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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження. Візантія — світова держава 
Середньовіччя — справила колосальний вплив на розвиток європейських країн. 
Живий слід візантійської цивілізації, що сформував феномен “Візантії після 
Візантії”, спонукає зарубіжних і українських науковців уважно вглядатися в її 
історію та культуру. Актуальність “візантійської теми” для вітчизняної 
історіографії полягає насамперед у тому, що сучасна Україна, так само як і 
Київська Русь понад тисячоліття тому, опинилася перед доленосним вибором 
шляху в майбуття. Зокрема пошук альтернатив зовнішньої політики України 
зумовлює звернення до дослідження зовнішньополітичних пріоритетів Русі й 
шляхів та причин вибору нею саме візантійського вектору. 

Сучасна українська історіографія ще не виробила власної методологічної 
бази для розвитку цілої низки ключових питань української історії. Це 
зауваження особливо стосується періоду Київської Русі, який і досі розглядають 
за схемою М. Карамзіна, що лежить в основі російської історіографії. У такій 
ситуації особливо актуальним стає звернення до наукового спадку Михайла 
Грушевського, у творчому доробку якого широко розроблена також візантійська 
проблематика, що на сьогодні залишається майже не осмисленою в науці. 
Вагоме місце М. Грушевський відводив і русько-візантійським відносинам, що 
цілісно розкрито в його монументальній “Історії України-Руси”. 

Винятково важливим для Київської Русі був візантійський вплив за доби 
Македонської династії (867–1056 рр.), початок правління якої ознаменував 
входження Візантії в нову еру своєї історії — час найвищого культурного, а 
згодом і політичного розвитку держави. Цілий період в історії Візантії 
пов’язаний з іменем Константина VII Порфирогенета. Усталену в історіографії 
оцінку правління імператора як слабкого державного діяча можна піддати 
сумніву. Імператор був на висоті тих завдань, що стояли перед ним і його 
урядом, і виявив тверду політичну волю як у внутрішній, так і зовнішній 
політиці Візантії, важливе місце в якій займали візантійсько-руські контакти, що 
сфокусували в собі цілий вузол тих державотворчих чинників, які мали 
першорядне значення для історичного розвитку обох країн. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дослідження виконано в рамках теми плану науково-дослідної діяльності 
Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського 
“Михайло Грушевський: Історичні, літературознавчі праці та рецензії” (держ. 
реєстр. № 0107U008986). 

Метою роботи є дослідження відносин Візантії і Русі в період правління 
Константина VII Порфирогенета для з’ясування їхнього впливу на формування 
концептів зовнішньої політики Києва і Константинополя, значення в цьому 
процесі дипломатичних контактів Константина VII і княгині Ольги. 



 

 

2

 

У роботі поставлено такі завдання: 
1) проаналізувати історіографію та джерельну базу питання; 
2) визначити особливості зовнішньої політики Візантії періоду 

Константина VII; 
3) з’ясувати місце Русі в зовнішній політиці імперії першої половини Х ст.; 
4) дослідити проблемні моменти візиту княгині Ольги в Константинополь, 

серед яких важливе місце займають питання часу і місця хрещення руської 
володарки, причин та наслідків візиту Ольги в Константинополь. 

Об’єктом дослідження є міжнародна політика Візантії ранньосередньо-
вічного періоду. 

Предметом дослідження є принципи зовнішньої політики Візантії за доби 
Константина VII, їхнє втілення у візантійсько-руських відносинах, передусім у 
дипломатичних контактах з княгинею Ольгою. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є принципи 
об’єктивності та історизму, загальнонаукові методи аналізу і синтезу та 
спеціально-історичні методи дослідження (історико-генетичний, історико-
порівняльний, історико-системний, проблемно-хронологічний, герменевтичний). 

Хронологічні рамки роботи зумовлені періодом правління 
Константина VII Порфирогенета, як самостійно, так і разом із Романом 
Лакапеном. Тому нижньою межею взято 912 р. — сходження імператора 
Константина VII на престол, власне його коронування співімператором Лева VI, 
а верхньою — 959 р., тобто дата його смерті. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вперше в історіографії 
зроблено спробу поглиблено розкрити відносини Візантії і Русі за правління 
Константина VII Порфирогенета “з візантійської позиції”, тобто слідуючи 
напряму зовнішньополітичного вектору Візантія — Русь. Проблемні моменти 
візиту княгині Ольги в Константинополь вперше розглянуто в конфесійному 
ракурсі, в результаті чого по-новому осмислено вузлові питання візантійсько-
руських відносин. 

Таким чином, вперше в історичній науці: 
– спростовано оцінку відносин Візантії і русів як міждержавних, для чого 

здійснено аналіз русі як суб’єкта зовнішньої політики імперії; 
– на відміну від усталеної в історичній науці думки про Константина VII 

Порфирогенета як слабкого державного діяча, показано його внесок в ефективне 
провадження зовнішньої політики Візантії в першій половині Х ст.; 

– запропоновано оригінальний підхід до вирішення питання часу і місця 
хрещення княгині Ольги, що дало змогу вперше в науці вказати точну дату події 
— в ніч з 17 на 18 жовтня 957 р.; 

– до причин і наслідків візиту княгині Ольги в Константинополь у контексті 
зовнішньої політики Русі і Візантії вперше введено польський фактор та 
поглиблено германський; вперше зовнішню політику княгині Ольги пов’язано з 
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об’єднавчими процесами русів навколо Києва та з італійською (імперською) 
політикою Оттона I. 

Набули подальшого розвитку: 
– аналіз зовнішньополітичної доктрини Візантії періоду Македонської 

династії; візантійської релігійної місії як чинника зовнішньої політики імперії; 
– дослідження і аналіз зовнішньополітичної ситуації Візантії за правління 

Константина VII Порфирогенета;  
– питання ставлення Візантії до русі — від протистояння до союзницьких 

відносин; визначено складові взаємного інтересу Києва і Константинополя у 
співробітництві.  

Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження 
можуть бути використані при читанні загальних курсів лекцій та написанні 
підручників з історії середніх віків, історії Візантії та Русі, а також історії 
міжнародних відносин доби Середньовіччя. 

