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ФЕДОРУК А.В.

ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК НАСЕЛЕННЯ МЕЖИРІЧЧЯ
ВЕРХНЬОГО СІРЕТУ ТА СЕРЕДНЬОГО ДНІСТРА

В ПЕРІОД ВХОДЖЕННЯ ЙОГО ДО СКЛАДУ КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

У статті розглядаються проблеми входження території Верхнього Сірету
та Середнього Дністра до складу Київської держави. Простежуються шляхи і
способи “одержавлення” зазначеної території Великими київськими князями.
Висунута гіпотеза про місце бою між хорватами і Володимиром Великим.
Показано значення приєднання окресленої території для місцевого населення.

Реконструкція політичної історії регіону в давньоруський період
можлива тільки за умови широкого залучення археологічного матеріалу.
Пов’язано це з тим, що писемні повідомлення містять дуже стислу
інформацію, якої недостатньо для грунтовного вивчення проблеми.

У першій половині Х ст., як відомо з літописів, існували державне
об’єднання “Руська земля” та племінні княжіння: “и живяху в мире Поляне,
и Древляне, и Северо, и Радимичи, и Вятичи, и Хорватии..., ...имеяхуть бо
обычая своя и законы отцев своихъ и предания кождо своя норовъ” [1].
Племінні княжіння знаходилися на стадії переходу від первіснообщинного
ладу до ранньокласового суспільства. На цей час у них міцніла місцева знать
- “старци градскыя”, котра не була зацікавлена у територіальному об’єднанні
з Києвом. Тому князям останнього доводилося їх приєднувати силою.

Процес “окняжіння” Києвом “племінних” княжінь відбувався в кілька
етапів і перший з них не супроводжувався спорудженням опорних пунктів
князівської влади на місцях.

На теренах Південного Прикарпаття в цей час розвивалися племінні
княжіння тиверців та хорватів. Вони зберігали власну самостійність відносно
руських князів, хоча, очевидно, сплачували їм данину і зобов’язані були брати
участь у військових походах. Така практика широко використовувалася на той
час і підтверджується історією в’ятичів, древлян й інших східнослов’янських
об’єднань [2].

Середнє Подністров’я було одним з осередків утворення міцного
об’єднання - племінного княжіння літописних тиверців [3]. Саме вони відомі
з так званого “Баварського географа” під назвою “Attorozi” і були розташовані
між “Unlizi” (уличами) та “Eptaradici”(слов’янським союзом “семи родів” на
правобережжі Нижнього Дунаю) [4]. У свою чергу, руський літописець
повідомляє, що “Тиверьци седяху бо по Днестру приседаху къ Дунаеви бе
множьство ихъ седяху бо по Днестру или до моря [и] суть гради их и до сего
дне” [5], тобто до початку XII ст. Очевидно, у VIII-X ст. тиверці займали землі
між Дністром і Прутом, включаючи східну частину сучасної Чернівецької обл. [6].

Водночас є припущення, що на південь від Верхнього Пруту і у верхів’ях
Сірету розміщувалися поселення іншого племінного об’єднання-княжіння
літописних хорватів. Вони заселяли все Східне і Північне Прикарпаття [7].
За повідомленням Костянтина Багрянородного, “хорвати, які нині живуть
в краях Далмації, походять від нехрещених хорватів, що називаються
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“білими”, котрі мешкають по ту сторону Туркії (Угорщини), поблизу
Франгії (Східнофранкського королівства), і межують зі слов’янами-
нехрещеними сербами” [8]. За свідченням “Перського аноніма”, хорвати жили
над річкою Рута, яка витікала з гори, розташованої на кордоні між печенігами,
уграми та русами, і через територію останніх протікала до краю слов’ян [9].
В історіографії висловлено різні гіпотези з приводу ідентифікації цієї річки.
Зокрема, Г.Ловмянський вважав, що це є р.Прут [10]. Таким чином, в межах
досліджуваного регіону хорвати населяли межиріччя Прута та Сірета.

