
Уроки 41-42 41 гр.(05.11.2021) Основи архітектури 

ТЕМА : АРХІТЕКТУРА ПЕРІОДУ КИЇВСЬКОЇ РУСІ. 

ПЛАНУВАЛЬНІ І КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ СПОРУД 

КИЇВСЬКОЇ РУСІ. 

Становлення давньоруської держави наприкінці I тисячоріччя н.е. було 

відзначено появою й стрімким розвитком міст, якісно відмінних від патріар- 

хальних городищ. До X ст. на Русі було близько 26 міст, а в XI ст. їхнє чис- 

ло зросло більше ніж у три рази.  

Слово "місто" означає "зміцнення". В VIII-IX столітті на Русі відбувалася  

зміна відкритих поселень надійно захищеними городищами. Виникнення 

міського укладу життя ґрунтувалося на прогресі землеробства, що відкривав 

можливості для поділу праці.  

Розвиток багатьох давньоруських міст значною мірою обумовлювався вигідним 

географічним розташуванням на великому водному шляху «з варяг у греки», 

що проходив цілим рядом рік Східної Європи (рис. 41.) 

 



Найбільшими  річковими магістралями були Дніпро, Західна Двіна, Ловать і 

Волхів, де ключові позиції займали відповідно Київ, Полоцьк і Новгород. 

Головним перевалочним пунктом на цьому шляху був Смоленськ, що 

розмістився у верхів'ях Дніпра, де були волоки в басейн Західної Двіни. Шлях 

«з варяг у греки», описаний в «Повісті минулих літ», зв'язував руські землі, з 

одного боку, з Причорномор'ям і Візантією, а з іншого - з країнами Північної 

Європи. Відомий був русичям і водний шлях навколо всієї Європи з 

Балтійського моря в Середземне й Чорне, який і замикався в руських землях 

зазначеною системою рік. Цей знаменитий річковий шлях мав першорядне 

значення в зовнішньоторговельних відносинах Київської Русі, тоді як 

внутрішнім зв'язком була практично вся велика річкова мережа 

східноєвропейської рівнини.  

Міста переважно оборонного значення були зосереджені на межах Руської 

землі зі степом. Протягом століть їм доводилося відбивати натиск кочових  

племен хазар, потім печенігів, а пізніше половців. До таких міст-фортець, що  

входили до системи древніх прикордонних «Зміївих валів», належали 

Богуславль, Корсунь, Родня, Желна, Воінь і ін. Вони розташовувалися 

переважно уздовж припливів Дніпра, таких як Рось, Сула, Стугна та ін.  

Усі міста приходили до двочастного типу планувальної структури. Його  

основними частинами були дитинець – внутрішнє укріплене ядро з 

аристократичним населенням і обхідне місто – ремісничий посад у 

зовнішньому поясі зміцнень.  

Двочастна структура давньоруських міст нагадує двочастність міст феодальної 

Європи, але має з ними принципове розходження:  

1. Міста Русі були центрами спільної оборони феодалів. Місто було наче  

"колективним замком", звідки політичне панування поширювалося округом. У  

цьому виявлялася їхня подібність з грецькими полісами. В країнах Західної 

Європи місто залишалося об'єктом гноблення ззовні - з боку феодалів, що жили  

обособлено.  

2. Межі міської території в західноєвропейському середньовіччі 

встановлювалися договірними відносинами між феодальним сеньйором і 



міською громадою. Місто вважалося назавжди закріпленим у нерухомий 

панцир своїх зміцнень. Коли щільність усередині стін досягала межі, а 

необхідність росту зберігалися, міська громада здобувала землю для 

будівництва нового міста, що теж ставало замкнутим організмом зі своїм 

центром і поясом зміцнень. Замкнуті одиниці могли потім зливатися в систему 

більш високого порядку з поліцентричною структурою. Обмеженість території 

в західній моделі міста мала, як наслідок, високу щільність її забудови. Будинки 

замикалися в безперервні ряди, збільшувалася кількість поверхів, досягаючи 

іноді 6-7. Місто протистояло природному ландшафту як масивне, штучне тіло. 