Апробація результатів. Основні положення та результати дослідження 
були виголошені та обговорені в доповідях на таких конференціях: 1) “Дні науки 
НаУКМА” (Kиїв, 26–30.01.2004); 2) “Дні науки НаУКМА” (Kиїв, 24–
28.01.2005); 3) Науковий семінар дослідників Центрально-Східної Європи (Київ, 
22.02.2005, НаУКМА, керівник проф. Н. Яковенко); 4) Міжнародна наукова 
конференція “Світоглядні горизонти філології: традиції та сучасність” (Київ, 
11.04.2007); 5) Наукова конференція студентів історичного факультету 
Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, 09.12.2008); 
6) Засідання Комісії семіотики Наукового товариства імені Тараса Шевченка 
(Львів, 25.03.2009); 7) Просемінарій у Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка (Київ, 13.04.2009, керівник проф. В. Ульяновський); 
8) II Міжнародна наукова конференція “Актуальні проблеми історії 
стародавнього світу” (Київ, 14–15.05.2009); 9) XVIII Міжнародний славістичний 
колоквіум (Львів, 14–16.05.2009); 10) XIX Конференція “Нові дослідження 
пам’яток козацької доби в Україні” (Київ, 24–25.03.2010); 11) IX Міжнародна 
студентська наукова археологічна конференція “Середньовічні старожитності 
Центрально-Східної Європи” (Чернігів, 16–18.04.2010); 12) II Всеукраїнський 
психологічний конгрес, присвячений 110 річниці від дня народження 
Г. С. Костюка (Київ, 19–20.04.2010); 13) XIX Міжнародний славістичний 
колоквіум (Львів, 12–14.05.2010); 14) Міжнародний симпозіум “Homo 
Byzantinus серед ідей та речей” (Харків, 01.07.2010); 15) III Международная 
научная конференция “Кондаковские чтения (Человек и эпоха: Античность — 
Византия — Древняя Русь)” (м. Бєлгород, РФ, 8–9.10.2010); 
16) VII Международная научная конференция “Проблемы истории и археологии 
Украины” (Харків, 28–29.10.2010); 17) XIX Всероссийская научная сессия 
византинистов “Российское византиноведение: традиции и перспективы” 
(Москва, 27–29.01.2011); 18) Міжнародна наукова конференція “IX Читання 
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пам’яті професора Петра Осиповича Каришковського” (Одеса, 11–13.10.2011); 
19) XXI Міжнародна наукова конференція “Історія релігій в Україні” (Львів, 23–
26.05.2011); 20) 22nd International Congress of Byzantine Studies (Sofia, 22–
27.08.2011). 

Публікації. Основні положення роботи викладено у сімнадцяти наукових 
публікаціях, у тому числі п’ять — за кордоном. 

Структура роботи. Відповідно до поставлених мети і завдань, робота 
складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних 
джерел та літератури, що налічує 452 позиції. Дисертацією є рукопис загальним 
обсягом 263 сторінки, з них основного тексту — 212 сторінок. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У Вступі розкрито актуальність дослідження, визначено його об’єкт та 

предмет, зв’язок з науковими темами, сформульовано мету і завдання, 
обґрунтовано хронологічні рамки роботи. Окреслено використані методи 
дослідження, наукову новизну, практичне значення отриманих результатів, 
наведено відомості про апробацію результатів дослідження. 

Перший розділ “Джерела та історіографія” присвячено аналізу наявної 
історіографії та джерельної бази дослідження. 

У підрозділі I. 1 “Історіографія проблеми” охарактеризовано 
історіографічну базу проблеми візантійсько-руських відносин. Як правило, 
дослідники політичної історії Візантії періоду Македонської династії1, а також 
історії Русі Х ст.2, у тій чи тій мірі зверталися до проблеми візантійсько-руських 
відносин, розглядаючи, насамперед, напади Русі на Константинополь, 
візантійсько-руські договори, хрещення Русі та візит княгині Ольги в 
Константинополь. 

У російській науці, складовою частиною якої протягом довгого часу була 
українська історіографія, початок вивчення русько-візантійських відносин 
пов’язаний з утворенням Санкт-Петербурзької академії наук і діяльністю в ній 
Г.-З. Баєра. На літописному матеріалі та візантійських джерелах першим 
опрацював це питання В. Татіщев у “Истории Российской”. Підсумував 

                                                
1 Васильев А. А. История Византийской империи. Время до Крестовых походов (до 1081 г.) / А. А. Васильев ; 

вст. ст., прим., ред., пер. А. А. Грушевого. — СПб. : Алетейя, 1998. — С. 423–429; Каждан А. П. 
Внешнеполитическое положение империи в середине IX — середине Х в. / А. П. Каждан // История Византии. В 
3 т. / Отв. ред. С. Д. Сказкин. — М. : Наука, 1967. — Т. II. — С. 188–205; Остроґорський Ґ. Історія Візантії / 
Ґ. Остроґорський ; пер. з нім. Анатолія Онишка. — Львів : Літопис, 2002. — С. 241–251; Успенский Ф. И. 
История Византийской империи. Т. 3 : Период Македонской династии (867–1057) / Ф. И. Успенский. — М. : 
Астрель ; АСТ, 2002. — С. 400–416; та інші. 

2 Греков Б. Д. Киевская Русь / Б. Д. Греков. — Москва, 1949. — С. 453, 454; Грушевський М. С. Історія 
України-Руси : в 11 т., 12 кн. / М. С. Грушевський ; Редкол. : П. С. Сохань (голова) та ін. — К. : Наук. думка, 
1991. — Т. 1. — С. 450–455; Толочко О. П. Київська Русь / О. П. Толочко, П. П. Толочко. — К. : Альтернативи, 
1998. — С. 82–86; та інші. 
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здобутки російської науки XVIII ст. М. Карамзін, після якого і склалась традиція 
розгляду питання русько-візантійських відносин у “літописній традиції”. Проте 
суто наукове вивчення Візантії відноситься до 1870-х, і пов’язано з іменем 
В. Васильєвського, одним з основних наукових інтересів якого було питання 
русько-візантійських відносин IX–ХI ст. Саме його авторитет спрямував 
подальший розгляд взаємозв’язків Русі й Візантії через призму історії Русі як 
русько-візантійських, а не навпаки. Враховуючи здобутки російської школи в 
цьому питанні, і зарубіжна історіографія йде в цьому ж напрямку. 