В останній чверті IX ст. племена Подністров’я поступово почали
втягуватися у сферу політичного впливу державного об’єднання, яке в
літописах називається “Руська земля” [11]. Так, у 885 р. руський князь Олег
“со Оуличи и Тиверьци имеяше рать” [12]. Про активні воєнні дії в
Середньому Подністров’ї опосередковано може свідчити археологічно
зафіксований факт, що ряд городищ тиверців на межі IX-X ст. зазнали
руйнувань. Згодом деякі з них було відбудовано і значно зміцнено [13]. Мабуть
тоді тиверцям, у союзі з уличами, усе-таки вдалося відстояти свою політичну
самостійність. Однак в підсумку, тиверці були змушені рахуватися з силою
“Руської землі” і підтримувати з нею союзницькі відносини. На це вказує те,
що у 907 р. під час походу Олега на Константинополь в його війську були “и
Тиверци яже суть толковины” [14].

Можливо останній термін, який за припущенням окремих дослідників
визначав політичний статус учасників зазначеної події, стосувався й хорватів
з дулібами, які згадані серед учасників походу безпосередньо перед тиверцями
[15]. Як припускає М.Грушевський, “толковины” - це “автономні племена,
які зобов’язувалися в разі необхідності висилати допоміжні війська на
допомогу руському князю” [16].

Тиверці брали також участь і в поході князя Ігоря “на Грекы” у 944 р.,
для якого “Игорь совокупи воя многы Варягы, и Русь, и Поляны, и Словены,
и Кривичи, и Тиверци...” [17]. Цього разу літописець не називає їх
“толковины”, що дає підстави припустити цілковиту залежність їхнього
племінного княжіння від руського князя. Очевидно тиверці зберігали свою
внутрішню самостійність до початку 40-х років X ст., коли визнали зверхність
князя Ігоря. Цей процес у політичному житті краю позначився появою нових
укріплень, які сприяли зміцненню князівської влади на місцях. Цей процес,
як правило, супроводжувався так званим “переносом” городищ [18]. Тобто,
нові князівські опорні пункти споруджувалися не на місці старих общинних
центрів, а на найвищих височинах, розташованих біля них. Так, щоб уникнути
сепаратизму з боку тиверців, руський князь споруджує на кордоні двох гнізд-
поселень на високій горі поблизу с.Горішні Шерівці фортецю як укріплений
пункт князівської влади і збору та тимчасового зберігання данини [19].
Очевидно вона виконувала роль погосту. Такі нові територіально-
адміністративні структури свідчать про формування нової системи збору
державних податей, підйом і впорядковане обкладання податками, яке
прийшло на зміну полюддю [20]. Нова система збору данини називалася
“повоз” і радимичі “платят дань в Руси и повозъ везуть и до сего дне” [21].
Керували погостами князівські посадники.

Місце для спорудження городища було вибрано невипадково.
Неподалік знаходилися племінні центри гнізд-поселень, які поступово
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занепадають. На думку вітчизняних дослідників, цю князівську фортецю в
регіоні було збудовано на межі IX-X ст. або, більш вірогідно, у першій половині
X ст. і вона продовжувала функціонувати до першої половини XII ст. [22].

Крім того, щойно споруджена фортеця мала слугувати плацдармом
для руського князя у боротьбі проти племінного княжіння літописних хорватів.
Останні на середину Х ст., як й інші слов’яни, перебували на стадії переходу
від родоплемінних відносин до ранньостанового суспільства. У 907 р. вони,
як і тиверці, брали участь у поході князя Олега на правах “толковинов”. Але
серед учасників походу 944 р. літописець не згадує останніх. Це може вказувати
на те, що вони вже не перебували на правах союзників князя “Руської землі”,
тобто як “толковины”. Більше того, у самих хорватів у цей час йшов активний
процес державотворення. Про це говорить поява в регіоні потужної фортеці,
рештки якої було виявлено біля с.Ревне Кіцманського р-ну [23].

З’явившись у першій половині X ст. на місці общинного центру серед
великого гнізда поселень, вона швидко починає набувати рис ранньо-
середньовічного міста. Виникнення нової поселенської структури на території
Східного Прикарпаття повністю вписується в часові межі активного
містоутворення у східних слов’ян [24]. Наприклад, початок функціонування
торгово-ремісничого посаду на київському Подолі, за даними дендрохронології,
відноситься до другої половини IX ст. [25]. Посад з окремою укріпленою лінією
в X ст. функціонував у Чернігові [26]. Приблизно цим самим часом датується
існування торгово-ремісничого посаду у Володимирі-Волинському тощо [27].

