золотоверхий монастир, Видубицький 
монастир у Кијеву, итд. 

Поуке деци је стари облик књижевности који је настао у старојеврејској 
култури на Истоку. После примања хришчћанства такве поуке стижу и у Кијевску 
Рус у причама Соломона, у Заветима дванаест патријарха. 



 259

Садржај порука показује да је кнез Владимир Мономах правио исписе из 
Псалтира и да им је додавао приче о властитом животу, о својим војним походима, 
о пригодама у лову. Нудећи примере из властитог живота, он их поткрепљује 
моралним хришћанским принципима које налази у светим књигама, а ту су мисли о 
помоћи сирочади и удовицама, о одржавању заклетве, о обавезама човека према 
Богу и према свему што је Бог створио. Ево једног одломка из «Поука» кнеза 
Владимира Мономаха: 

“Паче всього убогих не забувайте, але скільки можете, по силі годуйте, і 
додайте сироті, і вдовиці справу дайте, і не давайте сильним погубити чоловіка. 
Ні правого ані кривого ані самі не вбивйте, ані веліть кому вбити його. Коли й буде 
винний смерті, то й тоді не погубляйте душі християнської. Річ мовлячи, і лихе, й 
добре, не кляніться Богом, не хрестіться, як нема нужди ніякої. Коли будете 
хрест цілувати до братії чи до кого, справуйте серця свого, чи зможе на тому 
вистояти, – і лиш тоді цілуйте, а присягнувши, присяги тримайте, щоб, 
переступивши, не погубити душі своєї”. 

Кнез Владимир Мономах сматра да госте треба поштовати, без обзира 
одакле  долазе, јер гост преноси «славу» светом, добру или лошу. Жену треба 
волети, али човек не сме да дозволи да она завлада њиме. 

“Що вмієте, того не забувайте, а чого не вмієте, того вчіться... І нехай 
сонце не застає вас у постелі...” 

У трећем делу Мономах говори о свом животу, о разним догађајима и 
опасним ситуацијама у којима се налазио, и из којих је изазио жив и здрав. Тиме 
уверава своје наследнике и остале да човек не треба да се боји у животу, јер се 
ништа не догађа без божје воље. 

Писмо кнезу Олегу Свјатославичу кнеза Владимира Мономаха је пример 
епистоларног жанра са краја XI века. Ту се истиче високи ниво моралног идеала. 
Тема је слична као и у «Поукама»: на принципима хришћанског морала уредити 
политичке односе међу кнежевима/браћом, односе у којима ће доминирати 
попустљивост једног према другом. 

 
Повчання 

 
Я, недостойний, дідом своїм Ярославом благословенним, славним, батьком 

возлюбленим і матір’ю своєю з Мономахів – названий при хрещенні Василем, 
руським іменем Володимир... і ради людей християнських, яких стільки уберіг з 
милості своєї і батьківської молитви від всяких бід! Сидячи на санях, подумав я в 
душі своїй і похвалив Бога, що до сих днів мене грішного допровадив. 

Хай діти мої, чи інший хто, слухаючи цю грамотицю, не посміються, а кому 
із дітей моїх вона буде люба – хай прийме її в серце своє і, не лінуючись, почне, як і 
я, трудитися. 

Перш за все, бога ради і душі своєї, майте страх божий в серці своєму і 
милостиню подавайте щедру, – бо то початок всякого добра. Якщо ж комусь не 
люба грамотиця ся, хай не насміхається, а так про неї скаже: на далекій путі та 
на санях сидячи, небилиці наговорив. 

Зустріли були мене на Волзі посли від братів моїх і сказали: “Приєднуйся до 
нас, і виженемо Ростиславичів, і волость їхню відберемо. Якщо ж не підеш з нами, 
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то ми собі будемо, а ти собі. ”І я сказав: “Хоч ви і гніваєтесь, але не можу я ні з 
вами пити, ні клятву порушити.” (...) 

“Паче всього убогих не забувайте, але скільки можете, по силі годуйте, і 
додайте сироті, і вдовиці справу дайте, і не давайте сильним погубити чоловіка. 
Ні правого ані кривого ані самі не вбивійте, ані веліть кому вбити його. Коли й 
буде винний смерті, то й тоді не погубляйте душі християнської. Річ мовлячи, і 
лихе, й добре, не кляніться Богом, не хрестіться, як нема нужди ніякої. Коли 
будете хрест цілувати до братії чи до кого, справуйте серця свого, чи зможе на 
тому вистояти, – і лиш тоді цілуйте, а присягнувши, присяги тримайте, щоб, 
переступивши, не погубити душі своєї”. (...) 

 
Якщо почнете забувати це, то частіше прочитуйте: і мені не буде 

соромно, і вам буде добре. 
Не забувайте того доброго, що вмієте, а чого не вмієте, тому навчайтеся, 

як батько мій, дома сидячи, вивчив п’ять мов, у тому честь мав від інших країн. 
Лінь-бо – мати всьому: що вміє, те забуде, а чого не вміє, того не навчається. 
Добро діючи, не лінуйтеся ні на що добре, найперше – до церкви: хай не застане 
вас сонце в постелі. Так і отець мій блаженний робив, і всі знатні мужі славетні. 
На заутренні воздати Богові хвалу і потім, коли сонце сходить і побачивши сонце, 
належить прославити Бога із радістю і сказати: “Просвіти очі мої, Христе 
Боже, що дав ти мені світ свій красний!” І ще: “Господи, додай мені літо до літа, 
щоб у подальшому, в гріхах своїх покаявшись, оправдав життя своє”. (...) 

 
А от що я в Чернігові робив: коней диких своїми руками у пущах в’язав, по 

десять і двадцять живих коней, окрім того, по долинах їздячи, ловив своїми 
руками тих же диких коней. Два тури піднімали мене на рогах разом із конем, 
олень мене один бив і два лосі, один ногами топтав, а другий рогами бив, вепр мені 
на бедрі меч відняв, ведмідь мені біля коліна пітник укусив, лютий звір стрибнув 
мені на бедра і коня разом зі мною звалив. І Бог неушкодженим мене зберіг. І з коня 
багато падав, голову собі двічі розбивав, і руки і ноги собі вередив, в юності своїй 
вередив, не жалів життя свого, не щадив голови своєї.(...) 

 
Хрещення Русі 

І Володимир послав посланців своїх по всьому городу, говорячи: ‘Якщо не 
з’явиться хто завтра на річці багатий, чи убогий, чи старець, чи раб – то мені 
той противником буде.’ І це почувши, люди з радістю йшли, радуючись і говорили: 
‘Якби се не добре було, князь і бояри сього б не прийняли.’ А назавтра вийшов 
Володимир з попами цесарициними і корсуньськими на Дніпро. І зійшлося людей без 
ліку, і влізли вони в воду /... / а попи стоячи, молитви творили.”  Після того (князь) 
“повелів він робити церкви і ставити їх на місцях, де ото стояли кумири. І 
поставив він церкву святого Василія Великого на пагорбі, де ото стояли кумири 
Перуна та інші і де жертви приносили князь та люди. І почав він ставити по 
городах церкви, і попів наставляти, і людей на хрещення приводити по всіх городах 
і селах.” 
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ЦРКВЕНО-РЕЛИГИЈСКА КЊИЖЕВНОСТ XII ВЕКА 
 

Посебан жанр у староруској књижевност представља ораторско-поучна 
проза, а истакнути представници такве књижевности су Климентиј Смољатич и 
Кирило Туровски.  

 
КЛИМЕНТІЙ  СМОЛЯТИЧ 

 
Климентиј Смољатич је после митрополита Илариона други митрополит 

руског порекла,  којег је за митрополита поставио кнез Изјаслав Мстиславич 1147. 
године. Климентиј је био образован: летопис га назива књижником и филозофом. 
Борио се против великог утицаја и превласти грчког/византијског свештенства у 
цркви Кијевске државе. Аутор је полемичког дела “Послання” упућеног 
смоленском свештенику Фоми. Климентиј Смољатич у том делу доказује плитко 
образовање свог опонента и показује своју ученост, познавање «Светог писма» и 
писања светих отаца, али и дела Хомера, Аристотела, Платона. Сматрао је да се 
Библија може тумачити као свет симбола и у том смислу наставља и развија 
традицију коју је започео митрополит Иларион. Ово дело показује да је у то доба у 
Кијевској Руси било веома образованих људи. 

 
Послання, 

написане Климентієм, митрополитом руським, священику Фомі і 
розтлумачене Афанасієм-монахом 

 
Господи, благослови, Отче! 
Прочитавши листа твоєї милості, хоч і повільно, захопився я, і, водночас у 

пам’ять свою заглибившись абсолютно, був вражений я благомислієм твоїм, 
возлюблений мені у Бозі брат Фома! Є у листі твоєму дружнє нарікання на наше 
марнославство, і про те із задоволенням прочитав я перед багатьма свідками і 
перед князем Ізяславом твоє надіслане мені послання. І хоча усвідомив я причину, 
через яку ти пишеш, ти, любий, не строго суди це, складене для тебе моє послання. 
Говориш ти: “Прославляєш себе писанням, філософом себе вважаючи”, але тут і 
сам себе викриваєш: коли я тобі так писав? Не писав і писати не хотів! говориш 
мені: “Філософію викладаєш”, – і це зовсім несправедливо ти пишеш, ніби, 
залишивши Святе Письмо, викладав я Гомера і Арістотеля, і Платона, які серед 
грецьких стовпів найславнішими були; якщо ж і писав, то не тобі, а князю, та й 
то не часто. А коли засмучений ти, що я тебе зачепив, Бог свідок, не випробовував 
я твого благомислія, а тільки відкрито писав все, у чому не міг розібратися. І 
даремно порівнюєш мене з учителем своїм Григорієм, коли говориш, що “з 
Григорієм бесідував я про душевне спасіння”, – але хіба я ганив чи докоряв 
Григорія? Ще і зізнаюся, що не тільки праведний він, але й преподобний, якщо 
сміливо сказати – то й святий він! Та й до того ж, якщо він не вчив тебе, то не 
знаю, звідки хочеш довірені тобі душі наставляти, бо Григорію і тобі багато 
невідомо. Але дивно кажеш ти мені: “прославляєшся”, а я поясню тобі хто такі 
славолюбці – які приєднують будинок до будинка, село до села, ізгоїв, і общинників, 
і борти, і покоси, і поля, і пустищі, – але від них же я – грішний Климентій, якраз 
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вільний: замість домів, і сіл, і бортей, і покосів, людей же та ізгоїв у мене землі 
чотири лікті, щоб вирити могилу. 

