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Микола Литвин*

 
ËÅÎÍÒ²É ÂÎÉÒÎÂÈ×: Â²ÐÍÈÉ ËÈÖÀÐ ÌÓÇÈ ÊË²Î

Непевний того, в чому певність маю,
Я бачу світло, як задму свічу,
І знаю тільки те, чого не знаю,
Знання химерним випадком вважаю,
Зірвавши банк, весь програш я плачу.
“Добраніч!” – прокажу, коли задніє,
Здоровий – почуваю вічний біль, 
Безрідний – спадщини чекати смію,
Скрізь прийнятий, я гнаний звідусіль.
(Франсуа Війон, 1431 – після 1463)

Всі історики певним чином перебувають на службі у музи Кліо – строгої 
покровительки науки, якій вони себе присвятили. Незвична жінка Кліо заво-
рожувала своїх прихильників в різні моменти і періоди їх життя, манила таєм-
ничою чарівністю, але близько не підпускала. Довгим був шлях до історичної 
науки і професора Леонтія Войтовича – математика за фахом, історика за по-
кликанням. 

Він народився 16 травня 1951 р. в місті Єманжелінську Челябінської об-
ласті, де його батьки перебували на засланні. Батько – Войтович Віктор Йоси-
фович (6.09.1900 – 19.07.1952) з перемишльської гілки Войтовичів, племінник 
відомого львівського скульптора Петра Войтовича (1862–1936). Доброволь-
цем як кадет пішов на фронти Першої світової війни,  закінчив політехніку у 
Празі, воював на різних фронтах Другої світової війни від Карелії до Балкан у 
1940-1944 рр. і загинув на шахті на Уралі.  Мати – Войтович Антоніна Томівна 
(17.02.1911 – 8.06.1997) з добромильської гілки Войтовичів, більшу частину 
життя вчителювала. Навіть на засланні працювала у дитбудинку, де виховува-
лися сироти, вивезені з обложеного Ленінграду. Немолоді вже галицькі інтелі-
генти не чекали так пізно дитини, але якось змирилися з цим Божим даром. Не-
вдовзі загинув батько, потім померла бабуся, мамина мати – Катерина Юліївна 
Войтович-Боркова (2.07.1871 – 4.01.1953). Вона походила з родини німецьких 
колоністів, народилася в с. Ромянка біля Ліська між Перемишлем і Сяноком, 
виховала десятеро дітей і у 1946 р. у віці 75 років в телячому вагоні була ви-
везена з м. Добромиля за Уральські гори. Могили бабусі і батька не збереглися, 
на місці колишнього цвинтаря виріс квартал новобудов…

Раннє дитинство пройшло в Єманжелінську серед бараків, в яких жили 
заслані сюди родини галицьких українців, естонців та литовців. В самих бара-
ках, зовні схожих на хліви, квартири розділялися фанерними перегородками, а 
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імпровізовані кімнати – занавісками. В місті жили також нащадки оренбурзь-
ких козаків, сибірських татар, полтавські українці (заслані сюди ще в часи ко-
лективізації) та калмики (вислані після війни). Був тут також табір військово-
полонених німців, які вже всі розмовляли російською мовою і вільно ходили 
по місті. У 1956 р. повернулися в Україну і осіли в тітки Анни в місті Микола-
єві над Дністром поблизу Львова (у Львові та Добромилі не прописували), де 
Леонтій Войтович закінчив середню школу у 1967 р.  Мати взялася будувати 
житло і тому працювала на кількох роботах (у двох школах та побуткомбінаті), 
а допитливий хлопчик залишався сам на сам з вулицею та книгами.

Якщо послухати Л.В.Войтовича (а ми спілкуємося з середини 80-х рр.. ми-
нулого століття), то йому завжди везло. Вулиця Шевченка, де жили переваж-
но корінні миколаївчани, які гордо називали себе копачами, навчила його всім 
премудростям життя. На цій вулиці виросла футбольна команда “Цементник”, 
яка двічі виходила в фінал кубку мільйонів (в радянські часи це був найсиль-
ніший турнір для команд колективів фізкультури). Багато тутешніх хлопців, 
починаючи в дитячій команді “Цементника”, закінчували в командах майстрів. 
Л.Войтович не став відомим футболістом, але грав футбол регулярно майже до 
35 років. 