З процесом “окняжіння” окраїнних земель остаточно покінчив та скасував
племінну автономію на Русі новий князь Володимир Святославович, який з
980 р. “нача княжити въ Киеве одинъ” [28]. При ньому відбулося логічне
завершення процесу формування Київської держави. Приєднавши в 981 р.
до своїх володінь Західне Побужжя, великий князь Володимир Святославич
незабаром розпочав наступ і на Східне Прикарпаття [29].

Перші події відбулися, найвірогідніше, в 991 р. і мали наслідком
насадження християнства серед хорватів [30]. “Владимир ходилъ ко Днестру
со двемя епископы, много людей крести и построилъ в земли Червенской
град во свое имя Владимерь и церковь пресвятыя Богородицы созда, оставя
ту епископа Степана и возвратися с радостию” [31].

Яким чином Володимир Святославович запроваджував християнство
на землях центру і Північно-Східної Русі, відомо. Через те, очевидно, хорвати
сприйняли його не дуже приязно. А насадження нової релігії, яка йшла врозріз
із прадавньою язичницькою, викликало протидію.

Прагнучи відстояти свою політичну самостійність, хорвати виступили
проти влади руського князя. Тоді у 992 р., щоб зламати опір місцевої
феодальної верхівки, “Владимир ходил на Семиградскую и Хорватскую земли,
и, многи победы одержавъ и покоривъ, возвратися со множествомъ плена
и богатства и пришелъ в Киев со славою великою” [32]. Про похід великого
князя зберігся запис у Гільдесгеймських анналах, в яких повідомляється, що
влітку 992 р. польському князю Болеславу загрожувала “велика війна проти
руських”, внаслідок чого він не зміг прибути з військом до німецького
імператора Оттона III [33].

Тривога, яка охопила Польщу, свідчить, що руський князь виступив у
похід із загрозливо великими силами. Однак незважаючи на це, хорвати
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чинили їм запеклий збройний опір. Матеріали археологічних досліджень,
здобуті внаслідок розкопок у південно-західній частині Чернівецької обл.,
підтвердили масову загибель наприкінці X ст. старих адміністративно-
господарчих центрів [34].

У результаті цього спустошення припинило своє існування й
ранньосередньовічне місто на Пруті. Надалі в його околицях продовжували
функціонувати лише невеликі землеробські поселення [35]. Саме наприкінці
Х ст., ймовірно у результаті цієї каральної операції, ранньосередньовічне місто
на Пруті було зруйноване і припинило існування. Надалі в його околицях
продовжували існувати лише невеликі землеробські селища.

В історіографії побутує думка, що місто було зруйноване місцевим
населенням за домовленістю між руським князем та правлячою верхівкою
хорватів, коли містичі могли спокійно забрати свої пожитки і залишити
помешкання [36]. Але якщо ще раз звернутися до літопису, то видно, що
спроба приєднати хорватів до Київської держави мирним шляхом (907 р. -
князь Олег, 991 р. - Володимир) зазнала невдачі. Справді, при дослідженні
решток Ревнянського городища слідів руйнувань внаслідок військового
штурму не виявлено. Проте в такому разі стає незрозумілим вираз літописця
про повернення Володимира “с воины Хорватьскои” [37]. Зауважимо, що
для сучасників подій окремішність фіксувалася в самій назві: давньоруські
наративні джерела були дуже чутливими до семантики різноманітних

Територія регіону в кінці Х - ХІ ст.:
1 - безіменне місто хорватів поблизу с.Ревне;
2 - ймовірне місце битви хорватів з військом князя Володимира Святославовича (літо 992 р.);
3 - укріплені поселення;
4 - ймовірний південний кордон Давньоруської держави



147  СУМСЬКА СТАРОВИНА  №XXХ  2010

термінів і номінацій, хоча й не завжди розшифровували їх. Найголовнішою
прикметою будь-якої “воины” в давньоруський період була “сеча зла” або
“сеча силна”, тобто вирішальне бойове зіткнення. На те, що воно між
військами хорватів та руського князя таки відбулося, опосередковано вказує
переказ про власноручне закладення останнім Успенського собору у
Володимирі-Волинському на честь здобутої перемоги і разом із військом -
зведення кам’яної церкви (Василівської (хрещене ім’я Володимира) [38].