 
КИРИЛО ТУРІВСЬКИЙ 

 
Кирило Туривски (око 1130 – око 1188) истакнути је црквени делатник, 

проповедник, аутор црквених химни, «слова» и молитви. У XIII веку био је 
канонизован за свеца. Њему се приписује више дела, али само за нека се може 
утврдити његово ауторство, а то су: “Причта про людську душу, і про тіло”, 
“Василію ігумену Печерському”, «слова» о обележавању хришћанских празника и 
око 30 молитви. 

Кирило мајсторски у тексту ниже варијације теме док до краја не исцрпи 
садржај. Његова «слова» завршавају се обраћањем слушаоцима с позивом да 
достојно обележавају празнике. Кирило Туровски је био веома популаран. 
Савременици су га називали «Златоустом» који се појавио у Кијевској Руси. Према 
Михајлу Грушевском митрополит Иларион је био више мислилац, рационалиста, а 
Кирило Туривски је више песник, сликар, уметник. 

Кирило је упутио више посланица володимирско-суздаљском кнезу Андрији 
Богољупском у којима је апеловао на разум и памет кнеза, који је варварски 
опљачкао и спалио Кијев. 

 
Кирила-монаха притча про людсльку душу, і про тіло, і про порушення 

божої заповіді, і про воскресіння тіла людського, і про страшний суд, і про муки 
 

Господи, благослови, Отче! 
Добре, браття, і дуже корисно розуміти нам Святого писання смисл: це і 

душу робить цнотливою, і на смирення спрамовує розум, і серце на прагнення 
доброчесності загострює, і саму людину робить вдячною, і на небеса до божих 
заповідей думку направляє, і на духовні труди тіло зміцнює, і зневагу до 
цьогоземного життя, і багатства, і слави дає, і всі житейські печалі світу цього 
відводить. Тому і прошу вас, постарайтеся ретельно читати святі книги, щоб, 
божим наситившись словом, вічного життя неізреченного блаженства досягти: 
якщо воно й невидиме, проте вічне і кінця не має, міцне і непорушиме. Давайте не 
просто промовимо язиком, написане кажучи, але, з роздумами вчитавшись, 
постараємося справою наповнити те. Бо солодко – медовий сот, і добре – цукор, 
за обох же краще книжне пізнання: воно-бо – скарб вічного життя. Аби тут хто 
знайшов земний скарб, то на весь і не посягнув би, але лише один дорогоцінний 
камінь узяв би - і ось уже без печалі живиться, ніби до самої смерті збагачений. 
Так і той, хто знайшов скарб священних книг, а також пророчих, і псалмів, і 
апостольських, і самого Спасителя Христа збережених речей, розум істинний, 
мислячий, – уже не собі одному на спасіння, але багатьом іншим, які слухають 
його. Сюди і підходить євангельска притча, що говорить: “Кожен книжник, який 
пізнав царство небесне, подібний до мужа домовитого, котрий зі скарбів своїх 
роздає і старе, і нове”; коли ж через марнославство, великим догоджаючи, малих 
зневажає, зухвало приховує срібло пана, не пустивши його в оборот життя, щоб 
подвоїти царське багатство – людські душі, то, побачивши погірдливий розум 
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його, візьме Господь від нього свій талант, бо сам він гордим противиться, а 
смиренним ж дає благодать. 

 
Ходочасни путописи 

У староукрајинској књижевности познат је жанр ходочасних путописа из 
разних религијских центара: Константинопоља, атоских манастира, Палестине, итд. 
По предању је на Атосу био и оснивач Кијево-Печерског манастира Антониј. У 
Палестину је путовао игуман Кијево-Печерског манастира Варлаам. 

Ходочасници су доносили многе апокрифне приче и легенде, препричавали 
су о ономе шта су видели и доживели, а ови образованији су много тога записивали 
и описивали и тако настаје посебан књижевни жанр “хожденія/ходіння”. 

Најзначајније дело ове књижевности је Житіє і ходіння Данила, ігумена із 
Руської землі. Монах Данило из Черњиговске кнежевине је негде између 1104-
1106. године посетио «света места» и о томе је оставио интересантан путопис. 
Могуће да је то била и нека врста дипломатске мисије у Цариград и Јерусалим, 
односно код краља крсташа Балдуина, чија војска је тада окупирала Палестину. Са 
Данилом је ишла доста велика пратња. Краљ Балдуин и његово окружење се са 
поштовањем односе према монаху Данилу и његовој пратњи. Сам краљ је отпратио 
Данила до Христовог гроба. Ту је Данило поставио кандило и молио се за «све 
кнежеве и за Руску земљу». Данило је знао грчки, добро је познавао црквену и 
апокрифну књижевност, и унапред је одредио своју маршруту у најзначајнија места 
библијске историје. 

 Свој путопис паломник Данило (ходочасници су доносили из Палестине 
палмове гранчице) почиње од Константинопоља када је заједно са другим 
ходочасницима ишао у Јерусалим. Он је ту боравио 16 месеци и добро је разгледао 
споменике библијске историје и све је то веома детаљно описао. Записао је и многе 
легенде, апокрифе и друге приче и тиме је давао живости своме путопису. Његово 
дело Житіє і ходіння Данила, ігумена із Руської землі прожето је идејом 
патриотизма и љубави према завичају. И када је био веома далеко, он се осећао као 
припадник Кијевске Руси. На питање краља Балдуина шта тражи у Светој земљи 
игуман Данило одговара: “Княже мой! Господине мой! Моля ти ся Бога діля і 
князей діля руських, повели ми, да бих і аз поставил своє кандило на гробі святім 
всея Руськия земля”.  Дело је писано једноставним и разумљивим језиком без 
ораторских украса. Главни његов циљ је да да што прецизнију слику сваког 
предмета, сваке средине. Дело је било доступно свим слојевима становништва и 
зато је било веома популарно. 

 
Житіє і ходіння Данила, ігумена із Руської землі 

 
Оце я, недостойний Данило, ігумен із землі Руської, гірший з усіх монахів, 

обтяжений гріхами багатьма, недосконалий в усякій добрій справі, спонуканий 
думкою своєю і неспокоєм моїм, забажав бачити святий град Єрусалим і землю 
обітовану. І благодаттю Божою дістався святого града Єрусалима, і бачив святі 
місця, обійшов усю землю Галілейську і святі місця коло святого града Єрусалима, 
куди й Христос Бог наш сходив своїми ногами і великі чуда сотворив у місцях тих 
святих. (...) 
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Про Єрусалим 
 

Знаходиться святий град Єрусалим у нетрах, коло нього гори кам’яні й 
високі. Як наближатися до міста, видно спочатку стовп Давидів і потім, трохи 
далі, можна побачити Єлеонську гору та Святая Святих, і Воскресіння церкву, де 
Гріб Господній; далі видно все місто. І там є гора рівна обіч дороги десь за версту 
од Єрусалима; на тій горі зсідають з коней всі люди і кладуть хресні поклони там, 
і покланяються святому Воскресінню перед містом. І є тоді радість велика 
кожному християнинові, що бачить святий град Єрусалим, і проливаються тут 
сльози віруючих. Ніхто ж бо не може не просльозитися, побачивши омріяну ту 
землю і місця святі, де Христос, Бог наш, зазнав мук заради нас грішних. І йдуть 
усі пішки з радістю великою до града Єрусалима. 

 
Про гору, на якій свята Олена хрест поставила 

 
І там є гора висока дуже, і на тій горі свята Олена хрест поставила 

кипарисовий, великий, на прогнання бісів і всякої недуги та зцілення. І вклала у 
хрест чесний цвяха Христового. І бувають там, на місці тому, біля хреста того, 
знамення великії чудеса донині. Стоїть у повітрі хрест той, нічим не торкається 
землі, лише тільки духом святим тримається в повітрі. І там я, недостойний, 
поклонився святині тій чудовій, і побачив очима своїми благодать Божу на місці 
тому, і сходив острів той весь добре. 

 

ДАНИЛО ЗАТОЧНИК 
 

Данило Заточник је аутор дела “Слово Данила Заточника” или  “Моленіє” 
кнезу Јарославу Володимировичу (крај XII-почетак XIII века). Дело је писано у 
облику посланице кнезу и дотиче један од најзначајнијих проблема епохе Кијевске 
Руси у време пре татарско-монголске најезде – међусобних сукоба и ратова између 
појединих кнежева и указује да је за просперитет државе неопходна јака кнежевска 
власт и смиривање тензија у односима између кнежева и бојара.  