Важливе значення для дослідження русько-візантійських відносин має 
“Історія України-Руси” М. Грушевського3, основні положення якої досі не 
втратили своєї цінності. 

Після приходу до влади більшовиків лише в напрямку русько-візантійських 
відносин і могла легально розвиватись упродовж 1920–1930-х радянська 
візантиністика. Була утворена спеціальна русько-візантійська комісія. Проте 
помітних результатів вона не дала4. 

М. Левченко запропонував перший у радянській візантиністиці цілісний 
виклад русько-візантійських відносин5. Метою візиту княгині Ольги в 
Константинополь вчений вважав налагодження тісніших контактів Русі з 
імперією. Перший же синтетичний виклад усього спектру зовнішньої політики 
Русі подав В. Пашуто. Щодо візиту княгині Ольги, вчений акцентував увагу на 
прагненні володарки запровадити християнство на Русі як державну релігію6. 

З візантиністів О. Васильєв зазначав, що Ольгу в Константинополі 
приймали так само, як арабських послів, що говорить про дуже високий статус 
руського посольства7. Ця думка була підтримана і розвинена Ґ. Остроґорським8. 
Важливою працею для дослідження історії Візантії періоду Константина VII є 
“Истории Византийской империи” Ф. Успенського”9. Автор зосереджує увагу на 
аналізі русько-візантійських договорів 911 та 944 рр., а також на візиті княгині 
Ольги до Константинополя, мету якого вчений вбачав у врегулюванні суперечок 
у торговій сфері. Важливим для реконструкції візантійсько-руських відносин 
періоду Константина VII є дослідження всієї внутрішньої та зовнішньої політики 
імператора10. 

                                                
3 Грушевський М. С. Вк. праця. — С. 84–538. 
4 Див.: Барынина О. А. Отечественное византиноведение на рубеже эпох : Русско-византийская комиссия 

(1918–1930 гг.) / О. А. Барынина ; СПбГУ : Ист фак-т. — СПб. : Изд. дом СПбГУ, 2010. — С. 176–177. 
5 Левченко М. В. Очерки по истории русско-византийских отношений / М. В. Левченко ; под. ред. акад. 

М. Н. Тихомирова. — М. : Изд-во АН СССР, 1956. — С. 91–238. 
6 Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси / В. Т. Пашуто. — М. : Наука, 1968. — С. 66–68, 119–120. 
7 Vasiliev A. A. Was old Russia a Vassal State of Byzantium? / A. A. Vasiliev // Speculum. — 1932. — № 7. — 

P. 351. 
8 Острогорский Г. А. Византия и киевская княгиня Ольга / Г. А. Острогорский // To Honor Roman Jakobson. 

The Hague. — P., 1967. — Vol. VII. — P. 1458–1473. 
9 Успенский Ф. И. Ук. сочинение. — С. 400–416. 
10 Там же. — С. 417–461. 
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Ж.-П. Аріньйон розглядає відносини Візантії й Русі середини Х ст. як 
міждержавні з “молодою Руською державою”, що розпочалися ще 860 р. Саме ж 
зближення за Константина VII вчений досліджує в дипломатичному плані, 
акцентуючи на матримоніальних зацікавленнях київського двору11. 

У новітній історіографії питання русько-візантійських відносин найповніше 
розкрито у працях Г. Літавріна та О. Назаренка. Дослідження Г. Літавріна 
узагальнені в монографії “Византия. Болгария. Древняя Русь”12. Щодо візиту 
княгині Ольги в Царгород, вчений припускає дві поїздки княгині. Перша 
відбулась у 946 р. і описана Константином VII у “De cerimoniis”, а друга — в 
955 р. (за літописом), коли княгиня і прийняла хрещення. Окрім суті самих 
відносин, вчений подав і власну реконструкцію дипломатичної практики Візантії 
щодо Русі13. Синтетичною працею О. Назаренка є монографія “Древняя Русь на 
международных путях”14, в якій вчений особливо докладно проаналізував 
зовнішню політику Русі. Щодо дати посольства Ольги в Константинополь, 
О. Назаренко підтримує 957 р. Причини русько-візантійського зближення 
вчений вбачає в торговельній і політичній сферах. 

Окремі питання русько-візантійських відносин за правління 
Константина VII висвітлено в працях Є. Хрізоса, Дж. Фізерстоуна, Хр. Ганніка, 
О. Крестена, Л. Мюллера, Д. Оболенського, А. Поппе, К. Цукермана, 
П. Шрайнера, Ф. Тіннефельда, Ж.-П. Аріньйона, М. Брайчевського, 
С. Висоцького, О. Головка, М. Котляра, В. Рички, М. Свердлова та інших. 
Питання формування і функціонування руських найманців у Візантії розглянуті 
в дисертаційних дослідженнях О. Лугового та О. Филипчука. Проблеми 
візантійсько-руських договорів з погляду дипломатики досліджено в працях 
Я. Малінгуді. 

Таким чином, попри те, що історіографія візантійсько-руських відносин 
середини Х ст. досить значна, і досі немає цілісного дослідження, в якому б ці 
відносини розкривались з боку Візантії. 

У підрозділі I. 2 “Джерела” проаналізовано джерельну базу дослідження, з 
погляду яких історія Візантії Х ст. належить до так званих “темних” періодів. 
Однак щодо візантійсько-руських відносин середини Х ст. маємо низку як 
візантійських, так і руських джерел, які доповнюються західними 
латиномовними та східними арабськими джерелами. 

                                                
11 Ариньон Ж.-П. Международные отношения Киевской Руси в середине Х в. и крещение княгини Ольги / 

Ж.-П. Ариньон // Византийский временник. — 1980. — Т. 41. — С. 113–124. 
12 Литаврин Г. Г. Византия, Болгария, Древняя Русь (IX — начало XII в.) / Г. Г. Литаврин. — СПб. : Алетейя, 

2000. — С. 61–214, 360–368. 
13 Детально аналіз праць Г. Літавріна з проблем русько-візантійських відносин див. у нашій публікації [15]. 
14 Назаренко А. В. Древняя Русь на международных путях. Междисциплинарные очерки культурных, 

торговых, политических связей IX–XII веков / А. В. Назаренко. — М. : Языки русской культуры, 2001. — С. 219–
310. 
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Для цього періоду інтерес становить шоста книга “Продовжувача Теофана”, 
особливо її друга частина, в якій описано самостійне правління Константина VII. 
Важливим джерелом для періоду Македонської династії є хроніка Йоанна 
Скіліци, яка написана наприкінці XI ст. і охоплює події з 811 по 1057 рр. На 
основі хроніки Скіліци написана й хроніка Йоанна Зонари (середина XII ст.). 