Місцем битви скоріше за все стало поле, розташоване на лівому
рівнинному березі р.Прут (на межі сучасних сіл Мамаївці та Лужани) [39].
Зазнавши поразки, хорвати, відступаючи, очевидно самі запалили місто. Про
те, що люди, поспішаючи, покидали помешкання, говорять окремі знахідки
побутових речей і обгорілого зерна, яке вони не встигли захопити з собою.
Руський князь їх не переслідував, а, очевидно, традиційно на знак перемоги
залишався на бойовищі. Однак можна припустити, що знищення
хорватського міста не входило в плани Володимира, оскільки надалі його
можна було використовувати як адміністративно-господарчий центр та
прикордонний форпост у боротьбі проти нападів угрів та печенігів [40].

Отже, кінець походу був не таким, на який розраховував руський князь.
Про це говорить і мовчання руського літописця, у якого відсутні конкретні
повідомлення, чим же закінчилася війна Володимира з хорватами. Для
прикладу скажемо, що інші походи великого князя на східнослов’янські
племінні об’єднання в літописі закінчуються наступними словами: “победи
и възложи на нь дань”, “и взя землю их и иде Киеву”, “и платять дань Руси”
або “и створи миръ Володимиръ” [41]. Подібне закінчення в повідомленні,
що стосується досліджуваного аспекту, відсутнє.

Князь змушений був повертатися до Києва, куди поспішали печеніги,
які скористалися відсутністю князя, а можливо і мали певні домовленості з
хорватами про взаємодопомогу: “пришедшю бо ему с воины Хорватьскои, и
се Печенези придоша по онои стороне от Сулы” [42]. Все це вказує, що
перемога над хорватами не мала бажаних для великого князя політичних й
економічних наслідків.

Військовий похід Володимира, очевидно, проходив наприкінці літа,
коли було завершено збирання врожаю (про що свідчить спалене зерно в
житлах Ревного). Така тактика ведення бойових дій була поширеною як серед
східнослов’янських, так і західнослов’янських племінних угруповань. Так,
за підрахунками А.Рутткаї, з числа достовірно встановлених військових дій,
які відносяться до ІХ ст., більше 80% припадали на період липня-вересня
[43]. Спорудження собору на Успіння теж побіжно свідчить, що військові дії
відбувалися наприкінці літа.

Після погрому, вчиненого Володимиром у хорватській землі, життя в
місті не відновлювалося. Продовжував існувати ремісничий посад, але за
площею він значно скоротився. Щоб зміцнити свої позиції на зайнятій
території, Володимир, крім Горішньошерівецької, на межі X-XI ст. спорудив
навколо поруйнованого міста, на відстані кількох кілометрів, нові фортеці, в
яких розмістив військові залоги [44]. Серед них одна, займаючи стратегічне
положення на г.Цецин (541 м), стала осередком великокнязівської влади та
збору данини з місцевого населення [45]. Одночасно ці укріплення виконували
функцію південних прикордонних форпостів Давньоруської держави [46].



148 СУМСЬКА СТАРОВИНА  №XXХ  2010

Загальна оборонна стратегія київського князя полягала у створенні
потужних укріплених ліній уздовж річок: “нача ставити городы по Десне, и
по Оустрьи, и по Трубешеви, и по Суле, и по Стугне. И нача нарубати
мужи лутши от Словенъ, и от Кривичъ, и от Чюдии, и от Вятичь, и от
сихъ насели грады” [47]. У 80-х роках Х ст. князь Володимир встановив
кордон з Польщею, укріпивши його фортецями Володимир, Перемишль,
Всеволод, Варяж тощо [48]. Наприкінці Х ст. постало питання про
розмежування з Угорщиною. В цей час верховним правителем угорців стає
Іштван І, який починає енергійно об’єднувати їхні землі і вже 1 січня 1001 р.
проголосив Угорщину королівством. Його влада поширилася на Семигород
і Закарпаття, доходячи, таким чином, до Південних і Східних Карпат. Тому
київський князь Володимир з метою укріплення своїх західних рубежів почав
проводити політику активного освоєння новоприєднаної території.

Наприкінці Х ст. припинили існування племінні городища-сховища, а
натомість було створено систему князівських укріплених пунктів на Західному
Бузі, Дністрі та Пруті. На території Сірето-Дністровського межиріччя про це
свідчать князівські фортеці в Горішніх Шерівцях, Цецині, Зеленій Липі,
Кам’янці. Вони займали важливі стратегічні висоти і контролювали торгові
шляхи. Разом з іншими укріпленими пунктами вони утворювали глибоко
ешелоновану оборонну систему, важливим осередком якої були укріплення
в Хотині [49]. Поселення, які існували раніше поблизу фортеці, значно розрослися
і поступово в ХІ ст. перетворилися в місто, що займало площу 20 га [50].