З книжками повезло більше. Місцевий парох о.Володимир Федусевич 
(1885 – 1962), далекий родич і приятель родини, подарував у 1957 р. першо-
класникові дитячу біблію з картинками. На його велике здивування вже че-
рез рік він помітив, що хлопець пробує розібратися в хронології, цікавиться 
єгиптянами і филистимянами. Тоді він подарував йому кілька підручників з 
давньої історії та середніх віків, виданих ще у 1900 р. Ці підручники зберіга-
ються у професорській бібліотеці досі. У покійного стрика Теофіла Балко збе-
реглася частина бібліотеки. Він вчився в Чехії з колишніми білогвардійцями, з 
деякими дружив і від одного залишилася невелика бібліотека російських кни-
жок, які видавалися у Празі та Белграді. Серед них були книги М. Карамзіна, 
М. Арцибашева, С. Соловйова, В. Ключевського, О. Шахматова, Д. Расовсько-
го, С. Шмурло і мало не  повне зібрання Seminarium Kondakovianum. У міській 
бібліотеці, куди його пускали до всіх фондів, були видання російських істори-
ків. Класний керівник Галина Тимофіївна Плетінь була вчителем географії та 
історії. Своєму улюбленцю вона сама діставала книги. Канікули Л. Войтович 
звикло проводив в Нижанковичах та Добромилі, де хресна мама Ірина Леськів 
діставала для нього М. Грушевського, М. Кордубу, С. Томашівського. Не всі 
книги, як і рукописи, горять… 

Батько його шкільного товариша М.М.Усцький, математик за фахом, але 
більше історик за науковими зацікавленнями, рано помітив інтерес хлопця до 
історії. Він постарався націлити його на добротну польську та чеську літерату-
ру: П. Шафарик, Л. Нідерле, Г. Ловмяньський, Я. Відаєвич. Далі пішли спроби 
читати німецьких істориків. 

Тож, закінчивши школу, Л.Войтович мав добру підготовку з історії в об’ємі 
дореволюційного університету. Знав праці В. Васильєвського, М. Беляєва, 
Г. Острогорського та інших істориків. Знав українську, російську і польську 
літератури, захоплювався поетами срібного віку, трубадурами, “Плеядою”, 
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П. Верленом і Г. Аполлінером, іспанським романсеро, Ф.-Г. Лоркою, А. Мачадо 
і Х.-Р.Хіменесом. Але найбільше любив Франсуа Війона. Здавалося б – прямий 
шлях в гуманітарному напрямку під крила музи Кліо. Але Л. Войтович посту-
пив у Львівську політехніку.                

Закінчувалася відлига. Діти тих, хто повернувся з Сибіру, поступали в по-
літехнічний або лісотехнічний. Тому і Л. Войтович закінчив механіко-маши-
нобудівний факультет Львівського політехнічного інституту за спеціальністю 
динаміка і міцність машин. Фактично це була чи не єдина спеціальність у по-
літехніці, де математичні дисципліни вивчали цілих п’ять років. І диплом з до-
сить нетиповою кваліфікацією: інженер механік-дослідник. Це була еліта по-
літехніки, куди набиралися кращі абітурієнти-механіки особисто професором 
Михайлом Сергійовичем Комаровим. Досить сказати, що сьогодні з 24 випус-
кників групи, в якій навчався Л. Войтович, четверо професорів (троє докторів 
технічних наук і один – історичних) та 11 доцентів і кандидатів технічних наук! 
Звідси і вивірена математична логіка дослідника-історика Л. Войтовича, його 
увага до дрібниць і деталей, досконале знання технології виробництва і техні-
ки минулого. 