Аутор је непозната личност, вероватно млад човек, војник или човек из 
кнежевог окружења који је због неке кривице био послан у заточеништво на обале 
језера Луча у област Новгорода. Ни адресат коме је «Слово» упућено није познат. 
Могуће да је то неки новгородски или псковски кнез. 

«Слово» Данила Заточникаа сачувано је у 19 списа од XV-XVIII века. 
“Слово Данила Заточника” интересантно је, колико због своје световне, јасно 
изражене ауторске индивидуалности, толико и због своје уметничке вредности. У 
основи дела је идеја о снажној кнежевској власти. Аутор сматра да се кнез 
супроставља власти бојара и тиуна који угњетавају и уништавају народ. У тексту 
има много цитата из Библије и из зборника афоризама, пословица и народних 
израза. Ту се исмева бојарска аристократија и манастирска хијерархија. Аутор је 
талентован и оригиналан књижевник, припадник световне интелигенције. Дело је 
било веома популарно међу староукрајинском читалачком публиком. Током векова 
је често преписивано, прерађивано и допуњавано.  
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Я ж, пане-княже,  
Ні за море не ходив, 
Ні од філософів не навчився, 
а був як бджола: 
Припадаючи до багатьох різних квітів, 
Збирає вона медвяний сот. 
Так і я: 
По багатьох книгах 
Визбируючи солодощі словесні и розум, 
Збирав їх, як міх води морські. (...) 
Господи! Дай-бо князю нашому 
Самсонову силу, 
Хоробрість Олександрову, 
Йосифів розум, 
Мудрість Соломонову, 
Покірність Давидову. 
І умнож, Господи, 
Всіх людей під рукою його. 
Богу нашому слава! 
 

СЛОВО О ИГОРОВОМ ПОХОДУ 
 

Слово о полку Ігоревім спада међу најлепша дела староруске односно 
староукрајинске књижевности. Написано је под непосредним утиском неуспелог 
војног похода новгородо-северског кнеза Игора Свјатославича заједно са својим 
братом Всеволодом, сином Владимиром и нећаком Свјатославом против номадског 
народа Половаца у пролеће 1185. године. 

Рукопис поеме Слово о полку Ігоревім открио је гроф Мусин-Пушкин у 
Спасо-Јарославском манастиру у Русији и издао га је 1800. године. Рукопис је 
нестао 1812. године за време Наполеоновог напада на Русију и спаљивања Москве. 
Зато за научнике остаје вечита дилема да ли је прво објављивање заиста најверније 
пренесен текст рукописа који је нестао. На основу рукописа за царицу Катарину II 
направљена је копија «Слова» са преводом на руски језик са примедбама.  

Непознати аутор поеме – изузетно талантовани песник који је веома добро 
познавао ситуацију и историјске процесе свога времена оставио је дело изузетне 
уметничке вредности прожето дубоким патриотским осећањима. Аутор је био 
образован, начитан, имао је широк поглед на свет, добро је познавао историјску 
литературу и остале споменике писмености свог времена. Вероватно је учествовао 
у војном походу кнеза Игора против Половаца. Пореклом је из виших слојева 
друштва. Неки сматрају да је аутор «Слова» уствари професионалац песник-певач. 

Политички и историјски видици аутора «Слова» много су шири од погледа 
на прошлост и савременост Кијевске Руси њених летописаца, који су у својим 
делима често наводили многе податке, чињенице, али је њихово тумачење историје 
и историјских чињеница засновано на црквено-религијским идеолошким 
погледима. 
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«Слово» је написано 1187. године. То су били веома тешки тренуци за 
Кијевску Рус због честих напада Половаца. Захваљујући великом таленту његовог 
аутора, «Слово» је постало једно од најистакнутијих дела епохе Кијевске Руси. 
Осим тога, то је једино дело из тог времена које је сачувано у целини, а не само у 
одломцима, као остала сачувана дела.  

Међу научницима нема сагласности о томе ко је могући аутор «Слова». 
Неки сматрају да је аутор можда галички кнез Володимир Јарославич, син кнеза 
Јарослава Осмомисла, који је био изузетно образован и талентован, прави 
интелектуалац. Кнегиња Јарославна, супруга кнеза Игора Свјатославича, била је 
сестра кнеза Владимира Јарославича и кћи кнеза Јарослава Осмомисла. 

Оригинал дела нестао је за време татарско-монголске најезде средином XIII 
века. Сачувана је копија из XV века. 

О овом походу има података у летопису Повiсть врем’яних лiт – краће у 
Лаврентијском спису, много опширније у Ипатијевском. После слабљења власти 
кијевског кнеза после смрти Владимира Мономаха, који је организовао око 80 
војних похода против Половаца, због све чешћих сукоба између кнежева појединих 
кнежевина било је све мање жеље и снаге да се организују снажнији походи руских 
кнежева против заједничког непријатеља. 

 Овај поход је од почетка био осуђен на неуспех због очигледне 
неравноправности снага и због тога што су Половци на време сазнали о походу 
кнеза Игора. Кнез Игор је кренуо у поход заједно са својим савезницима 23. априла 
1185. године. Од почетка похода кнежевске војске прате злослутни знаци. Први 
такав знак је помрачење сунца 1. маја 1185. године. Иако су неки саветовали кнеза 
Игора да одустане од похода, он није одустајао од плана. Извидница је упозоравала 
кнеза Игора да је непријатељ веома бројан и спреман за борбу, али ни то није 
поколебало храбре кнежеве да наставе пут. Првог дана борбе (10. маја), у првом 
сусрету са Половцима, Русичи у петак односе сјајну победу. После тога кнез Игор 
је хтео да се одмах врате, али брат Всеволод и нећак Свјатослав су одбијали, 
упозоравајући да су коњи уморни и да им је потребан одмор.  

Међутим, већ наредног дана Половци прикупљају нове снаге и опкољавају 
војску кнеза Игора и његових савезника. Кнез Игор је том приликом био рањен, а 
онда је и заробљен када је покушавао да заустави черњиговске ковује (најамне 
војнике) који су бежали са бојног поља. Крвави бој је трајао дан и ноћ, а у недељу 
ујутро кнежевска војска је посустала пред снажнијим непријатељем и претрпела је 
страховит пораз. Сва четири кнеза, кнез Игор, његов син Владимир, брат Всеволод 
и нећак Свјатослав пали су у заробљеништво. Према подацима, само петнаест 
руских војника и неколико ковуја се спасило. Они су однели вест о великом поразу 
кијевском кнезу Свјатославу. Половац-хришћанин помогао је Кнезу Игору да 
побегне из заробљеништва. 

Овај пораз кнеза Игора растужио је целу Кијевску Рус. Аутор «Слова» 
сматра да је пораз уследио не као божја казна за грехове, како су то обично 
тумачили летописци и црквено-религијски писци, већ због разједињености руских 
кнежева. Песник је добро разумео да међусобни сукоби кнежева доприносе 
пропасти Кијевске Руси. Једини излаз из тешке ситуације песник види у 
заједничком деловању кнежева Кијевске Руси и обједињавању свих расположивих 
снага у борби против непријатеља. 
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Кратак садржај «Слова»: аутор започиње своје дело песничким уводом у 
коме своје певање пореди са певањем некадашњег песника Бојана. Само помињање 
песника Бојана указује да је и пре аутора «Слова» било изузетних песника-певача 
са веома бујном маштом који су своја дела изводили уз пратњу инструмента. 

Поход од почетка прате злослутни знаци: као да је природа опомињала 
кнеза Игора да одустане. Када је тама сакрила сунце кнез Игор се није уплашио и 
рекао је: 

“Лучше згинемо всі в поході, 
Лучше зложимо голову в полі, 
Ніж будем каратись в неволі”. 
После тога кнез Игор се сусрео са војском свога брата Всеволода, који је 

веома хвалио своје храбре и добре војнике. Упозорења су и даље стизала: вукови су 
завијали по јаругама, орлови су својим крештањем позивали дивље звери на гозбу 
која ће ускоро почети, лисице су лајале на црвене штитове. Ућутали су славуји, а 
вране су постајале све гласније. 

Следи опис првог дана борбе (петак), када је руска војска разбила Половце и 
заробила богат плен. Ипак, у рану зору следећег дана од мора су кренули густи 
облаци (војске Половаца) који су хтели да затамне четири сунца (четири руска 
кнеза). Тада су ветрови – унуци Стрибога – почели да засипају половским стрелама 
руску војску. После описа храброг кнеза Всеволода Буј-Тура у борби аутор тражи 
узроке несреће која је задесила Кијевску Рус и види их у разједињености и 
непрекидним међусобним сукобима кнежева у којима је пропадала моћ државе. Ту 
аутор именује кнежеве који су највише били иницијатори таквих сукоба, међу 
којима је предњачио кнез Олег Гореславич, деда кнеза Игора. После тога аутор 
прелази на опис страшног погрома руске војске: 

“Гей, від ранку до вечора, з вечора до ранку 
Летять стріли гартовані, летять без устанку. 
Гримлять шаблі об шоломи у танку вогневім, 
Тріщать в полі незнаному копії сталеві. 
Б’ють шаблями об шоломи сили молодецькі 
В чужім полі, на роздолі – в землі половецькій”. 
После погрома следе тужни тренуци. Жене су заплакале за својим 

мужевима, мајке за синовима. Кнеза Игора прекоревају због брзоплетог војног 
похода којим је хтео да се овенча славом, а уместо тога он је златно седло заменио 
за седло заробљеничко, а држава је пала у веома тешку ситуацију. 