Важливе місце серед матеріалів до історії візантійсько-руських відносин 
займає трактат “De cerimoniis aulae byzantinae”, авторство якого приписується 
Константину VII. Трактат було складено протягом 958–959 рр. Однак остаточна 
редакція “De cerimoniis” належить до періоду кінця IX — кінця Х ст. 15-й розділ 
другої книги трактату містить опис прийомів у василевса княгині Ольги, однак у 
ньому жодним чином не згадано про мету прибуття княгині чи про зміст самих 
переговорів. 

Для зовнішньої політики зазначеного періоду надзвичайний інтерес 
становить трактат “De administrando imperio”, укладений між 949–953 рр. У 
трактаті подана інформація про різні країни, з якими перебувала в тих чи тих 
відносинах імперія, в тому числі значна увага приділена й руським теренам. 

Відомості про посольство княгині Ольги в Константинополь містяться в 
“Повісті временних літ” (далі ПВЛ) та низці інших літописів. У них коротко 
описані прийоми в імператора, подана історія “сватання” василевса до руської 
княгині та її хрещення в Константинополі. Жодної інформації про мету 
посольства (окрім хрещення) літописи не подають. Окрім того у них зазначено 
прибуття у Київ візантійського посольства у відповідь на руську місію. Саме в 
ПВЛ збереглися слов’янські переклади русько-візантійських договорів. 

Важливу групу становлять німецькі латиномовні джерела, що в своїй основі 
мають Хроніку Продовжувача абата Регінона Прюмського. Її автором вважають 
Адальберта — місійного єпископа на Русь, тому зазначені дані мають неабияке 
значення для історії Русі того періоду. Цінним джерелом для середини Х ст. є 
латиномовний “Antapodosis” Ліутпранда Кремонського. 

Окрему групу складають арабські джерела, корпусну публікацію яких 
зробили О. Васильєв15 та А. Новосельцев16. 

Таким чином, зазначена джерелознавча база цілком дає змогу здійснити 
відповідне дослідження. 

У другому розділі: “Особливості зовнішньої політики Візантії за 
правління Константина VII Порфирогенета” проаналізовано та визначено 
принципи зовнішньополітичної діяльності Візантії середини Х ст. 

                                                
15 Васильев А. А. Византия и арабы : Политические отношения Византии и арабов за время Македонской 

династии / А. А. Васильев. — СПб. : Тип. И. Н. Скороходова, 1902. — Ч. 2. Приложение. 
16 Новосельцев А. П. Восточные источники о восточных славянах и Русь VI–IX вв. / А. П. Новосельцев // 

Древнейшие государства Восточной Европы. 1998 г. Памяти член.-кор. РАН А. П. Новосельцева / Отв. ред. к.и.н. 
Т. М. Калинина ; РАН : Ин-т всеобщей истории ; Ин-т российской истории. — М. : “Вост. л-ра” РАН, 2000. — 
С. 264–323. 
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У підрозділі ІІ. 1 “Константин VII та його доба в історії Візантії” 
досліджено процес утвердження імператора при владі та основні напрями його 
політики. Константин Порфирогенет належить до числа найвидатніших 
візантійських імператорів. Однак зводити його заслуги винятково до науково-
літературної діяльності немає підстав. Це був час видатних постатей, серед яких 
виділяються тесть Константина — Роман Лакапен, патріарх Миколай Містик, 
залучені на державну службу самим Константаном полководці Никифор Фока та 
Йоан Цимісхій. 

З дитинства Константин став знаряддям боротьби за владу різних партій 
Константинополя. Вихід на перші ролі Романа Лакапена спочатку був вигідним і 
самому Константину, що гарантувало йому збереження трону. Протягом усього 
правління Романа I саме Константин Порфирогенет залишався легітимізуючим 
чинником влади Лакапенів. Спроба Романа Лакапена заснувати власну династію 
зазнала невдачі як через нездарність власних синів, так і через рішучі дії самого 
Константина Порфирогенета в поверненні повноти влади. 

Візантійська дипломатія з її системою упоминків потребувала значних 
фінансових ресурсів, а обороноздатність імперії в першій половині Х ст. 
напряму залежала від темових військ. Відповідно й законодавча діяльність 
імператора була спрямована насамперед на захист податного населення — 
вільних селян та стратіотів. Попри спротив динатів, за Константина VII ця 
політика була успішною. 

У підрозділі II. 2 “Політична доктрина Візантії періоду Македонської 
династії” проаналізовано принципи зовнішньої політики імперії. Показано, що 
Візантія як найбільша і найрозвиненіша держава тогочасного світу мала досить 
складну систему міжнародних відносин. У відносинах з зовнішнім світом 
Константинополь виходив з універсалістських позицій винятковості імперії як 
єдиної спадкоємиці старого Риму — світової держави. Відповідно заяви про 
рівноправні відносини з Візантією будь-якої тогочасної держави є 
неправомірними. Можна стверджувати лише рівноправність між варварськими 
державами щодо відносин з Візантією. 

Підрозділ II. 3 “Зовнішньополітична ситуація Візантії на середину 
Х ст.” присвячено загальній характеристиці зовнішньої політики імперії. 
Візантія була розташована на межі Європи й Азії, що зумовлювало характер її 
зовнішньої діяльності. Сусідами імперії були держави християнські, 
мусульманські, а також поганські — переважно в регіоні Північного 
Надчорномор’я. 

Значних зусиль уряд Константина VII приділяв поверненню басейну 
Середземного моря під контроль імперії. У середземноморських експедиціях 
Візантії вперше в джерелах згадується й участь руського корпусу в складі 
візантійської армії. Важливим напрямком зовнішньої політики Константина VII 
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залишалась Італія. На півострові зіштовхувались інтереси Візантії з 
сицилійськими арабами, Римською курією, та італійськими державами. 

