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Мета доповіді 

 Дослідити літературу Київської Русі 

 Виявити особливості літературного процесу цієї доби 



На початок ХI ст. на Русі 

використовувалися дві системи письма: 

 кирилиця, що базувалася на грецькому алфавіті 

 глаголиця - розроблена Кирилом фонетична система, яка була 

менш популярна 



Давньоруська література мала певну перевагу перед католицьким 

Заходом і мусульманським Сходом: вона розвивалася рідною 

мовою. На Заході бути письменним означало знати латинь, на 

Сході - арабську. Арабська для багатьох мусульманських країн 

була чужою мовою, як і латинь для Європи, і тому національні 
літератури європейських держав тієї епохи майже невідомі. У 

цьому розумінні українська література старша за німецьку, 

французьку та англійську. 

 



До особливостей писемної культури 

Русі треба віднести утворення двох типів 

літературної мови:  

 церковнослов'янської  

 давньоруської, близької до просторіччя 

 

Першою писалася церковно-повчальна і житійна література, 

близькою до розмовної велося ділове листування, складалися 

юридичні акти (“Руська правда”), літописи, пам’ятники світської 

літератури (“Слово о полку Ігоровім”). Обидві мови активно 

впливали одна на одну, взаємно збагачувалися. Обидві вони були 

близькі і зрозумілі народу, і сам факт введення богослужіння 
слов’янською мовою гідно був оцінений “Повістю временних літ”. 



Писемна література, яка сформувалася в Київській Русі на 

початку ХI ст., спиралася на два найважливіших джерела: 

 усну народну творчість 

 християнську традицію, що прийшла з сусідніх держав, 

насамперед Візантії 

У творах літераторів того часу широко використовувалися: 

 героїчні й обрядові пісні 

 загадки 

 прислів'я 

 приказки 

 замовляння і заклинання 

 

Від усної народної творчості древньої Русі у фольклорі українського народу 

збереглися найяскравіші зразки обрядової поезії - колядки і щедрівки. 



Героїчний билинний епос 

Вершиною усної народної творчості став героїчний билинний епос, 
що склався до Х ст. і розвивався в ХI-XIII ст. Головною темою билин 

київського циклу стала боротьба з іноземними загарбниками, ідея 

єдності і величі Русі. У найдавніших билинах народ ідеалізував своє 

минуле, коли селяни ще не були залежні від феодалів. Усна 

творчість народу безпосередньо впливала на писемну літературу. 

 



“Повість временних літ” 

Згодом на Русі з'явилися оригінальні твори. Мабуть, 

першим самостійним жанром давньоруської 

літератури стало літописання. Початок його відносять ще 
на кінець Х ст. “Повість временних літ” є літописним 

зведенням. Вона була створена на початку ХII ст. 

ченцем Нестором на основі декількох більш давніх 

літописів Х-ХI ст. Одна з величезних заслуг Нестора 

полягає в тому, що він об'єднав місцеві, регіональні 
записи “за літами” в єдиний, загальноруський літопис. 

 



Давньоруські літописи суттєво відрізнялися від 

західноєвропейських і візантійських хронік з їх 

придворно-феодальною і церковною тенденційністю. 

Зрозуміло, що не уникли цього і руські літописи, але 
вони були ширші за змістом, прагнули сумістити в 

собі завдання історичної, публіцистичної, релігійно-

повчальної і художньої оповіді. До них включалися епічні 

перекази, родові легенди, уривки перекладних творів, 

церковні і світські повчання, записи державних 
договорів, політичні заповіти князів. 



З початком роздробленості Русі 

літописи складалися в кожному 

великому феодальному центрі. 

Останніми з літописних руських 
зводів, що дійшли до нас, є 

Київський (1200 р.) і Галицько-

Волинський (кінець XIII ст.). 

Галицько-Волинський літопис - 

головне джерело для вивчення 
історії південно-західних князівств. 

Тому літопис являє цінність як для 

історії, так і для літератури. 

 



Оригінальна література Київської Русі 

 філософсько-богословська публіцистика 

 повчання 

 житійна (агіографічна) література 

 Житія 

 зведення життєвих правил (Прологи, Мінеї) 



Висновок 

У розвитку культури Київської Русі проявлялися як загальні 

закономірності, так і національні особливості. Її основа - самобутня 

культура східнослов'янських племен. Принциповим рубежем у 

розвитку культури стало прийняття християнства. Значним був вплив 

візантійської культури. На відміну від Західної Європи, на Русі 

держава не підпала під владу церкви, і, відповідно, в культурі світські 

елементи були сильнішими. Намітилася прогресивна тенденція 

диференціації духовної культури. У відносно короткі терміни 

Київська Русь зробила величезний крок, вийшовши на 

загальноєвропейський культурний рівень, а в деяких її сферах 
перевершивши його. Нові віяння в культурі, більша регіональна 

своєрідність з'явилися у зв'язку з феодальною роздробленістю. 

Однак для закріплення і розвитку культурної динаміки Русь 
потребувала відновлення політичної єдності. 
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Дякую за увагу! 