Але муза Кліо не відпускала його і в стінах політехнічного вузу. Нашвид-
коруч зробивши розрахункові чи курсові, часто з добрими помилками, за які 
йому не раз добряче діставалося, він старанно конспектував Б. Рибакова, 
В. Пашуто або когось іншого, заповнюючи прогалини в історичній освіті. Слу-
хав лекції про світові музеї, на яких демонструвалися діапозитиви, ходив у 
філармонію на симфонічні концерти, але найбільше захоплював орган та ін-
струментальна музика Вівальді, Бах, Перголезі. В Пажеському корпусі (як на-
зивали себе динаміки) до цього звикли.   

Він довго працював за основним фахом. У Берегівському філіалі Всесо-
юзного науково-дослідного технологічного інституту ремонту та експлуатації 
машинно-тракторного парку пройшов всі щаблі від конструктора ІІІ категорії 
до провідного конструктора і завідуючого сектором. За цей час вісім його роз-
робок було впроваджено у серійне виробництво, а автомобільний підйомник 
4СМ5 ОПТ-8931 був відзначений медалями Виставки досягнень народного 
господарства СРСР. Він працював головним механіком і головним інженером 
одного з найбільших деревообробних комбінатів з тисячами станків і сотнями 
машин. Пізніше був заступником і першим заступником голови райдержадмі-
ністрації, заступником голови районної ради. Займався питаннями економіки, 
промисловості, будівництва, транспорту і зв’язку, енергетики і комунального 
господарства. 

Тоді підприємства працювали без зупинок. Головних механіків піднімали і 
в ночі, якщо трапилася якась аварія, а вже всі суботи і неділі ремонтні служби 
трудилися планово. І за таких умов Л.Войтович знаходив час не тільки слідку-
вати за розвитком науки (в Берегові ще збереглися рештки бібліотеки україн-
ської гімназії, де викладав колись П. Карманський, а також добрі старі угорські 
та чеські приватні бібліотеки, в філіалі була своя бібліотека з МБА, через яку 
можна було виписувати книги навіть з Москви та Ленінграду), але й писати 
самому. Правда, тоді він не думав як би свої праці опублікувати. Просто писав, 
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бо муза Кліо не давала не писати…   
У ті часи політехніки як правило два роки після закінчення вузу за добрі 

гроші несли офіцерську службу, щоб потім в запасі отримувати чергові зірки 
час від часу відриваючись від виробництва на збори. У Л.Войтовича і ця сторо-
на виявилася нетиповою. Його служба розтягнулася мало не на двадцять років. 
315-й мотострілецький Червонопрапорний Севастопольський полк, який дис-
локувався в Берегові на Закарпатті недалеко від кордону, був частиною скадро-
ваною. Але  часто ця частина, до так званого організаційного ядра якого був 
приписаний старший лейтенант, а потім капітан Л.Войтович, майже регулярно 
розгорталася до штатної чисельності з підняттям приписного складу і виїздами 
на полігон. Деякі такі розгортання розтягалися на місяць і більше, а перед тим 
йшли тренування з нічними  посильними у вихідні дні. Напевне звідси розу-
міння особливостей військової служби, стадій проходження наказів до вико-
навців, причин невдач та інших тонкощів, які неможливо почерпнути з книжок.     

Муза Кліо, однак, неустанно спостерігала за ним і таки змусила покинути 
доволі успішну кар’єру менеджера. Але шлях до цього був ще довгим. Подруги 
співчували дружині, оглядаючі стелажі, заповнені книгами. Скільки грошей ви-
кидає чоловік, невже це хтось колись прочитає? З старих друзів не посміхалися 
тільки Василь Маліборський, Володимир Решетюк та Йосиф Штіхлайтнер. 

Першим знаним науковцем, з яким познайомився особисто Л. Войтович, 
був О. О. Зимін. Але знайомство це було короткочасним, Зимін хворів і не-
забаром помер. Десь в кінці 70-х В. Маліборський познайомив Войтовича з 
відомою львівською скульпторкою Т. М. Бриж (1929–1999) та її чоловіком ху-
дожником Є. І.  Безніско (нині лауреатом Шевченківської премії). В майстерні 
Теодосії Марківни у Львові на Мартовича, 5 (де тепер її меморіальний музей) 
познайомився Войтович з багатьма митцями, поетами і письменниками, серед 
них були Микола Вінграновський (дружба з яким тривала до останніх днів по-
ета), Федір Стригун, Мар’ян Лубківський та багато інших. 