Особливістю Північного регіону було його близьке розташування від 
Константинополя, що був метою для всіх варварських нападів на імперію. В 
цьому регіоні імперія витримала війну з Симеоном Болгарським, та два напади 
київських русів, що саме в той час виборювали свої права і місце на міжнародній 
арені. Традиційний союзник Візантії в Північному Надчорномор’ї — хазари — 
на початок Х ст. втратили значення в зовнішній політиці імперії. 

Ще однією особливістю регіону було те, що на відміну від інших напрямків 
зовнішньої політики, де панували монотеїстичні релігії, на Півночі домінували 
політеїстичні релігії. Це давало простір для діяльності візантійській релігійній 
місії, відродженій за патріарха Фотія, і безпосередньо в Північному регіоні — 
Кирилом і Методієм.  

У підрозділі II. 4 “Візантійська релігійна місія першої половини X ст. як 
фактор зовнішньої політики імперії” проаналізовано конфесійний чинник у 
дипломатії імперії. У середньовіччі сповідування певної релігії визначало і 
належність до конкретної міжнародної системи. Оскільки гегемоном 
християнського світу була Візантія, прийняття від неї християнства тягнуло за 
собою входження в ідеологічно-політичну систему імперії. На часи 
Македонської династії припадає кульмінаційний період у розвитку візантійської 
місії та християнізації суміжних з Візантією слов’янських держав. У першій 
половині Х ст., з появою віддалених від Візантії політичних утворень 
придніпровських росів, проблема поширення серед них ідей нової віри набула 
гострої актуальності. 

Третій розділ “Русь у зовнішній політиці Візантії за Константина VII” 
присвячено дослідженню місця Київської держави у системі зовнішньої 
політики імперії. 

У підрозділі III. 1 “Русь як суб’єкт зовнішньої політики” досліджено 
процес становлення Русі як суб’єкта міжнародної політики. Так, на першу 
половину Х ст. припадає формування політичної системи русів у Середньому 
Придніпров’ї, сенс якого полягав у зовнішній торгівлі. Завдяки своєму 
розташуванню на перехресті торгових шляхів на перше місце з-поміж руських 
міст-факторій вийшов Київ. Тому, цілком природно, що політичне об’єднання 
земель, підконтрольних різним групам русів, почалося саме навколо Києва, 
володар якого й очолював спільні походи на Константинополь. Консолідації 
русів сприяли й укладені договори з Візантією. Константинополь не йшов на 
договірні умови з недержавними народами, тому руси, принаймні формально, у 
відносинах з імперією мали визнати зверхність київського князя. Отже, як 
суб’єкт міжнародної політики, Київ протягом першої половини Х ст. пройшов 
шлях від зовнішньоекономічного контрагента Візантії, до вагомого політичного 
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чинника на Півночі. Цю еволюцію мусив враховувати уряд Константина VII у 
відносинах з русами. 

У підрозділі III. 2 “Руський фактор зовнішньої безпеки Візантії” 
розглянуто місце русів як елемента зовнішньої безпеки імперії. Проводячи 
агресивну зовнішню політику, руси на період правління Константина VII мали 
вже тривалу і складну історію відносин з Візантією. Так, на час Константина VII 
Візантія пережила три військові виправи русі проти Царгороду. Про зростання 
ролі русів для імперії на середину Х ст. свідчить ратифікація ними договору 
944 р., що відбувалась у Києві в присутності візантійських послів. Це є перший 
за джерелами випадок прибуття послів імператора до граду русів. 

На середину Х ст. руси заявили про себе як сильний і могутній контрагент 
імперії. Тому Візантія була зацікавлена як у безпосередньому союзі з Києвом з 
метою посилення економічної та військової безпеки країни, так і в стримуванні 
інших народів від нападів на імперію. 

Попри те, що один з контрагентів договору 944 р. загинув, а другий був 
засланий, на практиці візантійсько-руський договір продовжував діяти. Так, 
руси як союзники імперії взяли участь в експедиції грецького флоту проти 
крітських корсарів, руські гарнізони були розташовані у прикордонних з 
Багдадським халіфатом фортецях. 

У підрозділі 3. IIІ “Візантійсько-руські відносини за договорами 911 і 
944 рр.” визначено офіційний статус Русі за нормами візантійської дипломатії й 
окреслено основні напрямки договірних взаємовідносин Києва з Візантією. 
Підкреслено, що договори 911 і 944 рр. фіксують юридичне визнання Візантією 
Київської держави і чітко визначають об’єкти зацікавлень Візантії в русах. До 
них належать: 

1) врегулювання торговельної діяльності русів у Константинополі; 
2) питання союзних зобов’язань русів щодо Візантії в Північному 

Надчорномор’ї; 
3) гарантії з боку русів недоторканності кримських володінь імперії; 
4) питання міжнародного морського права; 
5) врегулювання питань міжнародного приватного права. 
Четвертий розділ “Візит княгині Ольги в Константинополь” 

присвячено безпрецедентній події в історії візантійсько-руських відносин — 
візиту володарки Київської держави в столицю Візантії.  

У підрозділі ІV.1 “Проблема місця і часу хрещення Ольги”, у контексті 
обрядової практики візантійської церкви, проаналізовані дані розділу 15-го 
другої книги трактату “De cerimoniis” про прийом княгині Ольги 
Константином VII, які найбільш точно і повно передають хронологію хрещення 
руської княгині. Так, за обрядовою практикою візантійської церкви, хрещенню 
обов’язково мала передувати катехізація, протягом якої неофіт навчався вірі. У 
часи Константина VII катехізація відбувалася протягом сорокаденного посту, що 
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передував хрещенню. За канонами візантійської церкви, хрещення відбувалося 
не інакше, як у ніч з суботи на неділю. Таким чином, 9 вересня 957 р. Ольга 
огласилась, а в ніч з 17 на 18 жовтня — охрестилась, найімовірніше у Великій 
хрещальні Софії Константинопольської.  

Про те, що прийоми Ольги Константином VII не були звичайними 
дипломатичними, говорить той факт, що перший з них (9 вересня) відбувся в 
середу, в той час як всі урочисті прийоми, що описані в “De cerimoniis”, 
відбувалися строго в неділю. За практикою Візантійської церкви після 
оглашення і після самого хрещення хрещений батько (чи мати) влаштовували 
для неофіта так звану “вечерю любові”, чим можна пояснити їх незвичність у 
дипломатичній практиці імперії. Це підтверджує дані літопису, що Ольга стала 
хрещеницею імператорської родини. Однак, за канонами Візантійської церкви, 
жінку від купелі приймала жінка, а не чоловік (навіть імператор). А отже й 
Ольгу від купелі приймав не Константин VII, а його дружина — імператриця 
Елена Лакапена. 

