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Kníže Igor a jeho vláda na Kyjevské Rusi


Igor byl syn knížete Rurika. Jeho vychování se však po Rurikově smrti ujal kníže Oleg. Za jeho vlády se Igor zasnoubil roku 904 s Olgou ze Pskova. Kyjevským knížetem se stal roku 912. Kyjev měl všeruský význam jako křižovatka obchodního ruchu, proto se stal střediskem politického sjednocení celé země.
    Igor pokračoval v rozšiřování hegemonie kyjevského knížete. Sám nebyl křesťan, ale křesťany toleroval, sami u něj sloužili jako družiníci. Křesťanští Varjagové přišli z Konstantinopole, ale také ze západní Evropy – odtud potom formování kontaktů. Významné byly jeho kontakty se západní a střední Evropou, na východě pak s Byzancí. Kyjevská Rus v době vlády Igora však měla významné kontakty nejen s Byzancí, ale také s baghdátskými Araby, a to prostřednictvím turkotatarské říše Chazarů na jižní Volze, a říší Bulharů na střední části tohoto toku.
I za jeho vlády tvořili Varjagové špičku společnosti – zajišťovaly nejen kontakty, ale také samotnou diplomacii. Významní knížecí družiníci dostávali část země, na které zastávali výkonnou i soudní moc. Za tuto půdu platili daně.
Kyjevská Rus roku 911 získala poprvé mezinárodní uznání – byzantský vládce Lev VI. uzavřel s Olegem obchodní smlouvu. Mezi Byzancí a Kyjevskou Rusí (i přes Igorovo tažení na Konstantinopol) vznikla tradice užších vzájemných vztahů. Tyto přátelské styky usnadnily šíření křesťanství. Ruští obchodníci měli v Konstantinopoli poblíž chrámu sv. Matky Boží svou vlastní čtvrť a z Nestorova letopisu víme, že roku 944 existoval v Kyjevě chrám sv. Eliáše, kde ruští křesťané stvrdili přísahou své rozhodnutí podřídit se podmínkám obchodní smlouvy s Byzancí.
Kostel sv. Eliáše byl za Igorovy vlády nejvýznamnějším kostelem, ale nevíme jestli nebyl v Kyjeve jediným. Podle byzantských zpráv byl založen roku 882. Bohoslužebným jazykem byla řečtina, staroslověnština, ale i gótština, která byla velmi blízká jazyku Varjagů. Gótština existovala jako liturgický jazyk od 10. století. 
Varjagové, kteří byli na službě v Konstantinopoli ve většině případů přijímali křesťanství. Bylo to také díky působení vyspělé byzantské kultury a zvláště pak jejího náboženství, které muselo zapůsobit. Zatímco v Konstantinopoli mohli být Varjagové zaměstnáni jen méně významnou službou, u knížete Igora mohli zbohatnout, díky válečným tažením, která byla podnikána právě za tímto účelem. Mnoho Varjagů se vracelo z Konstantinopole do Kyjeva, protože v Byzanci zůstávali jen cizími nádeníky, zatímco v Kyjevě se naturalizovali.
Igor byl druhým vládcem na Kyjevském trůnu, v očích Slovanů však zůstal cizincem, podobně jako Oleg. Igor nikdy nevystřídal tradiční víru za křesťanství, i když se o něm tvrdí, že byl „vnitřním křesťanem“.

Jednou z hlavních činností knížete bylo vybírání daní na podmaněných územích. Knížata v těchto oblastech usazovala své náměstky (posadniky), což byli buď najatí družiníci nebo vlastní synové či příbuzní. Tito náměstkové se svými družinami jednali dosti nezávisle a byli jen  málo ve styku s Kyjevem. Veliký kníže se pokládal jen za staršího mezi těmito náměstky – místními knížaty. Někteří z těchto náměstků pak měli právo vybírat pro velikého knížete daň. Igorův vévoda Sveneld, který zvítězil nad slovanským kmenem Ulučů, sídlícím na dolním Dněpru, dostával daň nejen od tohoto kmene, ale i od kmene Drevljanů, a jeho družina tak žila bohatěji než družina knížete Igora.
Daň se platívala obyčejně in  natura, hlavně kožišinami – kůží. Některé kmeny platily daň tzv. Šljagy, což znamenalo pravděpodobně všechny cizozemské kovové peníze, které tehdy kolovaly na Rusi. Byly to hlavně stříbrné arabské Dirhemy. Daň byla vybírána dvěma způsoby, buď je podmaněné kmeny přivážely do Kyjeva, nebo je vybírala knížata se svými družinami. První způsob se nazývá povoz, druhý poljuďje – administrativně finanční jízda knížete po podmaněných kmenech. Daň, kterou kníže vybíral byla zároveň i materiálem jeho obchodních obratů. O daň se dělil se svou družinou, která mu byla nástrojem správy. Daň se vybírala v zimě, v létě se pak obchodovalo.
