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ЯРОСЛАВ МУДРИЙ
Штрихи до портрета
Князь, цар чи імператор?
Цікаве й досі нерозв'язане питання
становить проблема титулування
Ярослава Мудрого. В усіх підручниках
зазначається, що Ярослав мав титул
князя. Однак ця думка не зовсім
однозначна, зокрема радянський істо
рик Михайло Приселков припускав,
що в 1037 р. Ярослав Мудрий
прийняв титул імператора. У
свою чергу митрополит Іларіон
величав його каганом. А у графіті 1054 р. фігурує назва «цар».

Чому дипломатія
краща за війну?
Другий син Володимира Вели
кого й Рогнеди Ярослав воюва
ти не любив. Князь завжди на
давав перевагу миру над війною.
Справа в тому, що усі нащадки Рогнеди
були уражені спадковою хворобою Пертеса.
Ярослав не був винятком. Хвороба ще в дитин
стві вразила тазостегновий і колінний суглоби
князя, унаслідок чого з часом права нога пра
вителя Київської Русі стала коротшою за ліву.
Він шкутильгав, не любив їздити верхи. Саме
тому князь не був прихильником військових
походів, оскільки не міг брати безпосередньої
участі в битвах.

Живучи щасливо на землі, подружжя
не розлучилося і після смерті. Ірини
не стало в 1051 р. Ярослав заповів
Ł після завершення свого життєвого
f шляху поховати його в одному сарко
фазі із коханою дружиною. У 1054 р.
бажання київського князя було ви
конане. Це єдиний нині відомий факт
подібного поховання в Київській Русі.

«Ярославле серебро»

Продовжуючи справу свого
батька Володимира, Ярослав,
ще княжачи в Новгороді, за
провадив карбування власної
срібної монети. На одній стороні
розташовувалося зображення
покровителя Ярослава святого
Георгія, на другій — тризуб
із написом «Ярославле серебро».

Під знаком Софії

Ярослава недарма прозвали Мудрим. Князь
любив читати, привчав до книжної мудрості
і своїх дітей (пригадайте рівень грамотності
короля Франції Генріха І та його дружини Анни
Ярославни). За Ярослава провадилося літопи
сання. На думку дослідника Леонтія Войтовича,
літописи писали в Десятинній церкві, Софій
ському соборі та при дворі самого князя.
Окрім того, у соборі святої Софії розташо
вувалася славнозвісна бібліотека, про відкриття
Щасливий у шлюбі
якої у 6545 році (1037 р.) літописець записав:
Джерела фіксують факт, що в Ярослава було *.../ до книг він мав нахил, читаючи [їх] часто
кілька дружин. Так, першою дружиною князя вдень і вночі. І зібрав він писців многих, і перекла
дали вони з гречизни на слов'янську мову і письмо
стала Анна, яка подарувала йому сина Іллю.
Однак справжнє сімейне щастя Ярослав здобув [святее], і списали багато книг. Ярослав же сей
у шлюбі з донькою норвезького короля Олафа [...] любив книги і, многі списавши, положив [їх]
Інгігердою. Норвезька принцеса, перебравшись у церкві святої Софії, що її спорудив він сам».
до Київської Русі, отримала давньогрецьке ім'я
Використані джерела
Ірина, що в перекладі означає «мир», «спокій».
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