У другом делу описан је «Сан Свјатослава». То је био узнемиравајући сан: 
кијевски кнез Свјатослав је сањао да је лежао у планинама на кревету од тисовог 
дрвета, да је био покривен црним покривачем, да су му точили плаво вино 
помешано са отровом. Целу ноћ су се оглашавали гавранови. Бојари су појаснили 
кнезу његов сан и после тога он прекорева кнежеве Игора и Всеволода да су 
несмотрено кренули у авантуру, жељни славе, а нису обавестили остале кнежеве о 
својој намери да крећу против Половаца. Ту се аутор обраћа с молбом кнежевима 
Кијевске Руси да се уједине и да крену против Половаца и да тако одбране своју 
државу. Ево како се аутор обраћа галичком кнезу Јарославу Осмомислу: 

“О князю Ярославе Осмомисле! 
Ти на столі золотокутім сів 
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У Галичі, і сталь своїх полків 
Угорські гори підпирати вислав. 
Ти заступаєш королеві путь, 
Замкнув ворота синього Дунаю, 
Крізь хмари гаті кинувши, і в краю 
Усім, аж по Дунай, ти чиниш суд. 
Від грізьб твоїх тремтять краї незнані, 
Ворота київські не раз ти відмикав, 
Стріляєш ген, за землями в султанів – 
Стріляй же і в кощея Колчака 
За землю руську й Ігореві рани.” 
Трећи део «Слова» је “Плач Ярославни” која плаче за својим мужем кнезом 

Игором. Ту, али и на многим другим местима у поеми, аутор користи симболику из 
народног фолклора и искуства и неке особине народне поезије као што је искрени 
лиризам и тесна веза човека с природом. Јарославна се обраћа ветру, сунцу, 
“Дніпру-Славутичу” и моли их да помогну кнезу Игору у његовој несрећи: 

“ Полечу – каже, – зозулею по Дунаю, 
Умочу бобровий рукав 
У Каялі-ріці, 
Обмию князеві криваві рани 
На тілі його дужому!” 
Плаче-тужить Ярославна 
Вранці в Потувлі на валу, 
Словами промовляючи: 
“О вітре, вітрило! 
Чому, господарю, силою вієш? 
Чому мечеш ворожі стріли 
На крилах своїх легких 
Проти воїнів мого милого? 
Чи то мало тобі шугати під хмарами, 
Кораблі на синім морі гойдаючи? 
Чому, господарю, по ковилі срібній 
Розсіяв ти мої радощі?” 
Плаче-тужить Ярославна 
Вранці в Путивлі на валу, 
Словами промовляючи: 
“О Дніпре-Славуто! 
Пробив ти кам’яні гори 
Крізь землю Половецьку, 
Гойдаєш кораблі Святославові, 
До полків несучи Кобякових. 
Принеси ж ти, господарю, 
До мене мого милого, 
А не слала б я сліз йому ревних 
На море пораненьку!” 
Плаче-тужить Ярославна 
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Вранці в Путивлі на валу, 
Словами промовляючи: 
“Сонце світле, трисвітле! 
Для всіх ти тепле і красне! 
Чому ж, сонце-господарю, 
Простерло гаряче своє проміння 
На воїнів мого милого 
У полі безводному, 
Спрагою їм луки посушило, 
Тугою сагайдаки склепило!” 
Све то као да је побуђивало кнеза Игора на бежање из заробљеништва. У 

бежању кнез има велику помоћ природе, као да му је сам Бог помагао да се срећно 
врати у завичај. 

“Слово о  полку Ігоревім” има и низ других особина карактеристичних за 
народно стваралаштво. Ту су устаљени епитети добро познати из народне поезије, 
позната поређења, коришћење таутолошких обраћања. Ту има много слика узетих 
из света природе које се користе и у народној поезији. И сам песнички стил је 
близак народној књижевности. 

У «Слову» природа се јавља као лик, као један од учесника у тим 
збивањима. Природа се радује успеху руске војске и тугује због великог пораза, 
опомиње и помаже. Аутор се обраћа природи, односно природним силама које 
имају своју персонификацију у старим паганским боговима, и прави јасну везу 
између тих бажанстава и људи Кијевске Руси: тако је Бојан – народни певач – унук 
Велеса, ветрови су унци Стрибога, а Русичи су унуци Дажбога – бога сунца. 

У поеми се неколико пута помиње помрачење сунца као злослутни знак који 
наговештава велику несрећу. И кнегиња Јарославна се обраћа Сунцу, Ветру и Води 
као народним божанствима, и моли од њих помоћ за кнеза Игора. Кнез Игор и 
Всеволод се пореде са Сунцем. 

У тексту поеме су коришћена и народна веровања која осликавају 
оновремени поглед на свет, и све то показује да у том периоду, и поред званичне 
религије хришћанства, у народу још увек живи и стари пагански поглед на свет, и 
то не само у нижим слојевима народа, него и у кругу аристократије-кнежева. У 
поеми се јасно одсликава време познатог догађаја у коме постоје односно 
међусобно се преплићу две религије, паганска религија и хришћанство. 

Неки научници сматрају да је поема устври песма која се упочетку изводила 
као песма, а с друге стране делови «Слова» који су више прозаични, вероватно су 
извођени као рецитације уз пратњу народног инструмента – гусли. 

Нема сумње да је “Слово о полку Ігоревім” дело једног аутора и то веома 
талентованог и образованог, који је добро познавао историју и добро се оријентише 
у политици и схвата суштину друштвених процеса који се одвијају у Кијевској 
Руси. Поред тога аутор веома добро влада свим средствима народног стваралаштва. 

И тзв. Кијевски летописни спис из 1199. године садржи описе војних похода 
против Половаца, међу којима се истиче поход новгородско-сиверског кнеза Игора 
Свјатославича. 

“Слово о полку Ігоревім” је витешка поема слична француској поеми 
«Песма о Роланду». И у «Слову» храбри војници-витезови истрају у борби да 
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сачувају част и славу своје државе. Такав витез је и кнез Игор који се није уплашио 
злослутних знакова и храбро наставља пут којим је кренуо. 

Главна идеја дела је слава и част државе. И управо то даје за право аутору да 
прекорева кнеза Игора и Всеволода, да су због велике жеље за властитом славом 
кренули у поход не размишљајући какве могу бити последице њихове 
непромишљене акције. Аутор се обраћа и осталим кнежевима и позива их да се 
уједине и да крену против непријатеља који прети држави. 

«Слово» има и велику уметничку вредност. Ту су прелепи живи описи 
војног похода, борбе, снажна обраћања кнежевима, тужно помињање сукоба међу 
кнежевима, живо учешће природе у свим збивањима, песничке слике које 
одсликавају остатке паганског погледа на свет Источних Словена. 

 
Слово про похід Ігорів, Ігоря, сина Святослава, внука Олега 

(одломци) 
Чи не гоже було б нам, браття, 
почати старими словами ратних повістей 
про похід Ігорів, 
Ігоря Святославича? 
Початися з оцій пісні по билицях часу нашого, 
а не за вимислом Бояна. 
Боян-бо вищий, 
якщо кому хотів пісню творити, 
то розтикався мислю по дереву, 
сирим вовком по землі, 
сизим орлом під хмарами. 
Споминав він, кажуть, давних часів усобиці – 
тоді напускав десять соколів на стадо лебедиць: 
котру сокіл доганяє, 
та перша пісні співає 
Старому Ярославу, 
Хороброму Мстиславу, 
який заризав Редедю перед полками косозькими, 
красному Романові Святославичу. 
Боян же, браття, 
не десять соколів на стадо лебедиць пускає, 
а свої вищиї персти на живиї струни накладає, 
і вони самі князям славу рокотали. 
 
Почнем же, браття, повість оцю 
від старого Влодимира до нинішнього Ігоря, 
який укріпив ум силою своєю 
і вигострив серця свойого мужністю; 
сповнівшись ратного духу, 
навів свої хоробрі полки 
на землю Половецькую 
за землю Руськую. 
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О Бояне, соловію часу давнього! 
Аби ти оці полки ощебетав, 
скакучи, соловію, помислом по дереву, 
літаючи умом під хмарами, 
звиваючи славу обаполи часу нашого, 
біжучи тропою Трояна через поля на гори! 
Співати було б пісню Ігореві, того (Олега) внуку: 
“Не буря соколів занесла через поля широкії – 
галки стадами біжать до Дону великого”. 
А чи так заспівати було б, віщий Бояне, Велесів внуче: 
“Коні іржуть за Сулою – 
дзвенить слава в Києві; 
труби трублять в Новгороді – 
стоять стяги в Путивлі”. 
 
Ігор жде милого брата Всеволода. 
І сказав йому буй-тур Всеволод: 
“Один брат, 
один світ світлий – ти Ігорю! 
Обидва ми Святославичі! 
сідлай брате, свої бистрії коні, 
а мої вже готові, 
осідлані під Курськом, попереду. 
А мої  ті куряни – воїни вправні: 
під трубами сповиті, 
під шоломами злеліяні, 
кінцем списа згодовані, 
путі їм відомі, 
яруги їм знайомі, 
луки у них напружені, 
сайдаки отворені, 
шаблі вигострені; 
самі скачуть, як ті сірі вовки в полі, 
шукаючі собі честі, 
а князю – слави”. 
 
