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Слов’яни здавна жили по Дністру і Бугу, по Росі і по Дніпру, по Десні і по Прип’яті 
аж до Карпат і Вісли. І ніхто не відає, коли вони сіли на цій землі і звідкіля 

прийшли. Бо світ великий, і завжди хтось і звідкілясь приходив. 
 

І сіяли вони, як і зараз, пшеницю, жито, просо, а ще – коноплю, льон. Садили 
часник, цибулю, і ріпу, і капусту. В степу і на лісових галявинах випасали табуни 

коней, отари овець, гурти худоби, а в ріках ловили мережами і сітями щуку, і 
судака, і стерлядь, і окуня, і лина, а неповороткого вусатого сома били вночі, при 

світлі смолоскипів, остями. В лісах, у дуплах старезних предковічних дерев, 
водилося багато бджіл, – і хто не боявся опухнути від їхніх укусів, той завжди 

мав мед. 
 

Щоб захиститися взимку від стужі, влітку – від негоди, в вночі – від хижого звіра, 
будували собі з дерева та глини чималі хати, або хижі, і вкривали їх соломою чи 

очеретом, а для тварин ставили повіті. 
 

Довгими зимовими вечорами жінки при світлі лучини пряли з конопель та 
льону пряжу, сукали вовну і ткали полотно та сукно. Чоловіки зі шкіри шили 
чоботи й постоли, з лика плели легкі личаки, а з овчини, вовчих та ведмежих 

шкур шили кожучи. А ще робили зброю: луки, стріли, списи, щити, сокири. 
Умільці в’язали мережі та ятери. 

 

І було в них багато родів і племен – поляни і древляни, сіверяни і в’ятичі, – 
венети, тиверці і дуліби, волиняни і дреговичі, родимичі і кривичі, і словени. 

Всіх і не злічити. А в кожному роді – старійшина, котрого, зібравшись на віче, 
добирали з-поміж найдужчих і наймудріших мужів. А ті з-поміж себе обирали 

князя. 
 

В. Малик. Князь Кий 