нитий річковий шлях мав першорядне значення в зовнішньоторговельних від- 

носинах Київської Русі, тоді як внутрішнім зв'язком була практично вся велика  

річкова мережа східноєвропейської рівнини.  

3. У Західній Європі колектив городян у боротьбі за самоврядування  

й обмеження повинностей протистояв феодальному сеньйорові. Це 

протистояння виражалося матеріально - поясу міських стін протистояв замок. 

Він був недоступний городянам, не був для них притулком або місцем 

громадського життя.  

На Русі, навпаки, дитинець (кремль) не протистояв місту, не виділявся з  

його загальної оборонної системи. Він був її внутрішнім ядром, яке захищали  

після падіння зовнішніх ліній оборони. При облозі зовнішнім ворогом посадські 

жителі, спалюючи свої будинки, йшли під захист стін дитинця. Кремль  

був споконвічним ядром і центром тяжіння всього міського організму, що 

займав найголовніше місце в його композиції й силуеті.  

Звичайно, дитинець розміщався на домінуючих пластичних природних  

формах: на височині, виділеній злиттям рік або їх заворотом. Його панування в  

системі цілого підтримувалося й розвивалося. Пояс зміцнень і ритм веж 

підкреслювали його цілісність і значення. В дитинці зосереджували великі 

монументальні спорудження. Головним серед них був собор, що підкоряв 

просторову систему. Для Давньої Русі це не тільки культове спорудження: отут 

"саджали на стіл" князя, приймали послів; отут зберігалася міська скарбниця, 

створювалася бібліотека.  



Однією з головних частин міста був торг. Звичайно він розташовувався  

під кремлівськими стінами й ставав сполучною ланкою між кремлем і посадом.  

Опорою орієнтації в міському середовищі служили об'єми монументальних 

споруд - церков. Споруди, що вільно стоять у просторі, сприймалися як 

величезні скульптури. Це зближало зодчество середньовічної Русі з 

давньогрецьким. Особливої значимості набувало взаємне розташування 

будівель ансамблю, що було вільне від чіткого підпорядкування елементарним 

закономірностям паралельності або прямого кута. Мальовнича постановка 

об'ємів підкреслювала різну освітленість непаралельних площин. Вівтарі 

церков лише приблизно зверталися на схід, порушуючи канонічне правило. 

Положення будівлі часто визначалося композицією ансамблю, зв'язком з 

ландшафтом, головним підходом. "Просвічувающа" рядова забудова дозволяла 

практично постійно бачити такі віхи, тому напрямок вулиць не мав істотного 

значення для орієнтації.  

Містобудівна структура давнього Києва 

Найдавніші поселення на території Києва належать періоду пізнього  

палеоліту. В середині I-го тисячоліття до н.е. тутешнє населення вело 

товарообмін зі скіфами й античними державами Північного Причорномор'я, а 

на початку нової ери – зі східними провінціями Римської імперії. Перша 

датована згадка про Київ наведена в літописі 862 р. у період князювання 

Аскольда й Діра. З IX ст. Київ об'єднав навколо себе племена полян, древлян, 

жителів півночі, улічей і тиверців. З X ст. йому підкорилися майже всі 

східнослов'янські племена. Київ веде успішні дипломатичні відносини з 

Візантією, закріплені в договорах 911 й 944 р. У IX-X ст. місто стало великим 

ремісно-торговельним центром Східної Європи й столицею ранньофеодальної 

держави. Складалося місто з великої низинної ремісно-торговельної частини – 

Подолу й меншого за розмірами дитинця – «Гори» або Верхнього міста  

 

 



(рис. 42.)  