Така концепція дає змогу пояснити і тривалу (незвичну) затримку 
посольства княгині Ольги в столиці імперії, спричинену необхідністю 
проходження сорокаденного посту перед хрещенням. 

Підрозділ IV. 2 “Причини та наслідки посольства Ольги в 
Константинополь” присвячений політичній складовій візиту київської 
делегації в Константинополь. Джерела не подають жодної інформації щодо 
причин та наслідків візиту княгині Ольги в Константинополь. З літопису 
випливає лише факт особистого хрещення княгині. Однак, потреба в якому 
постала саме в ході переговорів у Константинополі, що, ймовірно, було 
пов’язано з матримоніальними та союзницькими планами Києва щодо імперії. 

Попри все невдоволення княгині Ольги, їй вдалося досягнути високого 
міжнародного статусу. Константин називає володарку з Півночі архонтісою: 
вона, ймовірно, отримала титул зости-патрикії, а в системі візантійської сім’ї 
народів стала “дочкою” імператора. 

З візантійською політикою київського уряду було пов’язано і відправлення 
посольства на Захід, де Ольга у відносинах з Оттоном досягла певних 
політичних цілей, що випливає з погіршення відносин Візантії з Германією на 
початку правління Романа II. 

У Висновках підсумовано та узагальнено результати проведеного 
дослідження.  

1. Проблема відносин Русі й Візантії займає одне з ключових місць як у 
вітчизняній, так і світовій історіографії. Проте, завдяки працям провідних 
російських вчених, їх розглядають як русько-візантійські, відповідно й 
аналізують у цьому модусі. Погляд “з Візантії” на ці відносини частково 
розкрито лише в узагальнених працях з історії Візантії. Таким чином, можна 
твердити, що на сьогодні дослідження відносин двох держав у контексті 
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візантійсько-руського вектору не проведено. Щодо періоду Константина VII 
Порфирогенета, увагу в історіографії зосереджували насамперед на візиті 
княгині Ольги в Константинополь та прийнятті нею християнства. Проте 
руський вектор майже не розглядали у залежності від інших напрямків 
зовнішньої політики Візантії. Виняток становлять лише походи Русі на Царгород 
907 та 941 рр., але і їх подають відірвано від системи зовнішньої політики 
імперії періоду Константина Порфирогенета. 

Враховуючи багатовекторність зовнішньої політики як Візантії, так і Русі в 
першій половині Х ст., для дослідження візантійсько-руських відносин 
зазначеного періоду доводиться залучати цілий комплекс джерел: візантійських, 
руських, західноєвропейських та арабських, які лише в комплексі дають 
можливість розкрити поставлені мету і завдання. 

2. Встановлено, що період правління Константина VII у візантійській історії 
позначений підйомом імперії у всіх сферах її життєдіяльності. Щодо постаті 
самого імператора, скептичний погляд на нього як володаря, поширений в 
історіографії, є упередженим. Прийшовши до самостійного правління, 
Константин VII успішно продовжив політику своїх попередників, як у 
зовнішній, так і у внутрішній сферах. Константину вдалось утримати зростання 
великого землеволодіння, забезпечивши цим платоспроможність дрібного та 
середнього селянства — основних платників податку у Візантії, а також 
стримати розпад стратіотського землеволодіння. 

Таким чином, успіхи на зовнішній арені були зумовлені насамперед 
внутрішнім розвитком держави. Підйом Візантії в усіх сферах життєдіяльності 
зумовив розвиток візантійської політичної доктрини, яка досягла своєї вершини 
в трактатах вчених, що входили до науково-літературного гуртка Константина 
Порфирогенета. 

Загалом зовнішню політику імперії зазначеного періоду можна 
класифікувати як за географічними координатами — Захід, Схід і Північ, так і за 
релігійно-політичними системами — світ ісламу, латинської церкви та 
полірелігійний північний регіон.  

Попри те, що кожен напрямок зовнішньої політики потребував окремого 
врегулювання, всі вони були взаємопов’язаними. Не володіючи ресурсами для 
проведення активної політики на всіх напрямках одночасно, імперія була 
змушена лавірувати на зовнішній арені, вдаючись до різної системи союзів, 
грошових виплат та прямого воєнного тиску. 

Встановлено, що важливим фактором зовнішньої політики імперії була 
релігійна місія. Вона була змушена вдаватися до “ідеологічного тиску” через 
запровадження і поширення християнської релігії серед варварських племен, 
зокрема й серед русів. Візантія розраховувала, що услід за релігійним удасться 
поширити й політичний вплив. 
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3. На період правління Константина VII в Середньому Придніпров’ї 
проходив процес консолідації східнослов’янських племен, підконтрольних 
русам, навколо Києва. Цьому процесу значно сприяла зовнішня торгівля, 
насамперед з Візантією, яка могла здійснюватися лише централізованою 
владою. Однак у першій половині Х ст. про Київ можна говорити лише як про 
торгову факторію, збірний пункт руських караванів, що відправлялись у 
Константинополь. Лише на часи княгині Ольги прослідковується перетворення 
факторії на місто — політичний центр нового державного утворення. Тому щодо 
першої половини Х ст. правомірно говорити про відносини саме Києва, а не Русі 
з Константинополем. 

У першій половині Х ст. головними ворогами імперії стають молоді 
Болгарська і Київська держави, які чинять силовий тиск на імперію з півночі. 
Проте основну небезпеку для імперії становила Київська держава, що випливало 
з її геополітичного розташування: не маючи спільного кордону з Руссю, Візантія 
не могла здійснювати військові акції у відповідь. Таким чином, 
Константинополь з метою стримування Русі змушений був вдаватися до 
дипломатії і покладатись на систему союзів у регіоні Північного Надчорномор’я. 