Тоді Ігор глянув на світлеє сонце й побачив 
від нього тьмою всі свої вої прикрити. 
І сказав Ігор до дружини своєї: 
“Браття і дружино! 
Лучче ж би потятим бути, 
аніж полоненим бути. 
Так всядьмо, браття, на свої бистриї коні 
та на Дін синій поглянем”. 
Спала князю на ум охота – 
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і жадоба спробувати Дону великого 
знамення йому заступила. 
“Хочу-бо, - сказав, - 
списа переломити киіець поля Половецького; 
з вами, русичи, 
хочу голову свою положити 
або напитися шоломом з Дону!” 
Тоді вступив Ігор-князь в золоте стремено 
і поїхав по чистому полі. 
Сонце йому тьмою путь заступало; 
ніч, стогнучи йому грозою, птиць збудила; 
свист дикий встав поблизу: 
див кличе з верху дерева – 
велить прислухатись землі незнаємій: 
Волзі, і Поморю, і Посуллю, 
і Сурожу, і Корсуню, 
і тобі, тмутороканський ідол! 
І половці небитими дорогами 
побігли до Дону великого; 
кричать вози їх опівночі, 
мов лебеді сполохані. 
 
Ігор на Дін воїв веде! 
 
Уже-бо біди його птаство по дубах пильнує, 
вовки жах наводять по яругах, 
орли клектом на кості звірів зовуть, 
лисиці брешуть на черленії щити. 
 
О Руськая земле, уже за горою єси! 
 
Довго ніч меркне. 
Зоря-світ запалала. 
Мла поля покрила. 
Щебіт солов’їв заснув, 
говір галок пробудивсь. 
Русичі великії поля черленими щитами перегородили, 
шукаючи собі честі, 
а князю – слави. 
 
З зарання у п’ятницю 
потоптали погані полки половецькії 
і, сипнувшись стрілами по полю, 
помчали красних дівчат половецьких, 
а з ними золото, і паволоки, 
і дорогі оксамити. 
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Покривалами, і опанчами, і кожухами 
почали мости мостити 
по болотах і багнистих місцях, – 
і всякими узороччями половецькими. 
Черлен стяг, біла хоругов, 
черлена чілка, срібне ратище – 
хороброму Святославичу. 
 
Дрімає в полі Олегове хоробре гніздо. 
Далеко залетіло! 
Не було воно на кривду породжене 
ні соколу, 
ні кретичу, 
ні тобі, чорний ворон, 
поганий половниче! 
 
Гзак біжить сірим вовком, 
Кончак йому вслід править до Дону великого. 
 
Другого дня вельми рано 
кривавії зорі світ провіщають; 
чорнії тучі з моря ідуть, 
хочуть прикрити чотири сонця, 
а в них трепчуть блискавки синії. 
Бути грому великому! 
Іти дощу стрілами з Дому великого! 
Отут списам поломитись, 
отут шаблям пощербитись 
об шоломи половецькії, 
на ріці на Каялі, 
біля Дону великого! 
 
О Руськая земле, уже за горою єси! 
 
Ось вітри, Стрибожі внуки, 
віють з моря стрілами на хоробрії полки Ігореві. 
Земля гуде. 
Ріки мутно течуть. 
Порохи поля покривають. 
Стяги говорять: 
половці ідуть від Дону, 
і від моря, 
і з усіх сторін руські полки обступили. 
Діти бісові кликом поля перегородили, 
а хоробрі русичі перегородили черленими щитами. 
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Яр-туре Всеволоде! 
Стоїш ти в обороні, 
прищеш на воїв стрілами, 
гримиш об шоломи мечами харалужними. 
Куди Тур поскочив, своїм золотим шоломом посвічуючи, 
там і лежать поганії голови половецькії. 
Поскіпані шаблями гартованими шоломи оварськії 
тобою, яр-туре Всеволоде! 
Він завдав ці рани, дороге браття, 
забувши почесть і життя, 
і города Чернігова отчий золотий стіл, 
і своєї милої жони, красної Глібівни, 
звичаї і обичаї! 
 
Були віки Трояна, 
минули літа Ярослава; 
були походи Олегові, 
Олега Святославича. 
А той Олег мечем крамолу кував 
і стріли по землі сіяв. 
Вступає він в золоте стремено в городі Тмуторокані, – 
той же дзвін чув давній великий Ярославів син Всеволод, 
а Володимир щоранку уші закладав у Чернігові. 
Бориса ж Вячеслича 
хвальба на суд привела 
і на зелений покров Канини поклала 
за обиду Олегову, 
хороброго і молодого князя. 
З тієї ж Каяли Святополк повелів отця узяти свого 
поміж угорськими іноходцями 
до святої Софії, до Києва. 
Тоді, за Олега Гориславича, 
сіялося й виростало усобицями, 
гинуло добро Даждьбожого внука, 
в княжих крамолах віки вкоротилися людям. 
Тоді по Руській землі рідко ратаї гукали, 
та часто ворони крякали, 
трупи собі ділячи, 
а галки свою річ говорили, 
на поживу летіти збираючись. 
 
То було в ті битви і в ті походи, 
а такої битви – не чувано! 
З зарання до вечора, 
з вечора до світла 
летять стріли гартовані, 
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гримлять шаблі об шоломи, 
тріщать списи харалужнії 
у полі незнаємім, 
серед землі Половецької. 
Чорна земля під копитьми 
кістьми була засіяна, 
а кров’ю полита: 
тугою зійшли вони по Руській землі! 
 
Що там шумить, 
що там звенить 
вдалині рано перед зорями? 
Ігор полки завертає: 
жаль-бо йому милого брата Всеволода. 
Бились день, 
бились другий; 
третього дня під полудень упали стяги Ігореві. 
Тут два брати розлучились на березі бистрої Каяли; 
тут кривавого вина недостало; 
тут пір докінчили хоробрі русичі: 
сватів напоїли 
і самі полягли 
за землю Руськую. 
Никне трава жалощами, 
а дерево з тугою к землі приклонилось. 
 
Уже-бо, браття, невеселая година настала, 
уже пустиня силу покрила. 
Встала обида в силах Даждьбожого внука, 
ступила дівою на землю Трояна, 
заплескала лебединими крильми на синім морі край Дону; 
плещучи, прогнала багаті часи. 
Припинились походи князів на поганих, 
сказав-бо брат брату: 
„Се моє, і те – теж моє”. 
І почали князі про малеє – „се великеє” мовити 
і самі на себе крамолу кувати. 
А погані з усіх сторін приходили з бідами 
на землю Руськую. 
 
О, далеко зайшов сокіл, птиць б’ючи, – к морю! 
А Ігоря хороброго полку  - не воскресити! 
За ним кликнули Карна і Жля, 
поскакали по Руській землі, 
вогонь людям мечучи в полум’янім розі. 
Жони руські заплакали, промовляючи: 
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“Уже нам своїх милих лад 
ні мислю помислити, 
ні думою здумати, 
ні очима оглядіти, 
а золота і срібла того не мало загубити”. 
 
І застогнав же, браття, Київ тугою, 
а Чернігів напастьми. 
Горе розлилося по Руській землі, 
печаль буйна пішла серед землі Руської. 
А князі самі на себе крамолу кували, 
а поганії самі, з обідами набігаючи на Руськую землю, 
брали данину по білці з двора. 
 
Тії-бо два хоробрі Святославичі, 
Ігор і Всеволод, 
вже біду розбудили, 
що її приспав був отець їх, 
Святослав грізний великий київський. 
Грозою він був: 
розгромив своїми сильними полками 
і харалужними мечами, 
наступив на землю Половецькую, 
притоптав горби і яруги, 
змутив ріки і озера, 
висушив потоки і болота. 
А поганого Кобяка 
із лукомор’я 
од залізних великих полків половецьких, 
як вихор, вихопив. 
І упав той Кобяк 
в граді Києві, 
Тут німці і венеційці, 
тут греки і морава 
співають славу Святославу, 
корять князя Ігоря, 
що потопив добро на дні Каяли, 
ріки половецької, – 
руського злота насипали. 
Тут Ігор-князь пересів із сідла золотого 
у сідло невільниче. 
Засмутилась в містах забрала, 
а веселість поникла. 
 
А Святослав мутен сон бачив у Києві на горах. 
„ В цю ніч з вечора одягли мене, – рече, – 



 277

чорним покривалом на кроваті тисовій, 
черпали мені синє вино з горем змішане, 
сипали мені з порожніх сайдаків степовиків поганих 
великий жемчуг на лоно 
і ніжили мене. 
Уже дошки без князька в моїм теремі злотоверхім. 
Всю ніч з вечора сірі ворони крякали під Плісенським на болонні 
були в дебрі Кияні 
і неслися до синього моря”. 
 
І сказали бояри князю: 
„Уже, княже, туга ум полонила; 
се-бо два соколи злетіли з отчого стола золотого 
пошукати града Тмутороканя 
або напитися шоломом з Дону. 
Уже соколам крильця повтинали поганих шаблями, 
А їх самих опутали у пута залізні. 
Темно-бо було в третій день: 
два сонця затемнились, 
оба багрянії стовпи погасились 
і з ними молоді два місяці, 
Олег і Святослав, 
тьмою огорнулись, 
і в морі потонули, 
і велику зухвалість подали ханові. 
На ріці Каялі тьма світ покрила: 
По Руській землі простерлися половці, 
наче пардуже гніздо. 
Уже упала хула на хвалу, 
уже вдарило насильство на волю, 
уже кинувся див на землю. 
І от готськії красні дівчата 
заспівали на березі синього моря: 
дзвонячи руським злотом, 
оспівують часи Бусові, 
леліють помсту за Шарукана. 
А нам уже, дружині, жодних веселощів!” 
 