У квітні 1985 р.  Є. Безніско познайомив Л. Войтовича з Я. Д. Ісаєвичем, 
тоді доктором історичних наук і завідувачем відділу історичних пам’яток Ін-
ституту суспільних наук АН УРСР, пізніше академіком НАН України і дирек-
тором Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. Л. Войто-
вич прийшов на цю зустріч з своїми працями з проблем слов’янського етноге-
незу.  Ярослав Дмитрович з цікавістю переглянув ці праці, відзначив їх рівень 
і порадив змінити тему досліджень. “Всім цим можна буде займатися, коли 
станете академіком, – зауважив Я.Ісаєвич, – особливістю цих досліджень є 
те, що кожен учасник дискусії має лише свою модель етногенезу, відмінну від 
усіх інших, і ні за що не погоджується з жодним іншим опонентом”. Так само 
він відхилив козацьку тематику (“Для інженера ця тема сьогодні безнадійна”). 
Ярослав Дмитрович запропонував зайнятися генеалогією Рюриковичів, якою 
на той час не займався майже ніхто. З того часу розпочалася їх тісна співпраця, 
яка продовжувалася майже до останніх днів Я. Д. Ісаєвича. Я. Ісаєвич був на-
уковим редактором перших монографій, науковим керівником кандидатської 
та науковим консультантом докторської дисертацій Л. Войтовича. Вони дов-
го працювали в одному відділі над спільними темами, особливо над другим 
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томом “Історії української культури” і першим томом “Історії Львова”. Іноді 
сперечалися, частіше радилися, і напевно, не випадково, саме Л. Войтовичу, 
вже будучи хворим, Я. Ісаєвич доручив редагування збірника “Княжа доба” і 
завершення деяких інших спільних проектів. 

Вони могли спілкуватися годинами. Я. Ісаєвич інколи говорив, що Л. Вой-
тович прийшов до нього уже сформованим науковцем, на що останній завжди 
заперечував, що без Ісаєвича ніколи б з інженера Войтовича не вийшов іс-
торик. Він підкреслював, що не маючи спеціальної освіти, перейняв від сво-
го вчителя методику, критичний підхід до власних результатів, виваженість 
висновків, необхідність застережень і недопустимість поспішності, що потім 
старався передавати своїм учням.

Але і знайомство та співпраця з Я. Д. Ісаєвичем, навіть його повернення на 
Львівщину у 1994 р. і успішний захист двох дисертацій ще не означали повний 
перехід у царину історичної науки. Муза Кліо все ще поблажливо посміхалася, 
дозволяючи друкувати книги, які отримували шкіряні грамоти на Львівських 
форумах видавців. В Миколаїв його змусили повернутися обставини – важ-
ка хвороба матері, яка залишилася сама і не хотіла нікуди переїжджати. І тут 
Л. Войтович зайняв посаду заступника, потім першого заступника голови рай-
держадміністрації. Потім був заступником голови районної ради. Займався 
не гуманітарними питаннями, а промисловістю, будівництвом, транспортом і 
зв’язком, торгівлею, палевно-енергетичними та комунальними проблемами… 
Не виплачувалася зарплата, почалася приватизація, район регулярно топило, 
велика промисловість (а тільки на РДГХП “Сірка” в Новому Роздолі працю-
вало майже 10 тис.) переживала кризу і люди залишалися без роботи і засобів 
існування. 

Звідки за таких умов знаходився час для наукових досліджень? А моногра-
фія “Князівські династії Східної Європи (кінець ІХ – початок ХVI ст.): склад, 
суспільна і політична роль” крім шкіряної грамоти була відзначена і премією 
ім. М. С. Грушевського Президії НАН України. 