Найбільшого розквіту Київська держава досягла під час князювання 

Володимира Святославича (980-1015 рр.). На «Горі» було споруджено 

укріплене «місто Володимира» площею 10 га з князівською резиденцією й 

житлом феодальної знаті. Центральна площа дитинця – «Бабін торжок» - 

одержала своє ім'я за її античними скульптурами, привезеними Володимиром зі 

скореного їм Херсонеса (Корсуня). В 988-989 рр. Володимир вводить 

християнство як державну релігію. В зв'язку з цим було знищене встановлене 

ним же язичеське святилище на Горі (на його місці спорудили дерев'яну 

Васильєвську церкву). І в 989-996 рр. побудований перший кам'яний храм - 

головний храм Русі – церкву Успіння Богородиці (Десятинна).  

З часами правління Ярослава Мудрого (1019-1054 рр.) територія Києва  

збільшилася за рахунок будівництва на «Горі» «міста Ярослава». Нове місто  

було оточене потужними оборонними зміцненнями й поєднувалося з «містом  

Володимира» через Софійські ворота. За часів правління Ярослава Мудрого 

були зведені: Софійський собор, Золоті ворота, Георгіївський та Ірининський 

монастирі. З 1051 р. поблизу Берестова, в 3-х км на південь від Києва був 

заснований один з найдавніших монастирів на Русі – Печерський (Києво-

Печерська Лавра) – другий центр Києва. Періоду Ярослава належать тільки 

підземні комплекси Далеких і Ближніх печер з їхніми храмами. Заснування 

наземного монастиря з Успенським собором (1089 р.) належить до 1073 р.  

Із середини XI ст. Київська Русь входить у період феодальної роздробленості. 

Цей процес тимчасово призупинився за часів правління онука Ярослава 

Володимира Мономаха, запрошеного з Переяслава (1113-1125 рр.).  

У XII ст. розвиток міста в зв'язку з навалою на Русь татаро-монгольських  



орд зупинився. В 1240 р. Орда хана Батия після тривалої облоги взяла Київ і 

зруйнувала його дощенту.  

Інтенсивний розвиток Києва був пов'язаний з вигідним географічним 

положенням, що забезпечувало зручні зовнішні зв'язки. Поєднання в цьому 

місці зон лісу й лісостепу сприяло активізації товарообміну на самих ранніх 

етапах. 

У IX-X ст. цей регіон став місцем перехрестя водного шляху «з варяг у греки» і  

сухопутного шляху з Середньої Азії в центральну Європу (аж до Кордови).  

З IX ст. інтенсивно розвивалися зовнішні арабо-іранські зв'язки, торгівля й 

дипломатичні відносини з Візантією й Центральною Європою (Моравією, 

Чехією, Польщею, Німеччиною, Угорщиною).  

Виникає й внутрішньодержавна торгівля ремісничими виробами, обумовлена 

розвитком ремісничого виробництва. Формується ряд торговельних міст,  

зв'язаних з Києвом торговельними шляхами: Чернігів, Переяславль, Смоленськ,  

Муром, Полоцьк, Ростов, Новгород.  

Головним шляхом сполучення був Дніпро. Його багатоводні припливи Десна, 

Прип'ять, Березина й Сож, віялоподібно збігаючись до Дніпра трохи вище 

Київських пагорбів, сформували територію Дніпровського басейну, що  

займає великий простір Східної Європи.  

Для розташування міста велике значення мали особливості рельєфу (рис.  

43.). Піднесене правобережжя Дніпра в його середньому плині сформоване  

трьома виступами - Вишгородським, Київським і Канівським. Самий вигідний з  

них - Київський. Він давав можливість зручного контролю не тільки дніпровсь- 

кого, але й прип'ятсько-деснянського водного шляху.  