Тоді великий Святослав ізронив золоте слово, 
а сльозами змішане, 
і прорік: 
“О мої синовці, Ігорю і Всеволоде! 
Рано єсте почали Половецькую землю мечами разити, 
а собі слави шукати. 
Та без честі одоліли, 
без честі-бо кров погану ви пролили. 
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Ваші хоробрі серця в жорстокім харалузі сковані, 
а в одвазі загартовані. 
Що ж натворили ви моїй срібній сідині? 
І уже не бачу влади сильного, 
і багатого, і многоратного 
брата мого Ярослава 
з чернігівськими вельможами, 
з воєводами, і з татранами, 
із шельбирами, і з топчаками, 
і з ревугами, і з ольберами. 
Це ж вони без щитів 
з ножами захалявними 
кликом полки побивають, 
дзвонячи в прадідівську славу. 
Ви ж сказали: “Мужаймося самі! 
минулу славу самі заберем 
і прийдешню самі поділим!” 
А чи диво се, браття, старому помолодіти? 
Коли сокіл линяє – 
високо птиць ганяє: 
не дасть гнізда свойого в обиду. 
Та се зле: князі мені – не пособники, 
нінащо година обернулась. 
Се в Римові кричать під шаблями половецькими, 
а Володимир під ранами. 
Туга і печаль сину Глібовому!” 
 
Великий княже Всеволоде! 
Не мислю б тобі прилетіти іздалека – 
отчий золотий стіл постерегти! 
Ти-бо можеш Волгу веслами розкропити, 
а Дін шоломами виляти! 
Коли б ти тут був – 
То була б ртабиня по ногаті, 
а бранець – по різані... 
Ти бо можеш посуху живими самострілами стріляти – 
Удалими синами Глібовими! 
 
Ти, буй Рюриче, і Давиде! 
Чи не ваші золочені шоломи по крові плавали? 
Чи не ваша хоробра дружина рикає, яко тури, 
ранені шаблям гартованими на полі незнаємім? 
Вступіте, господарі, в золоті стремена 
за обиду часу нашого, 
за землю Руськую, 
за рани Ігореві, 
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смілого Святославича! 
 
Галицький Осмомисле Ярославе! 
Високо сидиш ти на своїм злотокованім столі, 
підпер гори угорськії своїми залізними полками, 
заступивши корлеві путь, 
зачинивши Дунаю ворота, 
метаючи тягарі через хмари, 
суди рядячи до Дунаю. 
Грози твої по землях течуть, 
одчиняєш ти Києву ворота, 
стріляєш ти з отчого золотого стола салтанів за землями. 
Стріляй, господарю, Кончака, 
раба поганого, 
за землю Руськую, 
за рани Ігореві, 
смілого Святославича! 
 
А ти, буй Романе, і Мстиславе! 
Хоробра мисль носить ваш ум на подвиг. 
Високо пливеш ти на подвиг в сміливості, 
наче сокіл на вітрах ширяючи, 
хотячи птицю в смілості здолати. 
Єсть-бо у вас залізні молодці 
під шоломами латинськими. 
Од них загула земля, і багато країн – 
Хинова, Литва, Ятвяги, Деремела, 
і половці сулиці свої покидали, 
а голови свої підклонили 
під тії мечі харалужнії. 
Але вже, княже, Ігорю, померк сонця світ, 
а дерево поронило листя не з добра: 
по Росі і по Сулу городи поділили. 
А Ігоря хороброго полку – не воскресити! 
Дін тебе, княже, кличе і зове князів на побіду. 
Ольговичі, хоробрі князі, успіли на бій! 
 
Інгвар і Всеволод, 
і всі три Мстиславичі, 
не лихого гнізда шестикрільці! 
Ви не правом переможців володіння захопили! 
Нащо ж ваші золоті шоломи, 
і сулиці ляськії, і щити? 
Загородіте полю ворота своїми гостріми стрілами 
за землю Руськую, 
за рани Ігореві, 



 280

смілого Святославича! 
 
Уже-бо Сула не тече струменями срібними для города Переяслава, 
і Двина болотом тече для тих грізних полочанів 
під кликом поганих. 
Один лиш Ізяслав, 
Син Васильків, 
подзвонив своїми гострими мечами од шоломи литовськії, 
погубив славу діда свого Всеслава, 
а сам під черленими щитами 
на кривавій траві 
погублений литовськими мечами. 
Ісходить юна кров, і сказав він: 
„Дружину твою, княже, птиці крильми одягли, 
а звірів кров полизали!” 
Не було тут брата Брячислава, 
ні другого, Всеволода. 
Самотній, зронив він жемчужну душу з хороброго тіла 
через золоте ожерелля. 
Посмутніли голоси, 
поникли веселощі, 
труби трублять городенськії. 
 
Ярославе і всі внуки Всеславові! 
Уже понизіть стяги свої, 
вкладіть свої мечі пощерблені: 
уже-бо вискочили ви з дідівської слави! 
Ви-бо своїми крамолами 
почали наводити поганих  
на землю Руську, 
на добро Всеслава. 
Через незгоду-бо настало насильство 
од землі Половецької! 
 
На сьомім віці Трояна 
кинув Всеслав жереб на дівицю собі любу. 
Він обманом обперся на коней 
і скочив до града Києва 
і діткнувся ратищем золотого стола київського. 
Скочив од них лютим звірем опівночі з Білгорода, 
окутався  в синю млу; 
він урвав щастя тричі: 
одчинив ворота Новгороду, 
розбив славу Ярославу, 
скочив вовком до Немиги з Дудуток. 
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На Немизі снопи стелять головами, 
молотять ціпами харалужними, 
на току життя кладуть, 
віють душу од тіла. 
Немиги криваві береги не добром були засіяні – 
Засіяні кістьми руських синів. 
 
Всеслав-князь людям суд чинив, 
князям городи рядив, 
а сам вночі вовком бігав: 
із Києва добігав до півнів у Тмуторокань, 
великому Хорсові вовком путь перебігав. 
Йому в Полоцьку подзвонили до заутрені рано 
у святій Софії дзвони 
а він в Києві дзвін той чув. 
Хоч була й віща душа в смілім тілі, 
та часто біду терпів він. 
Йому віщий Боян в давнину і приспівку, розумний, сказав: 
„Ні хитрому, 
ні вмілому, 
ні чаклуну вмілому – 
суда божого не минути”. 
 
О, стогнати Руській землі, 
спом’янувши колишню годину й колишніх князів! 
Того старого Володимира 
ніяк було прикувати до гір київських; 
ото ж бо й нині встати стяги Рюрикові, 
і другії  – Давидові, 
та нарізно в них бюнчуки мають, співають списи! 
На Дунаї Ярославни голос чути, 
зозулею, незнаєма, рано кує. 
“ Полечу – рече, – зозулею по Дунаєві, 
омочу шовковий рукав у Каялі-ріці, 
утру князю кривавії рани 
На дужому його тілі.” 
 
Ярославна рано плаче в Путивлі на забрали, примовляючи: 
“О вітре, вітрило! 
Чому, господине так сильно виєш ти? 
Чому мечеш ти хиновськиї стрілки 
на своїх легесеньких крильцях 
на моєї лади воїв? 
Мало тобі було вгори під хмарами вияти, 
леліючи кораблі на синім морі? 
Чому, господине, мої веселощи по ковилі розвияв?” 
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Ярославна рано плаче в Путивлі-городі на забороли, промовляючи: 
“О Дніпре-Славутичу! 
Ти пробив єси кам’янії гори 
через землю Половецькую. 
Ти леліяв єси на собі Святослава насади 
до полку Кобякового. 
Прилелій, господине, мою ладу мені, 
щоб я не слала йому сліз на море рано.” 
 
Ярославна рано плаче в Путивлі на забрали, промовляючи: 
“Світлеє і трисвітлеє сонце! 
Всім тепле і красне єси! 
Чому, господине, простерло гарячі промени свої 
На лади воїв, 
в полі безводним спрагою їм луки звело, 
тугою їм сагайдаки стягло?” 

 
Заграло море опівночі, 
ідуть смерчі млою. 
Ігореві-князю Бог путь явить 
із землі половецької 
на землю Руськую, к отчому золотому столу. 
 
Позгасали вечірні зорі. 
Ігор спить, 
Ігор не спить, 
Ігор мислю поля мірить 
од великого Дону 
до малого Дінця. 
Свиснув опівночі Овлур на коня за рікою, 
 велить князю розуміти: 
князю Ігорю не бути кликаним! 
Загула земля, 
зашуміла трава, 
вежі половецькі сколихнулись. 
А Ігор-князь поскочив горностаєм в комиші 
і білим гоголем на воду. 
Упав на бистрого коня 
і скочив з нього сірим вовком. 
І помчав до лугу Дінця, 
і полетів соколом під млою, 
забиваючи гусей і лебедів 
на сніданок, на обід, на вечерю. 
Коли Ігор соколом полетів, 
тоді Влур вовком помчав, 
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струшуючи собою студену росу: 
підірвали-бо своїх бистрих коней. 
 
Дінець рече: 
“Княже Ігорю! 
Не мало тобі величі, 
а Колчакові – прикрості, 
а Руській землі – веселості!” 
Ігор рече: 
“О Донче! 
Не мало тобі величі, 
що леліяв ти князя на хвилях, 
слав ти йому зелену траву на своїх берегах срібних, 
одягав ти його теплою млою під тінню зеленого дерева, 
стеріг ти його гоголем на воді, 
чайками на струмках, 

            чернядьми на вітрах”. 
 