З огляду на стратегічне розташування, як виглядає на перший погляд,
фортеця займала невигідне положення, оскільки розташовувалася в низині і
була оточена пануючими висотами. Але в давнину лісовий масив у районі
Хотинських укріплень доходив впритул аж до Дністра. Підійти до укріплень
можна було тільки дорогою, яка проходила повз їхні стіни до Дністра. Саме
в цьому місці стрімкий берег прорізався струмком [51]. Спорудження
укріплень саме тут давало можливість контролювати торговий шлях і
переправу через річку. Як відомо з літописів, князі, як правило, намагалися
споруджувати укріплені поселення поблизу переправ через річки, адже саме
в цих місцях можна було найефективніше протидіяти ворогам [52]. Зокрема,
в 993 р. після перемоги над печенігами “на Трубеши надъ бродомъ” князь
Володимир “же рад бывъ и заложи городъ на броду томъ и нарече и
Переяславль зане перея славь” [53].

Очевидно, після походу київського князя частина місцевого населення
переселилася в Карпати, а інша примусово - в Західне Поросся для
спорудження оборонної лінії проти кочовиків. Під 1032 р. у літописі згадано:
“Ярославъ поча ставити городы по Рсї” [54]. Тут з’являються городища з
багаторядними оборонними лініями, нетиповими для Середнього
Подніпров’я [55]. А обряди поховань в підкурганних ямах з кам’яними колами
та під плитами мають аналогії на Поділлі, древлянських землях та Галицькому
регіоні [56]. Воєнні дії 991 і 992 рр. з “множеством плена”, переселення, а
також часті наїзди кочовиків можуть певною мірою пояснити той
демографічний спад у Сірето-Дністровському межиріччі, який спостерігається
наприкінці Х - на початку ХІІ ст.

Землі Середнього Подністров’я і Верхнього Сірету перебували під
безпосередньою владою великих київських князів майже до кінця XI ст. [57].
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Спорудження низки князівських фортець-погостів в Сірето-
Дністровському межиріччі змінило адміністративно-територіальну структуру
регіону. Такі заходи та нова податкова система відіграли важливу роль у
зміцненні державних відносин на Русі й позицій пануючого прошарку.
Регулярне податкове обкладання сприяло прикріпленню вільних селян до
землі. При цьому селянська сім’я не могла вільно залишити общину, доки не
внесе податку [58]. В процесі “окняжіння” на зміну старим общинним
відносинам починають запроваджуватися нові, державні, чому сприяла
адміністративна реформа, внаслідок якої місцеві князі були замінені синами
великого князя київського для управління окремими регіонами. Вводився
єдиний адміністративний та правовий режим.

За часів правління Володимира та Ярослава кордони держави почали
стабілізуватися і, в основному, збігатися з етнічними межами розселення
східних слов’ян [59]. Однак ця стабілізація була нетривалою. Князівські
міжусобиці, напади кочівників, соціальні виступи в другій половині ХІ ст.
призвели до посилення відцентрових тенденцій в державі. Не вирішили до
кінця проблему територіального устрою і князівські снеми 1097, 1100, 1101,
1103 рр. [60]. Після смерті у 1132 р. сина Мономаха Мстислава Великого
об’єднавчі тенденції на Русі ще певний час домінували, але у зв’язку з розвитком
окремих земель-князівств почалося їхнє поступове відходження від Києва [61].

Отже, як видно з вищенаведеного, населення Сірето-Дністровського
межиріччя розвивалося в загальному руслі еволюції давньоруських земель. З
кінця Х ст. зазначена територія стає складовою частиною Давньоруської держави.

___________________________________
1. Ипатьевская летопись // Полное собрание русских летописей (далее - ПСРЛ). - М.:

Языки славянской культуры, 2001.- Т.2. - С.9-10.
2. Тимощук Б.А. Восточные славяне: от общины к городам. - М.: Изд-во МГУ, 1995. -

С.183-185.
3. Він же. Слов’яни Північної Буковини V-ІХ ст. - К.: Наукова думка, 1976. - С.136-139;

Михайлина Л.П. Слов’яни VIII-X ст. між Дніпром і Карпатами. - К.: Ін-т археології НАН
України, 2007. - С.179; Масан О.М. Буковина як об’єкт міжнародних відносин з давніх часів до
1774 р. // Буковина в контексті європейських міжнародних відносин (з давніх часів до середини
XX ст.) / За заг. ред. В.М.Ботушанського. - Чернівці, 2005. - С.13.