Hospodářský zájem knížete určoval i zahraniční činnost. Ta měla dva hlavní cíle, jednak získání zámořských trhů a pak také očištění a ochrana obchodních cest, které vedly k zámořským trhům. Velmi obtížná byla ochrana v jihoruských stepích zvláště po tom, co se objevili Pečeněhové. Dalším problémem byla obrana hranic proti stepním barbarům. Proto byly kolem Kyjeva budovány tvrze, které byly osazovány válečníky. Z těchto opevnění pak vznikala jakási obranná hráz proti vnějším útokům.
Jak již bylo naznačeno výše, Igor podnikal mnohá vojenská tažení, jejichž cílem bylo dostat se k velké kořisti. Tak roku 913 udeřil na Drevljany a donutil je k placení novému poplatku. Stejného roku pak vypravil 500 lodí, z nichž na každé plulo 100 mužů, do Azovského moře. Se svolením chazarského chána pronikli proti proudu Donu, až tam kde se přibližuje k Volze. Tam své lodě přenesli a pluli do Kaspického moře, kde se usadili na ostrůvcích blíže Batuma a plenili Zakavkazsko. Když se vraceli zpět s velkou kořistí, přepadli je a oloupili Chazaři. Výprava byla nakonec zničena útokem Burtasů.
Roku 941 vypravil Igor 10 tisíc lodí, které se přeplavili po Černém moři a poplenili celé pobřeží Malé Asie. Útok na Konstantinopol se však nezdařil. Přestože většina byzantských vojsk byla právě zaměstnána boji na východní hranici Byzantské říše a její loďstvo operovalo na moři, císař Romanos Lakapenos shromáždil na obranu veškeré síly, které měl k dispozici a pomocí řeckého ohně způsobil ruským lodím zničující porážku. Zbytky ruského loďstva se stáhly do Černého moře, kde vyplenily přímořské oblasti v Bythínii.Ruská porážka byla dovršena zásahem z východní fronty povolaného Kurkuase, který zničil ruské síly na souši. Kníže Igor přivedl nakonec do Kyjeva jen malý zlomek původního vojska
Igorovo tažení na Konstantinopol nebylo prvním tažením ruského knížete proti Byzantské říši. Výpravy proti Byzanci měly Rusi zjednat přístup k velikému hospodářskému centru, jímž byla Konstantinopol. Hospodářské motivy těchto výprav vystupují do popředí zvláště pak v 10. stol.
Roku 907 se uskutečnilo tažení, předchůdce Igorova, knížete Olega na Konstantinopol. Přestože město nedobyl, byla výprava úspěšná. Vedla totiž k diplomatickému vyjednávání, které bylo uzavřeno obchodní smlouvou. Ta byla definitivně potvrzena roku 911. Smlouva upravovala vzájemné vztahy a obchodní styky mezi Kyjevskou Rusí a Byzantskou říší a zaručovala ruským kupcům v Konstantinopoli značná, přesně vymezená práva (např. bezcelní obchod). Na druhé straně ale zase umožňovala byzantským císařům přijímat do svých služeb ruské námezdné vojáky. Porušení této smlouvy pak vedlo k tažení Igora na Konstantinopol v letech 941 a 944.
Roku 944 se Igor spojil se zámořskými Varjahy a Pečeněhy a uspořádal novou výpravu proti Konstantinopoli. Při ústí Dunaje je však zastihli řečtí poslové, kteří přinesli dary a nabídli takovou daň, že Igor uzavřel mír. Ten byl potvrzen roku 945 ("na všechna léta, dokud slunce svítí a svět stojí"). Igor s pohanskými Rusi přísahal na Chlumu před sochou Peruna, křesťanští Rusové vykonali přísahu v chrámu sv. Eliáše.
Výsledkem míru byla nová byzantsko-ruská smlouva, která byla uzavřena r. 944. V podstatě byla obdobou smlouvy z r. 911, ale zaručovala Byzanci lepší podmínky – především se v ní Rusové zavazovali chránit Chersonesos, což byla nejdůležitější byzantská pevnost na Krymu. Byla to hlavní opora byzantského obchodu s jižním Ruskem, také sloužila k obraně před útoky cizích nepřátel. 
V dokumentech smlouvy byly podrobně stanoveny podmínky vzájemných vztahů, zvláště pak pokud se týká obchodu mezi Ruskem a Byzantskou říší, ale také právní postup při obchodních sporech a dohoda o vzájemné vojenské pomoci mezi oběma zeměmi (viz výše). Smlouva vedla k rozvoji vzájemného obchodu na obou stranách. 
