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Turinys

 Sąvokų aiškinimas.

 Kijevo Rusia žemėlapyje.

 Politinis valdymas:
• Kijevo Rusios suklestėjimas ir suirimas.

• Kijevo skilimą spartinantys veiksniai.

 Ekonomika.

 Socialinė sfera.

 Kultūra.

 Religija.




 Feodalizmas – viduramžių ir naujųjų amžių 

visuomeninė santvarka, susiklosčiusi žlugus Vakarų 
Romos imperijai. 

Večė – Novgorodo ir Pskovo feodalinių respublikų 
aukščiausias valdžios organas – liaudies 
susirinkimas.

Bojarinas – ( X – XVII a.)  slavų visuomenės didikas, 
žemesnis tik už kunigaikštį. (Titulas egzistavo iki 
Petro I valdymo).

Tėvonija – feodalinė, iš tėvų paveldima žemės valda 
ir su ja susijusi feodalinė teisė turėti priklausomų 
valstiečių.

Sąvokos





Padėtis žemėlapyje

Miesto modelis X – XIII a.




 Ankstyvuoju feodalizmu – monarchija. Valdžia 

priklausė Kijevo kunigaikščiui, jam buvo pavaldi 
kariauna.

 IX - X a. valdyme dalyvavo liaudies susirinkimas –
večė. Sprendimas buvo priimamas tik vieningai 
nutarus.

 XI – XII a. kunigaikščio valdžią ėmė kontroliuoti 
bojarinai. Večė nebeteko reikšmės.

Politinis valdymas




Kijevo Rusia suklestėjo XI a. valdant 

Jaroslavui Išmintingajam. Buvo statomos 
cerkvės, išleistas įstatymų rinkinys „Rusų 
tiesa“.

Po Jaroslavo mirties valstybė pradėjo skilti. 
Atėjus į valdžią kunigaikščiui Vladimirui 
Monomachui skilimas buvo trumpam 
sustabdytas.

Kijevo Rusios suklestėjimas 
ir suirimas




Valstiečių sukilimai.

Klajoklių (polovcų, chazarų, pečengų) 
puldinėjimai.

• XII a. Kijevo Rusia suskilo į daugybę 
kunigaikštysčių.

• XIII a. kunigaikštystėms ėmė grėsti 
Čingischano suvienyti klajokliai mongolai.

Kijevo skilimą spartinantys
veiksniai





Ekonomika




 Kijevo Rusios kultūros raidai didelę įtaką darė 

Bizantijos kultūra.

Kultūra





Raštas





Literatūros iliustracijos





Muzika





Ikonos





Architektūra





Susidarė kunigaikščių ir bojarinų tėvonijos.

 Vyko laipsniškas valstiečių 
bendruomenininkų vertimas 
baudžiauninkais. 

Išliko patriarchalinės vergovės elementų 
(chalopai). 

Buvo valstiečių, netekusių gamybos 
priemonių, išėjusių iš bendruomenės ir 
tapusių darbo jėga tėvonijoje.

Socialinė sfera





 Vladimiras 
Sviatoslavičius 988 m. 
oficialiai priėmė krikštą. 
Krikščionybės atėjimas 
iš Bizantijos padėjo 
sustiprinti kultūrinius 
šių šalių ryšius, 
bažnyčia turėjo didelę 
įtaką kultūros ir teisės 
stiprėjimui .

Religija




Nėra vieningai nutarta ką laikyti Kijevo Rusios

istorijos pabaiga.

 Dalis istorikų teigia, kad 1132 m. tuo metu 
įvyko galutinis politinis suirimas.

Kita dalis istorikų mano, kad Kjevo Rusios 
pabaiga vertėtų laikyti 1240 m., kuomet Kijevas 
nusiaubtas mongolų, ir rusėnų galios centras 
persikėlė ė Vladimirą.

Kijevo Rusios
gyvavimopabaiga




 N. Letukienė ir J. Gineika „Kurso santrauka istorijos 

egzaminui“.
 http://mkp.emokykla.lt/gimtoji/index.php?id=816
 http://www.mokslai.lt/referatai/konspektas/kijevo-rusia-

puslapis1.html
 http://protown.ru/information/hide/6743.html
 http://goodmhk.narod.ru/DrRusskaya.htm
 http://ukrmap.su/ru-uh7/976.html
 http://shkola.ua/ru/book/read/70/page73
 http://izbornyk.org.ua/litop/kyiv.htm
 http://www.ebk.net.ua/Book/synopsis/istoriya/part2/042.ht

m
 http://www.ui.ua/ua/all_ukraine/historyua/kyiv%20russia/
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Dėkoju už dėmesį!


