АНОНС в Інституті Східної Європи. ©
24 серпня 2020 року з нагоди відзначення відновлення незалежності України в Інституті Східної Європи відбулось
обговорення наступного розділу з монографії директора Інституту Східної Європи доктора історичних наук,
професора, академіка Віктора Ідзя «Русь-Україна в IX-XIV століттях». - Львів, 2020р. : «Грошова система РусиУкраїни Х-ХІ століть та її політичне, релігійне та культурне значення для українців епохи відновлення сучасної
грошової системи незалежної України ХХ-ХХІ століть».
В науковому обговоренні розділу праці «Грошова система Руси-України Х-ХІ століть та її політичне, релігійне та
культурне значення для українців епохи відновлення сучасної грошової системи незалежної України в ХХ-ХХІ
століть» взяли участь вчені, завідувачі відділами Інституту Східної Європи, гості: українські історики, джерелознавці,
археологи, релігієзнавці та краєзнавці.
Нище подаємо науковий виступ автора та автентичні українські монети-гривні володарів Руси-України Х-ХІ
століть Володимира Святославовича, Святополка Володимировича та Ярослава Мудрого...
Інститут Східної Європи шукає спонсорів на перевидання монографії.
Познайомитися з монографією можна у Львівській національній науковій бібліотеці імені Василя Стефаника
та на сайті Інституту Східної Європи - www. easterneurope.nethouse.ua

Віктор Ідзьо
Грошова система Руси-України Х-ХІ століть та її політичне, релігійне та культурне значення для
українців епохи відновлення сучасної грошової системи незалежної України ХХ-ХХІ століть. ©
Актуальність дослідження теми «Грошова система Руси-України Х-ХІ століть та її політичне, релігійне та
культурне значення для українців епохи відновлення сучасної грошової системи незалежної України в ХХХХІ століть» очевидна внаслідок відновлення в ХХ столітті фінансової системи Української держави столітті
на основі давньоукраїнської грошової одиниці Х століття – гривні, яка виникла приблизно тисячу років тому
в період найбільшого політичного розквіту давньоукраїнської держави.
Засади національної грошової системи, як засвідчують джерела, закладались у часи володарювання
могутніх правителів Руси-України, великих київських князів: Володимира Святославовича, Святополка
Володимировича, Ярослава Володимировича. Історичній науці відомо близько 500 зразків
давньоукраїнських монет Х-ХІ століть. Всі вони відображають розквіт торгово-економічних та фінансових
зв’язків давньоукраїнської держави - Руси-України х країнами Європи, Азії та Близького Сходу...
Як видно з джерел, власне в цей час володарі Руси-України, намагаючись зміцнити свою політичну
владу, приділяють велику увагу економіці давньоукраїнської держави і, зокрема, її грошовій системі.
Виникнення давньоукраїнської фінансової системи в Х столітті було спільним продуктом економічного та
політичного розвитку давньоукраїнського суспільства. Зміцнення влади, прийняття християнства змусило
давньоукраїнських володарів Руси-України запровадити стабільну фінансову систему на основі нової
давньоукраїнської грошової одиниці на основі монети візантійського зразка – київської гривні.
Самі обставини введення золотих та срібних монет – гривень були зумовлені запозиченням РуссюУкраїною християнсько-фінансової системи у Візантійської християнської імперії. Це був наслідок хрещення
Руси-України та введення її в культурну та торгово-економічну систему Візантійської імперії. Результатом
запозичення стали різної вартості давньоукраїнські монети, які зафіксували для наступних українських
поколінь факт давньоукраїнської державності та її грошово-фінансової системи, водночас засвідчуючи
високе ремесло та мистецтво писемності, як і культури взагалі, в Руси-Україні в Х-ХІ століттях.
Окрім символів державної влади, давньоукраїнські монети-гривні стали носіями нового релігійного змісту,
який в принципі дублював систему візантійського монетного мистецтва. Випуск давньоукраїнських монет
гривень був політичною декларацією великої Української держави. Як бачимо, перші монети великого
київського князя Володимира Святославовича були золотими і срібними. Золоті монети-гривні всі були
випущені одного типу.