Не така, ж, говорять, ріка Стугна; 
мало води маючи, 
пожерши чужі ручаї і струмки, 
розширена в усті, 
вона юнака князя Ростислава скрила 
на дні при темнім березі. 
Плаче мати Ростислава 
по юнаку князю Ростиславу. 
Поникли квіти жалобою, 
і дерево з тугою к землі приклонилось. 
 
То не сороки заскрекотали – 
по сліду Ігоревім їздить Гзак з Кончаком. 
Тоді ворони не крякали, 
галки позмовкали, 
сороки не скрекотали, 
полози повзали тільки. 
Дятли скукотом путь до ріки вказують, 
солов’ї  веселими піснями світ прозвіщають. 
 
Мовить Гзак Кончакові: 
«Коли сокіл до гнізда летить – 
соколика розстріляємо своїми золоченими стрілами». 
Каже Кончак до Гзи: 
«Коли сокіл до гнізда летить – 
то ми сокільця опутаємо красною дівицею, 
І каже Гзак Кончакові: 
«Коли його опутаємо красною дівицею 
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не буде нам ні сокільця, 
ні нам красної дівиці, 
і почнуть нас птиці бити в полі Половецькім». 
 
Сказав Боян про походи Святослава, 
піснетворець часу давнього – 
Ярослава, Олега, княжого: 
«Хоч і тяжко голові без плечей – 
зле й тілу без голови», – 
Руській землі без Ігоря. 
 
«Сонце світиться на небесах – 
Ігор-князь в Руській землі», – 
дівчата співають на Дунаї, 
в’ються голоси через море до Києва. 
 
Ігор їде по Боричевім до святої Богородиці Пирогощої. 
Землі раді, городи веселі. 
 
Заспівавши пісню старим князям, 
Потім і молодим співати: 
«Слава Ігорю Святославичу, 
буй-туру Всеволоду, 
Володимиру Ігоревичу». 
 
Здоров’я князям і дружині, 
Що борються за християн проти поганих полків! 
 
Князям слава і дружині! 
Амінь. 

 
ОРАТОРСКО-ПРОПОВЕДНИЧКА И ХАГИОГРАФСКА ПРОЗА 

 
У другој половини XIII и у првој половини XIV века долази до усавршавања 

жанрова ораторско-проповедничке и хагиографске прозе у којој се јавља 
експресивно-емоционалан стил, а у проповедима и новијим житијима има одјека 
конкретних друштвено-политичких прилика. 

 
СЕРАПІОН ВОЛОДИМИРСЬКИЙ ( ? – 1275) 

 
Истакнути представник и мајстор ораторске прозе у другој половини XIII 

века био је наследник традиција Митрополита Илариона и Кирила Туровског. 
Серапион, прво архимансрит Кијево-Печерског манастира, касније епископ у 
Владимиру, познат под именом Серапион Володимирски (умро је 1275). 

Сачувано је пет дела Серапиона Володимирског. Има неслагања у томе да 
ли су ова дела написана за време његовог боравка у Кијеву, или у Владимиру. 
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Поред богословских мисли Серапион у својим делима даје као савременик 
упечатљиве слике првих четрдесет година татарског ропства. 

Серапион у својим делима указује да је татарско ропство донело не само 
материјално пустошење, него и потпуну деморализацију људи и повратак у 
паганство. Серапион је из хришћанског Кијева отишао на север у Владимир, и ту је 
у северним руским земљама затекао за њега страшну ситуацију, јер ту, по његовим 
речима владају: Злі обичаї, криваве різоімство, всіляке грабування, татьба, розбій, 
лихослів’я, лжа, оббріхування і наклепи”. 

Главна тема његових проповеди је монголо-татарска најезда на Кијевску Рус 
и несрећа коју она доноси. Он сматра да је то израз Божјег гнева и казне због 
људских грехова, посебно због чувања и практковања паганских обичаја и због 
грамзивости кнежева и бојара и њихових међусобних сукоба и ратова, због 
њиховог иживљавања над немоћнима и сиромашнима, због неправедних судова и 
других безакоња. 

Главно питање за Серапиона је: како ослободити Руску земљу од тешког 
јарма освајача. Он види излаз у благочестивом понашању свих становника Руси, од 
кнежева до оних најсиромашнијих, у покајању за учињене грехове, у сталним 
молитвама и стицању Божје милости. Његове проповеди имају за циљ да увере 
људе да трагизам световног живота, патње и разочарења треба да их врате Богу. 

Серапион је типичан представник кијевске проповедничке школе. Његове 
проповеди су намењене маси народа и зато су пуне живих слика и писане су 
популарно. Теме проповеди су из савременог окружења, у њима је описан живот и 
расположење верника. Зато су те проповеди и веома значајан историјски извор. У 
свим проповедима се осећа љубав духовног пастира према свом стаду, својим 
верницима. За његов књижевни стил карактеристичне су пластичне поетске слике и 
вешто бирање израза. Серапион уме да ситнице подреди крупном плану проповеди. 
Зато његове проповеди заузимају значајно место у старој проповедној 
књижевности.  

 
Повчаня преподобного Серапіона 

 
Велику печаль у серці своєму ношу через вас, діти мої, тому що зовсім, як 

бачу, не відвернулися ви від справ непотрібних. Не так сумує мати, бачачи дітей 
своїх, що страждають, як я, грішний отець ваш, бачачи вас, що страждаєте від 
справ беззаконних. Казав я вам багато разів, бажаючи відвернути вас від 
мерзенних звичаїв, - але бачу: зовсім не змінилися ви. Якщо хто з вас розбійник  - 
розбійництва не кине, якщо краде – злодійства не покине, якщо іншого кого 
ненавидить – ворогує без утоми, якщо хто ображає і грабує – не насититься, 
якщо хто лихвар – не припинить проценти брати, бо, згідно пророку: 
“Метушиться безцільно: накопичуючи, не знає, кому збирає”. Нещасний і не 
думає, що як народиться голим – так і відходить, нічого не маючи, крім 
прокляття вічного; якщо хто перелюбник – перелюбництва не покине, той, хто 
лихословить і пиячить – звичок своїх не залишить. Як же я втішуся, бачачи вас від 
Бога відлученими? Чому я порадуюся? Завжди сію у ниву ваших сердець сім’я 
божествене, але ніколи не бачу, щоб воно проросло і зерно породило. Прошу вас, 
брати і діти мої, зміниться на краще, обновіться благим оновленням, припиніть 
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зло творити, убоїться Бога, який створив вас, тремтіть перед судом Його 
страшним! До кого йдемо, до кого прямуємо, відходячи від життя земного? Що 
скажемо, що відповімо? Страшно, діти, потрапити під божий гнів. Чому не 
думаємо, що чекає на нас, якщо ведемо таке життя. Чого не накликали на себе? 
Якого покарання від Бога не сприйняли? Чи не заполонена земля наша? Чи не 
покорені міста наші? Чи давно впали отці та брати наші трупами на землю? Чи 
не загнані у полон жінки та діти наші? Чи не в рабстві невірних перебувають ті, 
що залишилися? Ось уже до сорока років наближаються страждання і муки, і 
данина тяжка на нас лежить, голод, мор на худобу нашу, і досита хліба свого 
наїстися не можемо, і плачі наші і горе сушать нам кістки. Хто ж нас до цього 
довів? Наше безвір’я і наші гріхи, наш непослух, нерозкаяність наша! Молю вас, 
братя, кожного з вас: проникніть у помисли ваші, побачте очима серця діла ваші, 
- зненавидьте їх і відриньте, до покаяння прийдіть. Гнів божий перестане, і 
милість господня проллється на нас, і всі ми в радості пребудемо на нашій землі, 
залишаючи світ цей, прийдемо радісно, як діти до батька, до Бога свого й 
успадкуємо царство небесне, заради якого Господом створені були. Господь 
створив нас великими, ми ж своїм непослухом перетворили себе у нікчемних. То ж 
не утратимо, браття, величі нашої: “Не ті, що чули завіт, праведні перед Богом, 
але ті, що виконали його”. Якщо й чимось спокусимося, знову до покаяння 
прийдемо, любов до Бога проявимо, сльози проллємо, милість до жебраків посильну 
вчинимо, якщо зможете бідним допомогти – від бід позбавляйте. Якщо ж не 
станемо такими – гнів божий буде на нас; завжди будучи у любові, спокійно ми 
заживемо! (...) 