Ruští kupci přicházeli co Konstantinopole každé léto. Zůstávali tam po tzv. kupecké období, což bylo šest měsíců – podle smlouvy neměl nikdo právo zůstávat na zimu. Ruští kupci bydleli na cařihradském předměstí u sv. Mamy, kde byl kdysi klášter sv. Mamanta. Císařští úředníci odebírali od příchozích kupců knížecí listiny s označením počtu lodí poslaných z Kyjeva a sepsali jména přibylých knížecích poslů i prostých kupců. Branami města mohli vcházet pouze beze zbraní a v maximálním počtu padesáti mužů pod dozorem vojenské stráže. Město se tak bránilo proti loupežným přepadům ozbrojených skupin, které by pod záminkou obchodu mohly proniknout dovnitř. Kupci a poslové měli ve městě od místní vlády po dobu svého pobytu bezplatnou výživu a bezplatné lázně – to je znamení, že se v Konstantinopoli dívali na ruské obchodní jízdy jako na obchodní poselstva spojeneckého kyjevského dvoru, a ne jako na soukromé výpravy. Ruským kupcům byla v Konstantinopoli zaručena bezplatná strava a lázeň. Poslové, kteří zastupovali knížata a jiné osobnosti, dostávali z císařské pokladny poselské platy, ruští kupci jako hosté tzv. měsíčné – měsíčné výživné. Tyto platy jim byli udělovány v pořadí podle měst, které bylo předem stanoveno. První místa zaujímaly města Kyjev, Černigov a Perejaslav, tedy střediska centrální Kyjevské Rusi. Kupci byli také na zpáteční cestu zásobeni potravinami, stěžni, kotvami, lany a ostatním materiálem, který potřebovali k plavbě. Obchod byl tehdy směnný a Rusové vyváželi a prodávali med, vosk, kožišiny a otroky, naopak nakupovali a domů dováželi přepychové předměty, drahocenné látky či šperky.
Obchodní plavby do Konstantinopole byly velmi obtížné a nebezpečné. Ruské karavany, které se shromáždily pod Kyjevem u Vitčeva se vydávaly na cestu v červnu. Těžká byla samotná plavba po Dněpru, jehož břehy byly na mnoha místech skalnaté a lodě se také musely vyhýbat skalnatým výběžkům v korytu řeky. Po cestě na karavany číhali Pečeněhové. Na některých místech pak bylo dokonce potřeba lodi přenášet po břehu. Po proplutí ústí Dněpru karavany odpočívaly na ostrově sv. Eleutheria (nyní Berezaň). Pak pluli po moři, přidržujíce se břehu a vyhýbaje se Pečeněhům, až k ústí Dunaje, odkud byla plavba bezpečná. Tyto výpravy nutně potřebovaly vojenský doprovod.
Vláda Olega a Igora zavdala počátek vzájemných přátelských styků na úrovní obchodní i vojenské mezi dvěma velikými říšemi východní a jihovýchodní Evropy. Ze strany Ruska šlo především o výhodné obchodní partnerství, zatímco Byzantská říše sledovala spíše mocenské cíle, zvláště co se týká šíření křesťanství do té doby stále pohanské země Rusů.
Tyto smlouvy, Olegova a Igorova, byly hlavním prostředkem, který připravoval Rus na přijetí křesťanství. Působila v nich však výrazně i stránka právní. Právní poměry mezi Rusi a Řeky v Konstantinopoli byly ustanoveny tak, že trestní i civilní porušení práva byla rozsuzována podle zákona řeckého i podle ruských nařízení a zákonů. Tak vznikaly smíšené normy kombinované ze dvou práv, které byly vykládány ve smlouvách. Smlouvy jako diplomatický materiál leží v Kyjevském archivu.
Kníže Igor byl pak roku 945, kdy znovu povstali Drevljané, pod knížetem Matem, kteří byli nespokojeni s vybíráním berně, přepaden a zabit. Vládu po něm převzala jeho manželka kněžna Olga.
Kníže Igor je nedílnou součástí dějin Kyjevské Rusi. Za jeho vlády došlo k utužení vzájemných styků s Byzancí, podnikl řadu úspěšných vojenských tažení a nakonec podpořil pronikání křesťanství na území Kyjevské Rusi, které bylo dokončeno o několik desítek let později, kdy velký kníže Vladimír přijímá křest právě z Byzance. Tak byla zahájena poslední fáze kristianizace Ruska, což mělo velký vliv na formování tohoto státu v dalších staletích.
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