З одного боку монети був зображений Ісус Христос, з іншого – великий князь Володимир і напис
”Владимир, а се його злато”. Приблизно такі ж написи були на всіх типах срібних монет, на яких з одного
боку було написано: ”Володимир на столі, а це його срібло”, а на іншому розташовувався різних видів
Тризуб – герб Української держави.
На малюнках зображені срібні гривни Володимира Святославовича, які класифікуються вченими як
монета типу І (мал.4), монета типу ІІ(мал.5), монета типу ІІІ (мал.6) і монета типу ІV (мал.7).
На всіх перших давньоукраїнських монетах ми бачимо з одного боку образ володаря Руси-України князя
Володимира Святославовича з християнськими символами влади, з другого боку символ християнської
релігії – образ Ісуса Христа, який чергується з символом-гербом давньоукраїнської держави – Тризубом.
На нашу думку, така спорідненість зображень на монетах не випадкова, адже уособлює святість
князівської особи, її християнську винятковість.
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Таку ж систему чеканки і зображень бачимо на монетах-гривнях великого київського князя Ярослава
Мудрого, про монетну систему якого мова йтиметься далі.
Перші монети великого київського князя Володимира Святославовича виготовлені з певною професійною
підготовкою штемпелів для їх чеканки, а це свідчить про те, що уже за Володимира Святославовича в Києві
пробували налагодити перший український монетний двір, який міг функціонувати на зразок візантійського,
звичайно, в значно скромнішому вигляді. Дослідники вважають, що монети, як золоті так і срібні,
виготовлялись з литих заготовок .
Поява монетної системи в Руси-Україні в Х столітті була зумовлена політичними і релігійними чинниками.
Значення її дуже велике і мало вивчене, оскільки тільки сьогодні в рамках відновленої української держави
ми можемо зрозуміти потребу існування 1000-літньої української державної чеканки.
Отже, сьогодні історичній науці відомі 15 золотих і 400 срібних монет Руси-України Х-ХІ століть.
Здебільшого це один тип золотої монети та чотири типи срібної монети великого київського князя
Володимира Святославовича, три типи монет великого київського князя Святополка Володимировича, які
ми подаємо на мал.8, 9, 10.
Особливим за чеканкою є один тип срібної монети великого київського князя Ярослава Володимировича.
Усі типи золотих і срібних монет нагадують візантійські монети-соліди Х-ХІ століть.
Однак, на всіх київських монетах зображено володаря Руси-України великого князя Володимира з
великими очима, великим носом, великими густими вусами, побритою бородою. На голові в нього подоба
корони, як і у візантійських імператорів на монетах. Поруч символ християнства – хрест та символ-герб
Руси-України – Тризуб. Це найстародавніший український портрет Х століття, який чомусь ще не зацікавив
українських мистецтвознавців. Можливо, власне цей портрет був використаний в ікононаписанні князяхрестителя Руси-України. На монетах також зображено трон українського володаря, одяг, головний убір.
Особливо привертає увагу державний символ Української держави Х-ХІ століть – Тризуб. Він є основним
символом на всіх давньоукраїнських монетах-гривнях, чим підкреслюється його значимість у політичному
житті володаря Володимира і його великої Української держави.
Слід наголосити, монети-гривні Руси-України Х-ХІ століть яскраво демонструють християнську символіку.
Вона серед монет великого київського князя Володимира Святославовича зафіксована на лицевому боці та
на зворотному. Так, на першому плані ми бачимо українського володаря з великим посохом, увінчаним
хрестом, на другому боці цієї срібної монети типу І яскраво вибитий портрет Ісуса-Христа. Як бачимо на
монетах, силует фігур Ісуса Христа, що тримає книгу-біблію, подібний до решти візантійських прототипів
Ісуса Христа, особливо обличчям.
