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ІСТОРІЯ
У 1015 році після раптової смерті 

великого князя Володимира Святос-
лавича між його синами почалася 
запекла суперечка за київський 
стіл. Головними суперниками були 
названі брати Святополк Яропол-
чич Окаянний, який мав першість 
у престолонаслідуванні, та новго-
родський князь Ярослав-Георгій Во-
лодимирович, прозваний Мудрим. 
Війна між ними тривала 4 роки 
(1015-1018).  На боці Святополка ви-
ступали польський князь Болеслав 
Хоробрий та печеніги. Ярославу 
допомагали варяги та новгородці. 
Після перемоги над Святополком 
Ярослав замирився зі своїм братом 
Мстиславом, князем тьмутаракан-
ським та чернігівським, віддавши 
йому землі на Лівобережжі Дніпра.

Роки князювання Ярослава (1019-
1054) стали періодом подальшого 
розквіту і піднесення Русі та її сто-
лиці. Одночасно з великим будів-
ництвом, яке розгорнулося у Києві, 
князь енергійно продовжував про-
водити акції по охороні південних 
кордонів держави від кочівників.

У 1031 році Ярослав і Мстислав 
ідуть разом на Польщу та відвойо-
вують червенські міста. Частину 
населення цих земель Ярослав роз-
селив по Росі. У наступному (1032) 
році «Ярослав почав ставити горо-
да по Росі», серед яких були Юр´їв 
(нині -  м. Біла Церква), Богуславль 
(м. Богуслав), Корсунь (м. Корсунь 
–Шевченківський).

Крім фортець, уздовж середньої 
течії Росі споруджена укріплена 
оборонна лінія, яка починалася 
біля нинішнього райцентру Ро-
китне та тягнулася вздовж лівого 

ЛІТОПИСНИЙ ГЮРГЕВ У X-XIII СТОЛІТТЯХ 
берега Росі до с. Фурси (Білоцерків-
ський район), де вона роздвоюва-
лась. Один вал ішов на північний 
захід до р. Ірпінь, інший – на пд. 
захід до с. Ягнятин (літописний 
Неятин) на Житомирщині. З утво-
ренням цієї лінії кордон на Право-
бережжі перейшов від р. Стугна на 
південь - на р. Рось, а Поросся стало 
відігравати важливу роль право-
бережного щита економічного та 
політичного центру Русі – Києва.

Спорудження Пороської лінії 
- одного з величних будівництв 
загальнодержавного значення - 
розпочалося в 1032 р. та продовжу-
валося чотири роки до перемоги 
Ярослава над печенігами, резуль-
татом якої стало фактичне зни-
щення їх Західного об´єднання.

На будівництво відрізку Змієво-
го валу довжиною 1 км необхідно 
було використати 8 000 м³ землі 
та 3 000 м³ деревини. Для цього 
потрібно було людино-днів: 3 555 
– на виїмку ґрунту, 1 777,5 – на пе-
ренесення і укладку цього ґрунту 
в валу, 4 615,3 – на заготівлю лісо-
матеріалу та піднесення його до 
місця будівництва і стільки ж на 
спорудження дерев´яної конструк-
ції, всього – 14 563,1. Будівельний 
сезон тривав 150-200 днів на рік 
(без або з урахуванням лісозаготів-
лі). За чотири роки на спорудженні 
валів водночас брало участь 3 750 
чоловік.

Центральним містом відвойо-
ваного краю, на думку Ярослава-
Юрія, мало стати місто Юр´їв (Гур-
гев, Гюргев), назване ним на честь 
свого небесного покровителя – 
св. Георгія Побідоносця. Крім адмі-
ністративного центру, воно мало 
стати ще й ідеологічним осередком 
нової офіційної релігії на Русі.

Руська православна церква  в 
адміністративному та територі-
альному відношенні ділилася на 
єпархії – церковні регіони на чолі 
з єпископами, які призначалися на 
місця митрополитом за згодою ве-
ликого князя та діяли самостійно.

Заснування єпископської кафе-
дри в Юр´єві на Росі багато вчених 
відносять до діяльності великого 
князя Ярослава Мудрого. Під час 
його правління в усіх міських 
центрах розгорнулося будівництво 
православних храмів, розпочалося 
заснування монастирів.

У 1055 р. на південних межах 
Русі з′явилася перша половецька 

орда на чолі з Блушем, а у 1071 р. 
половецькі загони розорили  міста 
у верхів′ях Росі. У 1093 р. після від-
мови великого київського князя 
Святополка Ізяславича від мир-
ної угоди вони розпочали війну 
з Руссю. На початку свого походу 
степовики оточили  Торчеськ.  Свя-
тополк, зібравши військо, став на 
р. Стугна біля Трипілля, де 26 трав-
ня половці нанесли йому нищівну 
поразку.

Після перемоги половецькі заго-
ни почали спустошувати місцеві 
околиці, а частина війська  повер-
нулася до Торчеська і продовжила 
його облогу. Населення міста – тор-
ки і русичі – хоробро билися з во-
рогами. Але через загрозу голоду і 
безсилля Святополка допомогти їм 
(половці розгромили вдруге його 
на річці Желянь біля Києва) після 
двомісячної облоги вони здалися. 
Половці спалили місто, а людей 
розділили і розвели по своїх вежах.

Під 1095 р.  літописець повідо-
мив, що «прийшли половці до 
Гюргова, і простояли біля нього 
все літо, і ледве не захопили його. 
Святополк же замирив їх. Половці 
ж прийшли за Рось, а гюргівці ви-
бігли і прийшли в Київ. Святополк 
же повелів закладати город на 
Витичівському пагорбі, і назвав 
його своїм іменем – Святополків 
град, і повелів єпископу Марину із 
гюрговцями сісти тут, і засаківцям 
і іншим із других городів. А Гюргів 
опустілий запалили половці».

Тільки 18 серпня 1103 року, після 
розгрому половців, великий князь 
Святополк Ізяславич повелів від-
будувати Юр´їв.

З другої половини XII ст. Юр´їв 
перестав грати роль форпосту у бо-
ротьбі з половцями. Центр бороть-
би з кочівниками в Дніпровському 
Правобережжі концентрується у 
Нижньому Пороссі. Впливовою 
силою стає тут союз Чорних Кло-
буків. До того ж Поросся з середини 
XII ст. виділилось в окрему волость 
великокнязівського домену, якою 
управляли нащадки Володимира 
Мономаха.

Потужний вибух у середовищі за-
волзьких тюрських племен на межі 
XII -XIII ст. призвів до підкорення 
основної частини руських земель 
в 1237-1241 роках. Ця доля не оми-
нула й Поросся.

Далі буде

У 1980-1983 роках у Білій Церкві на Замковій горі Київським ін-
ститутом археології проводилися розкопки, якими керував Руслан 
Орлов. У ході цих досліджень був виявлений широкий спектр архе-
ологічних пам′яток від доби неоліту до часів Русі. Та головною зна-
хідкою став фундамент православного храму, від якого, ймовірно, і 
пішла назва нашого міста.

«Білоцерківці» започатковують цикл історичних статей Руслана 
Орлова, в яких він детально описує хід розкопок, знахідки, висуває 
особисті припущення з приводу забудови центральної частини то-
дішнього Юр′єва (Гургова, Гюргова).
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