Цей фактор забезпечив формування тут вузла перехрестя зовнішніх  

торговельних шляхів. Направляючись Дніпром у Чорне море, каравани судів  

зв'язували Київ з Візантією, країнами Ближнього й Середнього Сходу, Кавка- 

зу; направляючись на північ, через ріки басейну Балтійського моря, - з країнами  

Західної Європи й Скандинавії (шлях «з варяг у греки»).Торговельний шлях з  

Середньої Азії і Поволжжя в центральну Європу й Іспанію йшов з Києва на пі- 

вденний захід, через Галич - в Угорщину; на північний захід, через Белогородку  



- в Прагу; на північ через Вишгород - у Польщу й Прибалтику.  

Шляхи руху, прямо пов'язані з ландшафтом визначили внутрішню струк- 

туру Києва (рис. 44.). Потужне правобережне плато піднімається над долиною  

Дніпра й рівниною лівобережжя на висоту понад 100 м. Поверхню плато пере- 

різують кілька балок, що виходять до Дніпра. Найбільші з них: Наводницька,  

Хрещатинська, Глубочицька, Сирецька. Вони розчленували плато на Зверине- 

цьку, Печерську, Старокиївську й Дорогожицьку частини. Найвища з них -  

Старокиївська гора (висотою 113 м) відкривала широкі обрії зарічних степів,  

забезпечуючи зручність огляду. Більш дрібні балки відчленували від Гори ряд  

відрогів - Замкову гору, гори Щекавицу, Хоревицю, Михайлівську, Андріївську  

та ін. На північ від Старокиївської гори між Дніпром і схилами плато утворила- 

ся плоска рівнина - оболонь, що простягнулася в бік Вишгорода. Дніпро з кру- 

чами й балками, що виходять на нього, став головною структуроутворюючою  

віссю Києва. Балки стали шляхами зовнішніх торговельних доріг.  

Зовнішні дороги з південно-заходу й північно-заходу огинали Старокиїв- 

ську гору двома балками - Хрещатицькій і Глубочицькій. Вони сходилися біля  

підніжжя Старокиївської гори, в районі Подолу, неподалік від гавані. Сюди ж  

через оболонь з півночі вела й Вишгородська дорога з Польщі, а також, через  

дніпровську переправу, з лівого берега - шлях з Булгарії і Середньої Азії (через  

Чернігів). На місці їх перетинання на Подолі утворилася торговельна площа.  

Над Подолом і гаванню панувала Старокиївська гора, на якій розташовувалось 

укріплене стінами й вежами Верхнє місто (рис. 45.) 

 Ще в далекій давнині ця найвища гора вважалася священною через її 

«близькість небу». Найвище місце на ній займав язичеський жертовник. На цій 

горі став формуватися  

ідеологічний центр давнього Києва, первісне городище Кия, а з IX ст. - центр  

Київської Русі – «місто Володимира», «місто Ярослава». Верхнє місто й Поділ  

з'єднувала вулиця - Боричів Ток, що йшла схилом Гори й була продовженням  

зовнішнього шляху від Хрещатицької балки.  

З XI-XII ст. формується друге велике схрещення зовнішніх шляхів у районі 

вихідної до Дніпра Наводницької балки. Тут у структурі поселень також  



сформувалися пристань і торговельна площа. Це місце було захищено 

Печерським і Видубецьким монастирями, які піднімалися на придніпровських 

пагорбах.  

Так сформувався перший - регіональний рівень структури давнього Києва. Він 

склав функціонально-планувальний каркас міста з розвиненим військово-

торговельним центром у місці схрещення транспортних напрямків.   

На каркасі, сформованому загальноміськими шляхами руху, розташову 

валися ремісничі посади: Гончарі, Кожем'яки, Копирев кінець, Щекавица, 

Юрковица, Дорогожичи, Клов. Біля підніжжя Старокиївської гори 

розташовувалися найдавніші київські вулиці, де проживали ремісники, що 

виготовляли гончарні вироби, дьоготь, обробляли шкіри (Гончарна, Дьогтьова, 

Кожем'якська).  