Наступний тип монет складають гроші великого київського князя Святополка Володимировича, які
випускались у Києві в 1015-1016 та 1018 роках. Особливу увагу дослідників привертає різновидність монет
князя Святополка Володимировича з іменем “Петрос”. На лицевому боці зображений великий князь
Святополк Володимирович, що сидить на троні з християнською атрибутикою, великим посохом, вершину
якого вінчає хрест. Ліва рука князя Святополка покладена на серце, що символізує вірність християнській
вірі. З другого боку зафіксовано персональний герб князя Святополка, одна частина якого закінчується
хрестом. Третій тип монет Святополка Володимировича дещо відмінний від двох попередніх. На ньому
зображено великого князя Святополк до пояса, з лівою рукою на серці, а в правій, очевидно, посох з
хрестом. На другому боці зафіксований на князівському гербі-двозубі хрест дещо менших розмірів. На
лицевому боці монет Святополк зображений приблизно так, як і Володимир Святославович, однак,
відрізняється рисами обличчя, а також політичною символікою з другого боку монети. Що стосується
гербової символіки князя Святополка Володимировича, то історична наука поки що не має жодних
концепцій щодо її пояснення. Як бачимо із монет великого київського князя Святополка Володимировича,
князівський герб має вигляд двозубця з хрестом на вершині лівого зубця. Випуск цих монет, очевидно,
тривав у 1015-1016 роках.
Останній тип монет з іменем “Петер” напевно слід віднести до 1017-1018 років, коли князь Святополк
Володимирович відновив своє володарювання в Києві за допомогою свого тестя польського короля
Болеслава Хороброго. Як вважають вчені, випуск своїх срібних монет з іменем Петра Святополк міг
відновити після другого вокняження в Києві. Вчені припускають, що християнське ім’я Святополка було –
Петро, що і відображено на монетах.Особливої уваги заслуговують срібні монети великого київського князя
Ярослава Володимировича з зображеннями на лицевому боці святого Георгія, обличчям який дуже нагадує
самого Ярослава Мудрого. На звороті монети – державний герб Руси-України – Тризуб з написом навколо
“Ярославове срібло” . Монети великого київського князя Ярослава Мудрого складаються з двох типів –
срібних і мідних. Сьогодні науці відомо 6 срібних монет Ярослава Мудрого і 10 мідних, які відлиті зі срібних
штемпелів монет Ярослава Мудрого. Ще А.А.Кунік зауважив, що погрудне зображення святого Георгія у
військовому обладунку на срібних монетах Ярослава Мудрого дуже схоже до зображень святого на
візантійських урядових печатках. Другий бік “Серебра Ярослава” вінчає великий Тризуб, символ-герб
Української держави Х-ХІ століть. Тризуб великого київського князя Ярослава Мудрого, як справедливо
наголошують дослідники, дещо відрізняється від Тризуба
його батька великого київського князя
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Володимира Святославовича, передусім, розміром. Однак, встановлено, що Ярославове срібло було
відчеканене в Києві, з дотриманням монетної традиції чеканки великого київського князя Володимира.
Як бачимо із монет, які належать тільки трьом великим київським князям, чеканка тривала впродовж 2050 років з кінця Х – по першу половину ХІ століття. Чеканка монет була спробою створити власну українську
грошову систему на противагу візантійському соліду та арабському дірхему, щоб вивільнити українську
торгово-ремісничу систему від залежності перед імпортними грошовими системами.
Грошова система Руси-України Х-ХІ століть є важливою політичною пам’яткою у відновленій фінансовогрошовій системі сучасної Української держави. Дійсно, стародавні українські монети з зображеннями на
престолі володарів Руси-України, великих київських князів: Володимира Святославовича, Святополка
Володимировича, Ярослава Володимировича і з давньоукраїнським державним знаком – Тризубом є
прекрасним історичним матеріалом Х-ХІ століть, що дійшов до нас через тисячоліття безпам’ятства...
Ці давньоукраїнські пам’ятки важко переоцінити і вони, безсумнівно, є важливим історичним і політичним
важелем у торгово-економічних та політичних відносинах давньоукраїнської держави в Х-ХІ століттях.
Виникнення грошової системи в час розквіту Руси-України у Х-ХІ століттях в епохальний час
запровадження християнства, яскраво засвідчує високий рівень політичної свідомості давньоукраїнського
суспільства.
Поява грошової одиниці була стимулом утвердження в Руси-Україні як європейській державі в Х-ХІІ
століттяї, християнства, як державної релігії та культури, що дає право наголошувати на доцільності
вивчення сьогодні давньоукраїнської грошової системи, як пам’ятників мистецтва та українського
портретного живопису Х-ХІ століть, що є предметом подальшого наукового дослідження…
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