
IСТОРIЯ  

Лекцiя #41:  

Суцiльний устрiй Київської Русi 

 

 

• Суспiльство (society) Київської Русi пiдлягає пiд монархiчний устрiй 

(monarchy), але має в собi важнi та вийнятковi прикмети, якi вiдокремлює (sets it 

apart from) середньовiчної Европи 
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1. Князь - Монарх  

• Сильний автократ який наглядає над усiма державними та суспiльними 

справами. 

• Вiн (вона) стають князем у спаду вiд батька, або можуть зброєю забрати 

київький престiл. 

• Але, мусять бути ухваленi вiчем города Києва. 

 

2. Аристократiя 

а) Удiльнi князi: Меншi князi, та тi з княжого роду (royal family) котрi провадять 

меншими князiвствами в Русi (нап. Чернiгiвське, Галицьке, iтд.). 

б) Бояри: Мiсцева знать (local tribal leaders) яка iз давна провадить слов’янськими 

плем’ями. 

• Землевласники 

• Боярська служба була спадкоємною (inherited), тобто, по батьковi ставав 

боярином син, з усiма боярина титулами i землями.  

• Боярськi дочки також могли дiстати у спадку землю чи титул, особливо 

тодi, коли боярин не мав синiв. 

• Дiлилися на двi групи: великi i малi (дiтськi або отроки) 

в) Дружинники: княже вiйсько, особливо провiдники, якi за довгу службу були 

винагородженi (rewarded) землею 

 

3. Середнi кляси - мiська знать 

а) Заможнi купцi: багатi купцi (merchants), котрi займалися мiжнародною 

(international) торгiвлею.  

• Провадили мiською полiтикою та вiчем. 

• Мають багато полiтичного i економiчного впливу (influence). 

• Досить численнi (numerous). 

 



 

 

 

б) Молодшi люди: менше заможнi мiщани 

• Дрiбнi торгiвцi. 

• Крамарi (store owners). 

• Високомайстернi ремiсники. Зокрема зброярi (armorers), каменярi (stone 

masons), гончарi (potters), ювiлери (jewelers), та iншi. До кiнця доби 

Київської Русi, цi та iншi ремiсники гуртуються в органiзацiї якi 

називалися цехами (guilds). 

в) Церковнi люди: духовеньство свiтське i чернече (монахи i монахинi) 

• Лiкарi 

 

4. Нижчi кляси – вiльнi люди 

a) Ремiсники: люди котрi мали фах (occupation) але на на високому рiвнi чи 

заробiтку (income). 

б) Мiська чернь: тобто тi, якi виконували “чорну” або брудну роботу, i рiдко мали 

яке небуть майно (possessions). 

в) Смерди: селянство (peasants), яке складало найбiльшу частину населення Русi. 

• Вiльнi селяни не були прикрiпленi до землi (not serfs) але мали право 

звертатися до суду, переїжджати з мiсця на мiсце, передавати свою 

землю у спадку синам, продавати свою землю. 

• Мали вiдповiдальнiсть платити князевi полюддя (податки), повинностi 

(податки), i в потребi, вiдбувати вiйськову повиннiсть (military service) 

так званi вої. 

 

5. Напiвневiльники i раби 

г) Рядовичi: тi котрi входили у договiр (ряд) iз землевласником чи iншим про 

позичку грошей чи товару. 

ґ) Закупи: (indentured servants) це тi котрi вiдробляли довг (debt) у лихваря 

(moneylender) чи землевласника - дiдича. Часто грошi позичалося на вiдсоток 

вiд 25 – 50%. Тi якi не могли вiдплатити грiшми, вiдробляли довг працею. Цей 

довг можна було передавати дружинi (wife) чи дiтям залеглого. 

д) Iзгої: називали тих, якi з рiзних причин випали iз своєї верстви (class) 

• Сини священникiв, що не вчилися грамоти (граматики / св.Письма) 

• Холопи, якi викупилися iз холопства 

• Купець, що попав в довги (debt) 

• Князь, що осиротiв 

е) Холопи або челяда: раби (slaves). 

• Переважно воєнно полоненi (prisoners of war). 

• Дiти холопiв. 

• Закупи якi пробували втекти вiд своїх повинностей. 

• Холопи могли бути звiльненi своїми власниками, або вони могли себе 

викупити iз неволi. 

 

• Кляси в Київськi Русi не є замкненi, як бувало в той час у Середновiчнiй Европi. 

В Русi мiж клясами була мiжливiсть переходу i перемiни.  

 

 

 


