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ЗОЛОТІ ВОРОТА 

 
До найцінніших пам'яток давніх часів у Києві належать останки Золотих 
Воріт. Так називалася брама в оборонних укріпленнях, що колись оточували 
цю княжу столицю. Золоті Ворота збудував славний володар Руси-України, 
Ярослав Мудрий, на місці бойовища, де він розгромив орду печечігів. 
 
 
 

 
 

Учені дослідники старовини — історики, археологи та архітектори зробили 
реконструкцію первісного вигляду Золотих Воріт. 
 
 
Історія Золотих Воріт така: 1036-го року печеніги прийшли із степів над 
Дніпром та Доном і облягли Київ. Дивлячись на велике вороже військо, князь 
Ярослав зажурився. Він знав, що перемогти ворогів не буде легко. Ярослав 
гаряче помолився до Пресвятої Богородиці й обіцяв збудувати церкву на її 
честь, якщо доб'ється перемоги. 
 
Почався бій. Велика була сила в печенігів, але князь Ярослав таки їх 
переміг і прогнав з української землі. Коли війна закінчилася, Ярослав 
на цьому бойовищі побудував нову частину міста з прегарною церквою 
Софії-Премудрости Божої та монастирями св. Юрія й св. Ірини. Треба було 
також будувати нові укріплення з валами й частоколом. В укріпленнях 
Ярослав наказав вимурувати міцну браму, а над нею — церкву 
Благовіщення Пресвятої Богородиці. Браму прикрашено позолоченою 
бляхою, і від того стали її називати люди Золотою Брамою або Золотими 
Воротами. 



 

 
 

     Залишки Золотих Воріт перед їх відновленням 
 
 
 
Коли закінчено будову, князь скликав духовенство та мешканців міста і 
урочисто віддав свою державу, військо й нарід під опіку Богоматері. 
 
Під Золотими Воротами не раз відбувались криваві битви. Це спричинило 
часткове ушкодження брами, хоч їі будова була міцна. У 1320 році  ії 
перебудовано і звужено до 5 метрів. 
 
 
 

 
 
Золоті Ворота, символ Української Державности 

після відновлення  
 
 
 
Через Золоті Ворота в'їхав тріюмфально до Києва гетьман Богдан 



Хмельницький, коли в січні 1649 року вернувся з переможної війни проти 
Польщі. Золоті Ворота стояли ще в 1750 році, але вже в 1783 році, коли 
Україна опинилась під московським пануванням, їх рештки засипано 
землею. 
 
Через 50 літ їх відкопано і скріплено підмурівками й залізними прутами. В 
такому стані брама стоїть до сьогодні, як свідок колишньої слави й 
могутности. 
 
 
    Веселка, Журнал Для Дітей, Рік XVII, січень 1970 
 
 