4..Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях: Междисциплинарные
очерки культурных, торговых, политических связей IX-XII вв. - М., 2001. - С.54-55, 64.

5. Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. - М.: Языки славянской культуры, 1997. - Т.1. -
Стб.13; ПСРЛ. - Т.2. - Стб.9-10.

6. Грушевський М.С. Історія України-Руси: в 11 т., 12 кн. / [редкол.: П.С.Сохань (голова) та
ін.]. - К.: Наук. думка, 1991. - Т.І: До початку ХІ віку. - 1991. - С.205-206; Тимощук Б.О. Північна
Буковина - земля слов’янська. - Ужгород: Карпати, 1969. - С.56-57.

7. Тимощук Б.А. Восточные славяне: от общины к городам. - С.168-174; Михайлина
Л.П. Слов’яни VIII-X ст. між Дніпром і Карпатами. - С.181.

8. Константин Багрянородный. Об управлении империей. - М.: Наука, 1991. - С.135.
9. Hudud al-Alam “The Regions of the World” A Persian Geography 372 A.H.-982 A.D. / By

V.Minorski. - London, 1937. - P.159.
10. Lowmianski H. Poczatki Polski. - Warszawa, 1963. - T.2. - S.157.
11. Моця О.П. Руська земля. - К., 2007. - С.12.
12. ПСРЛ. - Т.1. - Стб.24; ПСРЛ. - Т.2. - Стб.17.
13. Русанова И.П., Тимощук Б.А. Древнерусское Поднестровье: Историко-

краеведческие очерки. - Ужгород: Карпати, 1981. - С.66-67; Масан О.М. Буковина як об’єкт
міжнародних відносин з давніх часів до 1774 р. - С.15.

14. ПСРЛ. - Т.1. - Стб.29; ПСРЛ. - Т.2. - Стб.21.
15. Грушевський М.С. Історія України-Руси. - Т.1. - С.412; Михайлина Л.П. Слов’яни



150 СУМСЬКА СТАРОВИНА  №XXХ  2010

VIII-X ст. між Дніпром і Карпатами. - С.182.
16. Грушевський М.С. Історія України-Руси. - Т.1. - С.412.
17. ПСРЛ. - Т.2. - Стб.34.
18. Тимощук Б.А. Восточные славяне: от общины к городам. - С.186.
19. Русанова И.П., Тимощук Б.А. Древнерусское Поднестровье. - С.55.
20. Тимощук Б.А. Восточные славяне: от общины к городам. - С.187.
21. Повесть временных лет (далее - ПВЛ) / [под ред. В.П.Андриановой-Перетц]. - М.-

Л.: Изд-во АН СССР, 1950. - Ч.1. - С.59; ПСРЛ. - Т.2. - Стб.71.
22. Тимощук Б.О. Давньоруська Буковина (Х - перша половина ХІV ст.). - К.: Наук.

думка, 1982. - С.57-65; Він же. Восточные славяне: от общины к городам. - С.225.
23. Він же. Слов’янські гради Північної Буковини: історико-краєзнавчі нариси. -

Ужгород: Карпати, 1975. - С.79-88; Він же. Слов’яни Північної Буковини V-ІХ ст. - С.68-72; Він
же. Давньоруська Буковина (Х - перша половина ХІV ст.). - С.38-55; Михайлина Л.П.
Населення Верхнього Попруття VІІІ-Х ст. - Чернівці: Рута, 1997. - С.24-31; Він же. Слов’яни
VIII-X ст. між Дніпром і Карпатами. - С.64.

24. Сагайдак М.А. Давньокиївський Поділ: проблеми топографії, стратиграфії,
хронології. - К.: Наук. думка, 1991. - С.70-83; Бліфельд Д.І. Чернігів // Археологія РСР: В 3-х т.
- К.: Наук. думка, 1975. - Т.3. - С.201; Аулих В.В. Владимир-Волынский // Археология
Прикарпатья, Волыни и Закарпатья (раннеславянский и древнерусский периоды) / [сост. Аулих
В.В., Багрий В.Д., Баран В.Д. и др.; ред. Черныш А.П.]. - К.: Наукова думка, 1990. - С.119-122.