З 1995 р. Л. Войтович розпочав роботу (за сумісництвом) старшим науко-
вим співробітником відділу історії середніх віків Інституту українознавства 
ім.І.Крип’якевича НАН України, де працює досі (була економічна скрута і в 
окремі періоди він отримував  навіть 0,1 ставки або по кілька місяців взагалі 
працював без контракту), з 2001 р. він почав свою викладацьку діяльність (теж 
спочатку як сумісник) на кафедрі давньої історії України, а з 2006 р. – завідува-
чем кафедри історії середніх віків і візантиністики. Муза Кліо нарешті взяла 
його до своєї особистої гвардії. Інший її служитель – декан історичного фа-
культету Роман Мар’янович Шуст зробив все, щоби Львівський національний 
університет імені Івана Франка став рідним домом для Л. Войтовича.     

Знаючи давно Л. Войтовича, часто спілкуючись з ним, я для себе від-
значив його вміння сходитися з різними людьми, часто навіть підтримувати 
дружні стосунки з своїми опонентами. Такими були його стосунки і з М. Ю. Брай -
чевським (1924–2001). Їх познайомив інший відомий історик та археолог 
Я. Є. Боровський (1937–2003). Незнаний серед істориків інженер, який що-
йно почав працювати з Я. Ісаєвичем, і непримиренний та впертий знаменитий 
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М. Брайчевський. Вони сперечалися за готів, черняхівську культуру і багато ін-
ших речей ранньої історії, знаходячись на зовсім протилежних позиціях. Спе-
речалися на рівних, часом їх втихомирював Ярослав Євгенович і вони разом 
проводжали “діда” Брайчевського до Бессарабки. Пізніше, відсилаючи свій 
відгук на кандидатську роботу Л. Войтовича, Михайло Юліанович написав: 
“тільки не тягни з докторською”. 

А з Я. Є. Боровським Войтовича звів Михайло Рожко (1939–2004), невтом-
ний дослідник наскельної фортеці Тустань і Карпатської лінії оборони. З Рож-
ком їх об’єднували дружба сім’ями, поїздки на городища, дискусії стосовно 
оборонних конструкцій, а також поезії і мистецтва.

Стосунки Л. Войтовича з Я. Р. Дашкевичем були стриманими, але теплими. 
Дашкевич підтримував зацікавлення Войтовича східною та кримською тема-
тикою, рекомендував авторів та необхідну літературу, залучав до заходів, які 
організовували сходознавці, разом вони презентували львівську школу на укра-
їнсько-монгольському форумі. Теплі стосунки склалися у Л. Войтовича з член.-
кор. НАН України М. Ф. Котляром та його дружиною д. і. н. М. В. Скржин ською. 
Їх познайомив Я. Ісаєвич. М. Ф. Котляр був першим опонентом на захисті док-
торської дисертації Л. Войтовича, незважаючи на те, що з багатьох дискусій-
них питань в них обох часом різні погляди. 

Дружні відносини підтримував Л. Войтович і з професором М. Коваль-
ським, який був його першим опонентом на захисті кандидатської дисертації. 
Їздив до нього в Острог.

Про професора Н. М. Яковенко Л. Войтович завжди розповідає, що це єди-
на людина, якій вистарчило терпіння не тільки до кінця прочитати рукопис 
“Князівських династій”, нічого не пропускаючи, але й допомогти уникнути 
кількох десятків  відвертих “ляпів” і помилок.

Перша зустріч Л. Войтовича з професором М. Крикуном запам’яталася 
тим, що обоє один одному сильно не сподобалися. М. Крикун цілковито за-
бракував запропоновану Л. Войтовичем статтю, а останній, підбадьорений 
підтримкою Я. Ісаєвича, від обурення не знав, що сказати. Пройшло зовсім не-
багато часу і М. Крикун виступив опонентом на захисті докторської дисертації 
Л. Войтовича, а забракована стаття вийшла через багато років у зовсім іншому 
вигляді. Якщо придивитися глибше до праць Войтовича, то вони все більше 
стають схожими на праці його колишнього критика, перш за все стосовно гли-
бини дослідження предмету і скрупульозності.  