У другој проповеди говори: 
Чи чули ви, браття, що сам Господь Бог говорить в Євангелію, що в 

останніх часах будуть затміння сонця і місяця і звізд і землетруси і голод? Те, що 
тоді сказав Господь Бог, сьогодні здійснюється при останніх людях. Скільки разів 
бачили ми, як сонце пропадало і місяць затемнювався, і звідзди змінялися у своїм 
світлі... А сьогодні бачили ми своїми очима й землетрус. Земля, що на божий 
приказ відразу ствердла та стала нерухомою, сьогодні порушується, хитається 
нашими гріхами, не може носити нашого беззаконня... Не говорить уже нам 
Господь своїми устами, але самим ділом наказує – трясе і хитає землею, хоче 
отрясти з землі беззаконня і численні гріхи, як листя з дерева. Коли б хто сказав: ‘і 
давніше були землетруси’, – то я скажу: так, землетруси бували, але що по тім 
сталося у нас, чи не голод, чи не пошесті й чи не численні війни? А ми все-таки не 
каялися, поки з божого допусту не прийшов на нас немилосердний народ: і нашу 
землю спустошили, і наші городи полонили, зруйнували святі церкви, наших 
батьків і братів перебили, знущалися над нашими матерями й сестрами... В який 
час бачили ми такі наглі смерті? Одних, котрі не вспіли розпорядитися щодо 
свого дому, нагло прирвала смерть, другі, звечора здорові, йшли спати та вранці 
вже не вставали...” 
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Повідання про святих князів Бориса і Гліба 
Забиття Святого Бориса 

 
“Не буде невинним лихий, – каже пророк, – а нащадок праведних захований 

буде”. Так-бо було смертним у давнині. Володимир, син Святославів, а внук-бо 
Ігоря Рюриковича, просвітив святим хрещенням усю Руську землю. Цей Володимир 
мав дванадцять синів не від однієї жінки, але від різних матерів. Із них 
найстарший син Вишеслав, за ним – Ізяслав, третій – Святополк, котрий 
убивство зле замислив. Його мати раніше була черницею, грекиня вона, а розстриг 
її брат Володимира Ярополк через красу її, і зачав від неї цього Святополка. 
Володимир же, поганин іще, убив Ярополка, пойняв жону його, що була вже не 
порожня, а від неї народився окаянний Святополк. Був-бо він од двох батьків, 
братів, тим не любив його [Володимир, бо не від нього був. А від Рогніди] мав він 
[чотири сини]: Ізяслава і Мстислава, Ярослава і Всеволода, а від іншої 
Святослава. Від Болгарині ж – Бориса і Гліба. І посадив їх на князювання в 
городах: сього окаянного Святополка в Пінську посадив, а Ярослава в Новгороді, а 
Бориса – в Ростові, а Гліба – в Муромі, і інших же по всіх городах. 

Минуло при Володимирі після святого хрещення літ двадцять, і впав він у 
люту недугу в той час. Борис із Ростова прийшов, бо печеніги із раттю ішли на 
Русь. Був у великій печалі Володимир, оскільки не міг піти супроти печенігів. Тож 
покликав блаженного Бориса, йому-бо в хрещенні ім’я було дане Роман, передав 
йому багатьох воїв і послав супроти печенігів. Борис же з радістю піднявся і 
пішов, але не знайшов супостатів своїх і повернувся назад. І тут вісник прибув і 
сповістив йому про отчу смерть і як Святополк потаїв оту смерть. Уночі він 
вийняв поміст на Берестові, загорнув [труп] у килим і звістив додому, по тому 
взяв у санях і постави у церкві святої Богородиці – се отак учинив. Почувши про се, 
Борис, почав тілом утерпати і залівся сльозами, умиленно кажучи: 

– Горе мені, отче і господине мій, до кого прийду і на кого мені дивитися? 
Горе мені, батьку, очей моїх сіяння і зоря лиця мого! Браздо юності моєї, керівниче 
нерозуму мого, від кого ще я насичуся ученням та розумом! горе мені, горе мені, що 
не було тут мене, світе мій, та ж бо поніс би я сам чесне тіло твоє, поховав би і в 
гробові поклав! (...) 

А посланії від Святополка тієї ночі підійшли близько і почули, що 
блаженний Борис співає заутрені псалми, – була-бо вість йому про забиття, і 
почав співати: “Господи, що це примножилося на мене, тужаться на мене 
численні, постають на мене” та інші псалми, і так до кінця. І почав співати 
Псалтир: “Бо пси оточили мене, обліг мене натовп злочинців”. І таке: “Господи, 
Боже мій, на тебе уповаю, спаси мене”. а по тому канон і читання. (..) 

Тоді сам зирнув на тих умиленними очима і зі змарнілим лицем, весь 
сльозами облившись, сказав: 

– Братіє, приступіте і кінчайте службу вашу, і хай буде мир господину, 
братові моєму, і вам, братіє! (..) 

А помер преблаженний святий Борис і віддав у руки Божії душу свою місяця 
липня, у двадцять четвертий день, на пам’ять святої мучениці Христини. Побито 
тоді і отроків багато. З Георгія ж не могли зняти гривни, тож відсікли голову і 
відкинули вбік, через що пізніше не могли пізнати тіла його. Блаженного ж Бориса 
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загорнули в шатро і повезли на колісниці, а коли були в бору, почав він підіймати 
святу голову свою. Про се Святополкові сторожа повідомила, він же послав два 
варяги і пробили вони мечем його серце: так він помер і взяв незв’ядний вінець: 
тіло його святе принесли до Вишгорода і поховали в церкві святого Василія в землі. 

 
ЗБОРНИЦИ И КОМПИЛАЦИЈЕ 

 
Четири проповеди епископа Серапиона сачуване су у зборнику “Златая 

цепъ” (Златни ланац) из XIV века и делимично у зборницима “Ізмарагд” і 
“Златоуст”. Овакви зборници радова јасно указују да је књижевни живот у то доба 
био у опадању, да је било веома мало нове оригиналне књижевности. Истина, на 
почетку књижевног живота у Кијевској Руси у укупној књижевној продукцији 
преводи византијских зборника и преписивање бугарских имало је и смисла и 
оправдања: то је била новост, овакви зборници су уносили свежину у књижевни 
живот и имали су практичну улогу. Међутим, у XIV и XV веку састављање 
зборника јасно указује да нема довољно књижевне продукције па се састављају 
зборници од дела разних аутора. Овакви зборници били су доста раширени: 
масовно су се преписивали и користили се и у црквама и манастирима, а многи 
писмени људи су их имали и у својим кућама (посебно «Измарагд»). 

Зборник “Златая цепъ” спада у најзначајније зборнике и компилације. Ту су 
прво поуке о вери, даље следе поглавља о вери и љубави, о посту, о комшијама, о 
манастирима, епископима, свештеницима, кнежевима, пријатељима, робовима и о 
женама. У тај зборник ушле су и неке проповеди Кирила Туровског и Серапиона. 

У зборнику «Ізмарагд» су проповеди Кирила Туровског, Серапиона и 
Теодосија Печерског. Ту има више од 150 проповеди, а половину од њих чине оне 
словенских аутора. У најстаријим редакцијама има поука о користи од читања 
светих књига, јер оне су лепше од песама и “мають незабутню пам’ять”. А ко 
чита лоше књиге, каже се у поуци, тај скреће с правог пута. Тако настају јеретици. 
У проповедима се осуђује подмићивање, пијанство, распусништво. 

“Толкова Палея” – компилација, тумачење Старог завета. Тумачења су 
обично усмерена против Јевреја као носилаца Старог завета, којем се супроставља 
Нови завет. 

“Хронограф” – у византијској књижевности хронограф је дело које даје 
преглед опште историје човечанства од стварања света, постепено прелази на 
историју хришћанства и на крају на историју Византије као истакнуте 
представнице стварног хришћанства. У стварању компилацијског хронографа 
састављачи су користили византијске хронике Ивана Малале и Георгија Арматола, 
Књигу Постанка, Шестоднев, Старине Јосифа Флавија, Александрију, итд. 
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УКРАЈИНСКА КЊИЖЕВНОСТ I – испитна питања 
 

1. Теорије о прапостојбини Словена 
2. Духовна култура Старих Словена 
3. Веровања Старих Словена пре покрштавања 
4. Покрштавање Кијевске Руси 
5. Летописи епохе Кијевске Руси 
6. Изборници кнеза Свјатослава 
7. „Поуке деци“ Володимира Мономаха 
8. Галичко-Волински летопис 
9. „Слово о Игоровом походу“ 
10. Магија и најстарији облици народног стваралаштва 
11. Зимски циклус народних обичаја и народно стваралаштво тог циклуса 
12. Вертепска драма 
13. Пролећни циклус народних обичаја 
14. Жанрови пролећног циклуса календарско-обредног стваралаштва 
15. Летњи циклус народних обреда и обичаја 
16. Жанрови летњег циклуса календарско-обредног стваралаштва 
17. Јесењи циклус народних обреда и обичаја 
18. Жанрови јесењег циклуса календарско-обредног стваралаштва 
19. Свадбени обичаји и пратећа народна поезија 
20. Народни обичаји и пратећа народна поезија 
21. Обреди сахрањивања и пратеће народно стваралаштво 
22. Билине 
23. Думе 
24. Класификација дума 
25. Историјске песме и њихова класификација 
26. Баладе и њихова класификација 
27. Лирске народне песме и њихова класификација 
28. Љубавне песме 
29. Песме из породичног живота 
30. Песме из друштвеног живота и њихова класификација 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Украјинска књижевност I 
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Питања за колоквијум 

 
1. Влес книга 
2. Чорноризець Храбр 
3. Зборници „Шестоднев” 
4. Зборници „Фізіолог” 
5. Зборници „Бджола” 
6. Приповести, романи – превођена књижевност 
7. Рејмско јеванђење 
8. Апокрифи 
9. Хагиографска књижевност 
10. Изборници кнеза Свјатослава 
11. Јарослав Мудри – Руска правда 
12. Летопис „Повість врем’яних літ” 
13. Кијевски летопоис 
14. Галичко-волињски летопис 
15. Слово про Закон і Благодать 
16. Феодосій Печерський 
17. Володимир Мономах – Поучення 
18. Клим Смолятич 
19. Кирило Турівський 
20. Ходіння Данила ігумена 
21. Данило Заточник 
22. Александрија 
23. Хронографи 
24. Остромирово јеванђеље 
25. Хагиографска књижевност – превођена 
26. Хагиографска књижевност – оригинална 
27. Почеци писања летописа 

 
 
 
 