Уздовж Дніпра, що превалював як шлях руху, сформувалися поселення 

Берестово, Угорське, а також ремісничі поселення при монастирях: з середини 

XI ст. при Печерському й Видубецькому, із ХII ст., - при Кирилівському. 

Видубичі й Печерськ були пов'язані з Дитинцем і Торгом дорогою, що 

пересікала Печерське плато й спускалася в долину Хрещатика в районі 

нинішньої Бессарабської площі. На цій дорозі виникло поселення при 

Кловському монастирі. Ще один монастир перебував безпосередньо біля 

виходу дороги на Хрещатик.  

Ці зв'язки сформували другий - загальноміський структурний рівень Києва.  

Місцем, що об'єднує ці дві структури, був Торг на Подолі й центральній  

площі дитинця на Горі - спочатку «Бабін Торжок» перед Десятинною церквою  

в місті Володимирі, а з XI ст. - площа перед Софійським собором у місті 

Ярослава. Центри Подолу й Гори з'єднував давній Боричів Ток.  

Таким чином, сформувалася багаторівнева структура руху й вузлів 

функціонального притягання, що точно додержувалася структури ландшафту.  

На функціональному каркасі, створеному структурою руху й ландшафтною 

ситуацією, виникла аналогічна структура архітектурних домінант. Вони  

в релігійному розумінні середньовіччя наче «освячували» внутрішньоміську  

діяльність та її зовнішні зв'язки.  



На вищому рівні як зв'язок міста й «зовнішнього світу» виступали дві 

домінанти - укріплення на горі з Софійським собором і Печерський монастир з  

Успенським собором. Потім ішли Видубецький, Михайлівський і Кирилівський  

монастирі з Михайлівським і Кирилівським соборами, що розташувалися на 

пагорбах уздовж Дніпра.  

Розташовані на домінуючих ділянках ландшафту, найбільш динамічних і  

візуально активних, що омиваються руслами рік і долинами біля схрещення  

зовнішніх доріг, вони проглядалися при далеких під'їздах з півночі, півдня, 

сходу й заходу.  

Домінанти виступали в різній якості при переході від зовнішнього руху  

до руху міського. В першому випадку вони в сукупності формували зовнішні  

панорами, візуально міняючись місцями при під'їздах з різних сторін. У 

другому - різко скорочувалася ширина й глибина огляду, і в поле зору 

потрапляла тільки одна з домінант.  

Так Софійський собор проглядався з різних сторін при під'їзді з доріг -  

Васильковської, Житомирської, Чернігівської - і з внутрішніх вулиць: що 

ведуть з Дорогожичей - на Вишгородську дорогу, з Копирьова кінця - на 

Житню площу, від Щекавиці - до Глубочицької балки.  

У зв'язку з майже рівнозначною композиційною роллю Зверинецького,  

Печерського плато, Старокиївської гори й Дорогожичей, що завершували їхні  

архітектурні акценти, сприймалися з далеких відстаней як один візуальний 

фокус. Домінантою був найближчий до шляху руху собор, інші - завершували  

панораму. При близькому під'їзді (другий рівень) відчленувався ансамбль  

Гори із Софійським собором і Десятинною церквою, що також сприймалися в  

різних ракурсах з вулиць посадів. При цьому з вулиць і площ Подолу, урочищ 

Гончарі й Кожем'яки, вулиць Щекавиці, Глубочицької балки домінувала  

Десятинна церква. При під'їзді з заходу - очолював Софійський собор. Після  

в'їзду на Гору в інтер'єрній панорамі домінував один Софійський собор. Роль  

кадруючих елементів при русі від Золотих воріт - виконували Ірининський і  

Георгіївський собори, від Дніпра - Десятинна церква. Діяв принцип 



«фокусування» сприйняття на міській домінанті й «кадрування» її 

периферійними інтер'єрними домінантами. 
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