25. Сагайдак М.А. Давньокиївський Поділ: проблеми топографії, стратиграфії,
хронології. - С.70-83.

26. Бліфельд Д.І. Чернігів. - Т.3. - С.201.
27. Аулих В.В. Владимир-Волынский. - С.119-122.
28. Моця О.П. Київська Русь: етапи формування державної території // Археологія. -

2001. - №1. - С.47; Горєлов М.Є., Моця О.П., Рафальський О.О. Цивілізаційна історія України.
- К.: ТОВ УВПК “ЕксОб”, 2005. - С.167; ПСРЛ. - Т.2. - Стб.67.

29. ПСРЛ. - Т.1. - Стб.81-82; ПСРЛ. - Т.2. - Стб.69; Масан О.М. Буковина як об’єкт
міжнародних відносин з давніх часів до 1774 р. - С.16.

30. Рапов О.М. Русская церковь в IX - первой трети XII в. Принятие християнства. - М.:
Наука, 1988. - С.349-366; Пивоваров С.В. Християнські старожитності в межиріччі Верхнього
Пруту та Середнього Дністра. - Чернівці: Зелена Буковина, 2001. - С.19; Михайлина Л.П.
Слов’яни VIII-X ст. між Дніпром і Карпатами. - С.182.

31. Татищев В.Н. История Российская. - М.-Л.: Изд-во АН СССР. - 1963. - Т.2. - С.64.
32. Там же. - С.65.
33. Латиноязычные источники по истории Древней Руси: Германия. IX - первая

половина XII вв. / Составление, перевод, комментарий М.Б.Свердлова. - М.-Л., 1989. - С.111.
34. Тимощук Б.О. Давньоруська Буковина (Х - перша половина ХІV ст.). - С.121-138;

Масан О.М. Буковина як об’єкт міжнародних відносин з давніх часів до 1774 р. - С.17;
Михайлина Л.П. Слов’яни VIII-X ст. між Дніпром і Карпатами. - С.182-183. Іноді для доказу
дослідники використовують свідчення візантійського топарха, проте цим джерелом не можна
користуватися, оскільки воно є фальсифікатом. Про це див: Sevcenko I. The Date and Author
of the So-Called Fragments of Toparcha Gothicus // Dumbarton Oaks Papers. - 1971. - Vol.25. -
P.115-188; Idem. Byzantium and the Slavs in Letters and Culture. - Cambridge,Mass and Napoli,
1991. - P.353-478.

35. Тимощук Б.О. Слов’янські гради Північної Буковини: історико-краєзнавчі нариси.
- С.100-101; Він же. Давньоруська Буковина (Х - перша половина ХІV ст.). - С.55-57.

36. Він же. Слов’янські гради Північної Буковини: історико-краєзнавчі нариси. - С.100;
Він же. Зустріч з легендою. Історико-краєзнавчі нариси. - Ужгород: Карпати, 1974. - С.42.

37. ПСРЛ. - Т.1. - Стб.122; ПСРЛ. - Т.2. - Стб.106.
38. Петров Н.И. Волынь. - СПб., 1888. - С.89; Ветроградов В.С. Православная церковь

в Галиции в древнейший период. Церковно-исторыческое исследование // Богословские
труды. - М., 1989. - Вып.30. - С.132; Балух В.О., Боднарюк Б.М. Витоки і складові утворення
Галицької митрополії та її статус у складі Православної церкви в Україні // Матеріали V конгресу
Міжнародної асоціації україністів. Соціально-гуманітарні науки. - Чернівці, 2004. - С.192.

39. Бойове зіткнення з військом Володимира не могло відбутися на незручному для її
тактики бою - горбистому і посіченому глибокими ровами правобережжі р.Прут. Про
значення кінних підрозділів у війську Великої Хорватії докладніше див.: Константин
Багрянородный. Вказ. праця. - С.141.

40. Як приклад подальшого використання можна назвати захоплені великим князем у
981 р. “грады (…) Перемышль, Червенъ и ины городы ижє суть и до сєго днє подъ Русью” /
/ ПСРЛ. - Т.1. - Стб.81; ПСРЛ. - Т.2. - Стб.69.