Проте саме за Константина VII, особливо по укладенні візантійсько-
руського договору 944 р., Візантія переорінтовується на союз з Києвом, який 
здійснювався як у військовій, так і економічній взаємодії. Ці кроки сприяли і 
поширенню християнства на Русі. Таким чином, особисте хрещення княгині 
Ольги можна сприймати як успіх дипломатії імперії. 

Вигідним для Візантії було і продовження походів русів на Каспій та в 
Закавказький регіон, на землі підконтрольні Багдадському халіфату, що сприяло 
наступальній політиці імперії на Сході. 

Після кожної русько-візантійської війни між Києвом і Константинополем 
укладався договір, що містив переважно статті з врегулювання проблем 
міждержавної торгівлі. 

Розвиток візантійського ремесла, насамперед столичного, потребував 
значної сировинної бази. Саме в цьому секторі економіки Візантія й була 
зацікавлена в торгівлі з Руссю. Зі свого боку, Візантія імпортувала на Русь 
вироби свого ремесла, проте обмежувала вивіз золота, виробів з дорогоцінних 
металів та низки інших товарів.  

Для зовнішньої політики Візантії були важливими статті, що 
врегульовували питання найму руських вояків на службу у Візантію. Як 
наслідок, руси почали відігравати важливу роль в обороноздатності імперії. В 
той же час процес найму русів на службу був повністю під контролем київського 
князя, який таким чином впливав на боєздатність візантійської армії. 

Вагоме значення для економіки Візантії мав Північночорноморський регіон, 
через який імперія, в обхід посередників, здійснювала транзитну торгівлю з 
Індією і Китаєм. Саме цей фактор надавав особливого значення “дотаційній” 
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темі Херсон, що знову ж таки зумовлювало важливість врегулювання стосунків 
з Києвом. Імперія всіляко протидіяла встановленню влади Києва в Криму і 
Надчорноморському регіоні. Це питання було врегульовано за договором 944 р., 
проте, можна припустити, що руси і надалі залишались активними в регіоні, 
який продовжували розглядати сферою свого впливу. 

Отже, на часи правління Константина VII у системі зовнішньої політики 
Візантії Русь займала помітне і важливе місце. Інтереси Візантії лежали в 
економічній, політичній та ідеологічній (релігійній) сферах. Щодо реального 
вираження цих відносин, то активною (наступальною) стороною завжди був 
Київ. 

4. На основі аналізу даних “De cerimoniis” у контексті обрядової практики 
Візантійської церкви вперше в історіографії можна заперечити аргумент про 
“мовчання” Константина VII щодо хрещення руської княгині. Запропонований у 
дисертації підхід дає змогу зробити висновок, що саме Константин VII у своїй 
розповіді про прийоми Ольги точно передає хронологію хрещення княгині. Так, 
9 вересня, на день Різдва Богородиці, княгиня Ольга відбула обряд оглашення, 
після якого, пройшовши відповідну катехізацію протягом сорокаденного посту, 
отримала хрещення. Таким чином, вперше в історіографії запропоновано точну 
дату хрещення княгині Ольги — в ніч з суботи на неділю, з 17 на 18 жовтня 
957 р. 

Встановлено, що християнське ім’я княгині Ольги — “Олена” є іменем її 
хрещеної матері, а не просто дружини хрещеного батька. Заміну ж у літописі 
хрещеної матері на хрещеного батька можна пояснити, з одного боку, 
нерозумінням на Русі всіх тонкощів візантійської релігійної практики, а з 
другого, — “художнім моделюванням” епізоду зі сватанням василевса до Ольги, 
в якому імператриця взагалі відсутня за розповіддю літописця. 

Отже, немає жодних підстав піддавати сумніву точну вказівку на 
Константинополь як місце хрещення Ольги. Хрещення київської княгині саме в 
Царгороді було вигідним як Візантії, так і Русі. 

Щодо суті переговорів у Константинополі, вони, ймовірно, стосувалися 
питання потвердження раніше укладеного договору, чи укладення нового, що 
випливало з практики відносин Візантії і Русі і зумовлювалось зміною володаря 
в Києві. На торговельний і політичний характер руського посольства вказує його 
склад, який у цілому є подібним до руської делегації князя Ігоря при укладанні 
договору 944 р. Однак, щодо торговельних пільг, Київ, ймовірно, зазнав невдачі, 
що й відобразилося на зменшенні грошових виплат саме купцям. Проте 
політичний договір, вочевидь, був укладений, адже в 959 р. бачимо руських воїв 
на службі в імперії. 

На основі аналізу складу посольства і даних літопису, можна підтримати 
думку, що метою руського посольства був і матримоніальний союз між Києвом 
та Константинополем через одруження Святослава з однією із дочок 
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Константина VII. Цей сюжет простежується й у символіці мініатюр 
Радзивілівського літопису. Київ робив спробу входження до візантійського кола 
держав. З цією метою, ймовірно, й був задуманий план матримоніального союзу, 
що давав київській династії найвищу за рівнем легітимацію влади на 
міжнародній арені. 

На основі аналізу джерел та міжнародної ситуації в Центрально-Східній 
Європі середини Х ст. в дослідженні вперше в історіографії введено польський 
фактор у зовнішню політику княгині Ольги. Таким чином, саме на основі 
розіграшу польської карти й відбулося зближення Русі й Германії. Русь 
потребувала миру на заході, Германія — на сході. Отже, стримуючи Мєшка I від 
активної політики як щодо Русі, так і щодо Германії, Київ зміг консолідувати 
східнослов’янські племена під своєю владою, а розгромивши Хазарський 
каганат, утвердитися близько до кордонів імперії, чим ставав потенційною 
загрозою для Візантії, особливо її кримських володінь. Натомість Оттон I, 
забезпечивши собі тил на сході, успішно здійснив свою італійську політику, чим 
прямо втрутився у сфери інтересів Візантії. 

Таким чином, завдяки русько-германському зближенню до кінця існування 
імперії Константинополь буде змушений оспорювати імператорський титул з 
німецькими кайзерами. Поступово Візантія остаточно втратить будь-який 
контроль над Італією. Однак Русь, попри всі невдоволення Ольги, залишилась у 
сфері впливу Візантії: зовнішня політика Києва й надалі буде визначатися через 
призму стосунків з Візантією. 

