Polityka zewnętrzna i wewnętrzna Włodzimierza Wielkiego księcia Rusi- Ukrainy
Pomimo tego , że Ruś-Ukraina znalazła się po wschodniej stronie politycznego
podziału Europy i przyjęła chrześcijaństwo w rycie słowiańskim Wschodu to książę
Włodzimierz nie stał się księciem wasalnym wielkiego imperium bizantyjskiego. Nie chciał
również by cerkiew na Rusi była terenem misyjnym konstantynopolitańskiego patriarchatu
do czego mocno zmierzało Bizancjum. Książę jeszcze bardziej wzmacnia swoje związki z
cerkwią w Bułgarii. Znany historyk M. Czubaty pisze w ten sposób : „Ukraińskie
cerkiewne życie od samych początków było syntezą wschodniego i zachodniego
chrześcijaństwa” .Już za czasów panowania księżnej Olgi ten kontakt z Zachodem już
istniał.
Ciekawym zjawiskiem jest to , że nie istnieją żadne oficjalne umowy państwowe
podpisane przez księcia Włodzimierza z Bizancjum. Przeciwnie , są dokumenty historyczne
zamieszczone w latopisach , które dokumentują wysyłanie poselstw z Rusi do Rzymu i z
Rzymu na Ruś. Nikon w kronikach mówi o posłach z Rzymu do Włodzimierza ( 990-991 ).
Brunon w liście do swego niemieckiego cesarza Henryka II wspomina o swoim pobycie w
Kijowie na dworze księcia Włodzimierza.
Z Zachodu Ruś bierze przykład zbierania podatków tzw. dziesięcinę. Najbardziej za
związkami z Zachodem świadczą koligacje rodzinne pomiędzy włodarzami zachodnimi i
ruskimi. Wszystko to przyczyniło się do tego , że Bizancjum starało się zawsze wbijać klin
niezgody pomiędzy Rusią a Zachodem.
Korona Włodzimierza Wielkiego
Korona Księcia Włodzimierza jest rzeczą , którą nie od dzisiaj rozważali wielcy
historycy. Pytanie to ma już ponad tysiącletnią historię .Wynika ona z tradycji oraz
pisanych i niepisanych zachowanych pamiątek.
Pieniądze , które pochodzą z czasów Włodzimierza ukazują go jako włodarza w
królewskiej koronie. To świadczy o tym , że książę był koronowany na króla.
Są zachowane legendy , które miałyby dokumentować pochodzenie korony. Jedna
grupa legend mówi , że korona pochodzi z Bizancjum , inna grupa mówi , że insygnia
królewskie zostały przywiezione przez posłów księżnej Anny również z Bizancjum. Te
insynuacje jednak są mało wiarygodne , gdyż bizantyjskim władcom zależało na tym aby
Włodzimierz nie był królem.
Istnieje teoria i możliwość koronowania księcia Włodzimierza przez legatów z
Rzymu kiedy to owi legaci w 1000-cznym roku koronowali węgierskiego ( uhorskiego )
władcę Stefana i razem z posłami węgierskimi i czeskimi przybyli do Kijowa. Do tego
mogły przyczynić się mocne związki Włodzimierza z cesarzem Ottonem II , który posiadał
bardzo duże wpływy w Rzymie.
W późniejszej korespondencji do Włodzimierza Rzym tytułuje go tytułem „Rex” co
oznacza dosłownie „ król”.
Państwowe i cerkiewne osiągnięcia za panowania Włodzimierza
Wielki władca Włodzimierz mając wielkie doświadczenie i osiągnięcia chciał
przyuczyć swoich synów aby w przyszłości dobrze kierowali swoim państwem. Dokonuje

podziału ziem pomiędzy swoich synów. Jarosławowi daje Nowogród , Borysowi Rostow ,
Glebowi Murom , Świętopełkowi ziemię derewlańsko- turowską ,Wsewołodowi
Włodzimierz Wołyński , Mstysławowi Tmutorokańską ziemię. Po tym podziale syn
Świętopełk zbuntował się i Włodzimierz zmuszony był odebrać mu panowanie nad ziemią
turowską i przeniósł go do Kijowa pod nadzór centralnej władzy. W Nowogrodzie Jarosław
przestał płacić daninę do centralnej kasy w Kijowie , dlatego Włodzimierz wybrał się ze
swoim wojskiem do Nowogrodu aby przywołać syna Jarosława do porządku .
Ze Wschodu zaczęły nadciągać ordy połowców. Włodzimierz , już trochę podupadły
na siłach , powierza swoją armię ulubionemu synowi Borysowi , który wyrusza przeciwko
połowcom.
Niemoc Włodzimierza postępowała i 15-go lipca 1015 roku wielki władca RusiUkrainy zmarł.
Po śmierci ojca w Kijowie rozpoczęła się bratobójcza walka o tron centralny w
Kijowie.W tej walce ginie czterech braci. Wówczas książę nowogrodzki Jarosław wraca
zbrojnym pochodem do Kijowa , zaprowadza porządek i sam zasiada na głównym kijowskim tronie.
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