151  СУМСЬКА СТАРОВИНА  №XXХ  2010

41. ПСРЛ. - Т.1. - Стб.81 - 84; ПСРЛ. - Т.2. - Стб.69-71.
42. ПВЛ. - Ч.1. - С.84; ПСРЛ. - Т.2. - Стб.106.
43. Рутткаи А. Войско и вооружение в Великоморавский период // Великая Моравия:

ее историческое и культурное значение. - М., 1985. - С.143-160.
44. Ще дві фортеці у цей самий час було споруджено поблизу сіл Коростувата і Костинці.
45. Тимощук Б.О. Давньоруська Буковина (Х - перша половина ХІV ст.). - С.190-191.
46. Войтович Л. Карпатські хорвати в етнополітичному розвитку Центрально-Східної

Європи раннього середньовіччя // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів
до кінця XVIII ст.). - К., 2004. - Вип.4. - С.121.

47. ПВЛ. - Ч.1. - С.83; ПСРЛ. - Т.2. - Стб.106.
48. Добржанський О.В. Масан О.М., Макар Ю.І. Хотинщина: Історичний нарис. -

Чернівці: Молодий Буковинець, 2002. - С.54.
49. Масан О.М. Виникнення та розвиток Хотина в добу середньовіччя // Міжнародна

наук. конф., присв. 1000-літтю Хотина, 19 грудня 2000 р.: матеріали. - Чернівці, 2000. - С.11.
50. Тимощук Б.О. Середньовічний Хотин // Археологія. - 1977. - Т.22. - С.29-39.
51. Масан О.М. Виникнення та розвиток Хотина в добу середньовіччя. - С.9.
52. Добржанський О.В. Масан О.М., Макар Ю.І. Хотинщина: Історичний нарис. - С.53.
53. ПСРЛ. - Т.2. - Стб.108.
54. ПСРЛ. - Т.2. - Стб.187.
55. Іванченко Л.І. Городище в с.Буки - форпост давньоруського кордону Західного

Поросся // Стародавній Іскоростень і слов’янські гради VІІІ - Х ст.: збірка наукових праць. - К.:
Корвін Пресс, 2004. - С.117.

56. Там само; Томенчук Б.П. Археологія некрополів Галича і Галицької землі.
Одержавлення. Християнізація. - Івано-Франківськ: Гостинець, 2006. - С.71-112.

57. Масан О.М. Буковина як об’єкт міжнародних відносин з давніх часів до 1774 р. -
С.18. Відкритим поки що залишається питання про становище краю під час війн за
великокнязівський стіл між синами Володимира Святославича у 1016-1019 рр. і 1023-1026 рр.
Невідомо також, чи заходило руське військо на територію регіону в 1031 р., коли князі
“Ярославъ и Мьстиславъ собраста воя многы и идоста на Ляхы и заяста градъ Червенъскыя
опять” (ПСРЛ. - Т.1. - Стб.150; ПСРЛ. - Т.2. - Стб.137).

58. Тимощук Б.А. Восточные славяне: от общины к городам. - С.188.
59. Горєлов М.Є., Моця О.П., Рафальський О.О. Цивілізаційна історія України. - С.167.
60. Давня історія України: в 3 т. / [редколег. П.П.Толочко (голова) та ін.] - К.: ІА НАН

України, 2000. - Т.3: Слов’яно-руська доба. - 2000. - С.303-304.
61. Моця О.П. Київська Русь: етапи формування державної території. - С.49.

Федорук А.В.
Историческое развитие населения междуречья Верхнего Сирета и Среднего Днестра

в период вхождения его в состав Киевского государства
В статье рассматриваются проблемы вхождения территории Верхнего Сирета

и Среднего Днестра в состав Киевского государства. Прослеживаются связи и способы
“огосударствления” указанной территории великими киевскими князьями. Выдвинута
гипотеза о месте боя между хорватами и Владимиром Великим. Показано значение
присоединения означенной территории для местного населения.

Fedoruk A.V.
Historical Development of Population from Interfluves of Upper Siret and Middle Dniester

during Its Belonging to Kyivan STATE
The article examines the problems of entering the territory of Upper Siret and Middle

Dniester to the Kyivan state. The author observes the ways and means of “governmentalization”
of that territory by Grand Kyivan Dukes. It is offered a hypothesis about the place of the battle
between the Croats and Volodymyr the Great. The importance of accession of defined territory
for the local population is showed.
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