Отже, розгляд візантійсько-руських відносин за доби Константина VII 
Порфирогенета в контексті принципів зовнішньої політики Візантії ще раз 
доводить, що глибина й масштаб цих відносин залишаються одиницями виміру 
рівня розвитку європейської середньовічної цивілізації.  
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АНОТАЦІЇ 
 

Гордієнко Д. С. Візантійсько-руські відносини за правління 
Константина VII Порфирогенета в контексті зовнішньої політики Візантії 
(912–959 рр.). — На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 
спеціальністю 07.00.02 — всесвітня історія. — Інститут української археографії 
та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Київ, 2013. 

У дисертації здійснено дослідження візантійсько-руських відносин за 
правління Константина Порфирогенета. Встановлено, що відносини між двома 
державами з позицій Візантії на сьогодні розглядались лише частково. У 
дослідженні спростовано погляд на Константина VII як слабкого політичного 
діяча. Визначено принципи й складові зовнішньої політики імперії ромеїв 
першої половини Х ст. Проаналізовано зовнішньополітичну ситуацію Візантії 
першої половини Х ст. та визначено місце в ній Русі. Простежено становлення 
Київської держави як суб’єкта і об’єкта зовнішньої політики. З погляду 
економічної безпеки проаналізовані і зовнішньоторговельні зв’язки Візантії з 
Руссю. 

Вперше в історіографії встановлена точна дата хрещення княгині Ольги — 
в ніч з 17 на 18 жовтня 957 р. у Константинополі. Результатом цього візиту стала 
активізація Києва в південно-східному напрямку з метою підкорення 
східнослов’янських територій Києву та налагодження контактів з Германією 
Оттона I. Ці кроки Києва проаналізовано з точки зору візантійської політики. 

Ключові слова: Візантія, Русь, Північне Причорномор’я, Константин VII 
Порфирогенет, княгиня Ольга, візантійсько-руські договори, зовнішня політика. 

 
Гордиенко Д. С. Византийско-русские отношения во время правления 

Константина VII Порфирогенета в контексте внешней политики Византии 
(912–959 гг.). — На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 
специальности 07.00.02 — всемирная история. — Институт украинской 
археографии и источниковедения им. М. С. Грушевского НАН Украины, Киев, 
2013. 

В диссертации проведено исследование византийско-русских отношений во 
времена Константина VII. Установлено, что этот вопрос в историографии 
рассмотрен только частично. В исследовании опровергнуто мнение о 
Константине VII как слабом политике. Определены принципы и составляющие 
внешней политики Византии и место Руси в ней. Прослежено становление 
Киевского государства как субъекта и объекта внешней политики. С позиций 
экономической безопасности проанализированы и внешнеторговые связи 
Византии и Руси. 
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Впервые в науке предложена точная дата крещения княгини Ольги — в 
ночь с 17 на 18 октября 957 г. в Константинополе. Результатом визита была 
активизация Киева в восточно-южном направлении с целью подчинения 
восточнославянских территорий Киеву и установление контактов с Германией 
Оттона I. Эти шаги Киева анализируются в контексте византийской политики. 

Ключевые слова: Византия, Русь, Северное Надчерноморье, 
Константин VII, княгиня Ольга, византийско-русские договора, внешняя 
политика. 
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The research of the Byzantium-Rus’ relations during Constantine 
Porphyrogenitus’ ruling is revealed in the dissertation. Basing on the results of the 
historiography of the problem it is discovered that the relations between the two states 
from the Byzantine point of view were investigated only fragmentary. In order to 
explore the Byzantium-Rus’ relations in this key the wide range of sources, first of all 
Greek and Latin, are described in the dissertation. 

The image of Constantine VII as a weak political leader is invalidated in the 
research. The domestic policy components which influenced deeply the imperial 
foreign policy are identified. The Byzantium as a Medieval world state produced a 
corresponding foreign policy doctrine, which had its greatest development in the times 
of Constantine VII. The Empire was considered as the only “true” state, and its 
emperor — the ruler of the world. The Byzantine religious mission, which had started 
to operate since the times of Photios in the Northern Black Sea region, assisted to the 
fulfillment of this aim. 

The general foreign policy situation of Byzantium in the first half of the X 
century is analyzed in order to determine the place of the Kyivan state in the foreign 
policy system. Despite the fact that traditionally the relations with the Arab countries 
were prioritized for the Empire, the great attention of the Constantinople’s government 
is drawn to the Northern region, first of all to the opposition with Simeon, in the first 
half of the X century. 

The formation of the Kyivan state as a subject and an object of the foreign policy 
is determined. It is discovered that in the very first half of the X century the roses from 
the distinct military gangs formations of varangians, who controlled this or that 
territory, came to the state formations, which had its special development in the times 
of Princess Ol’ga’s ruling. This process was actively supported by the relations with 
the Byzantium, which was specially expressed in the conclusion of interstate treaties 



 

 

20

 

in 911 and 944. Starting form the formation of early Rus’ — Kyivan state the 
Byzantium starts to orientate on Rus’ as a potential associate in the Northern Black 
Sea Region. Actually the texts of the treaties and the data of the 9th chapter of the 
Constantine Porphyrogenitus’ treatise “De Administrando imperio” show that Rus’ 
became the important factor of the foreign policy and foreign safety of the state. The 
foreign trade relations between Byzantium and Rus’ are also analized from the point 
of view of the economical safety.  

At the times of Constantine VII the unique visit to the Constantinople of the ruler 
of Rus’ Princess Ol’ga took place. Constantine Pophyrogenitus Ex silentio argument 
about the baptizing of Ol’ga in the Constantinople is invalidated in the dissertation. 
Thus for the first time in the historiography the exact date of the baptizing of the 
Kyivan Princess is ascertained, which was in the night from 17 to 18 of October AD 
957. According to this the very baptizing took place in the Constantinople. The result 
of this visit was the activization of Rus’ in the Southern Eastern direction in order to 
conquer the Kyiv’s East Slavic territories and the establishing the contacts with the 
Germany of Otto I, where for the first time the Polish factor of the foreign policy of 
Rus’ was introduced in the middle of the X century. These steps of Kyiv are analyzed 
from the point of view of the Byzantium policy which determined the common interest 
of Ol’ga and Otto. 

Key words: Byzantium, Rus’, Northern Black Sea Region, Constantine VII 
Porphyrogenitus, Princess Ol’ga, Byzantium-Rus’ treaties, foreign policies.  