У відділі історії середніх віків сформувалася дружба з такими несхожими 
один на одного дослідниками як Володимир Александрович (ще у 1994 р. вони 
разом представляли львівську школу на конференції у Тракаї, де було запо-
чатковано спробу подати історії Великого князівства Литовського однаково у 
навчальних закладах Литви, Польщі, Білорусії та України), Іван Паславський, 
Юрій Ясіновський, Вікторія Любащенко та Ярослав Книш. Добре склалася 
співпраця і з молодшою генерацією відділу Р. Голиком, Ю. Зозуляком, М. Жук, 
Н. Дубинкою (останні дві, доречі, закінчили спеціалізацію по його кафедрі). 

Особливо тісні стосунки з археологами – Ларисою Крушельницькою 
(їх познайомив Я. Ісаєвич ще у 1994 р.), Юрієм Лукомським, Володимиром 
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Петегиричем, Михайлом Филипчуком (який нині очолює Інститут археології 
Львівського національного університету імені Івана Франка), патріархом львів-
ських археологів Леонідом Мацкевим (який багато років досліджував печерний 
комплекс на Приймі поблизу Миколаєва), Олександром Ситником та Василем 
Оприском. В стінах інституту українознавства Войтович близько зійшовся з 
іншими людьми з різних галузей – Феодосієм Стеблієм, Іваном Патером, Васи-
лем Горинем, Миколою Ільницьким, Богданою Крисою, Ярославою Мельник, 
Петром Шкраб’юком, Остапом Середою, Кімом Науменко, Юрієм Зайцевим, 
Людмилою Батрак, Надією Камінською та Богданом Микитівим. Мої дружні 
стосунки з Л.Войтовичем тривають теж з 80-х. І до своїх скромних заслуг можу 
долучити те, що колись переконав його не скорочувати текст “Князівських ди-
настій Східної Європи” і завершити цю монографію до Форуму видавців-2000, 
де автор отримав першу шкіряну грамоту.  В інституті українознавства на 
Л. Войтовича ще чекає багато справ, в першу чергу завершення Галицько-Во-
линської енциклопедії та академічної колективної монографії на цю тему. Вони 
починали її з Ярославом Дмитровичом Ісаєвичем, тепер потрібно завершити.    

На історичний факультет Львівського національного університету Л. Вой-
товича залучив декан професор Роман Шуст. Спочатку на свою кафедру, а по-
тім переконав взяти участь в конкурсі на завідування кафедрою. На той час 
Войтовича вже зблизила з університетом співпраця в рамках спільної вченої 
ради з захисту докторських дисертацій Д 35.222.01, де він працював поряд з 
професорами С. А. Макарчуком, М. Г. Крикуном, К. К. Кондратюком, Л. О. За-
шкільняком. В університеті працювали і Богдан Якимович, з яким він дружив 
з 1985 р. (в Інституті українознавства досі розповідають анекдот, як колись 
на вченій раді обурювалися тим, що Я. Д. Ісаєвич взяв собі двох випускників 
політехніки “мало йому було сантехніка, тепер привів ще й шофера”) та Ми-
хайло Кріль, з яким були знайомі з кінця 80-х (тепер разом склали “добромиль-
ське відділення” львівської історичної школи). Л. Войтович швидко вписався 
в колектив історичного факультету. У нього склалися дружні стосунки з пред-
ставниками різних поколінь: М. Швагуляк, О. Франко, В. Чорній, Н. Черниш, 
Р. Сілецький, О. Сухий, В. Голубко (разом організували вчену раду з військової 
історії і планують спільні проекти в цьому напрямку), С. Качараба (вони ще 
й сусіди-земляки), А. Заєць, О. Щодра, З. Баран, В. Кметь, О. Целуйко (разом 
написали монографічний довідник “Правлячі династії Європи” та посібник з 
генеалогії), А. Козицький, О. Бандровський, Я. Онищук, Я. Погоральський, 
М. Глушко, Г. Рачковський, Н. Лешкович, Т. Полещук, В. Качмар, М. Мудрий 
(його жартома Л.Войтович зараховує до “миколаїв-дністровської історичної 
школи”), С. Мовчан, Р. Генега, І. Мацевко (яка нині працює в Центрі дослі-
джень міської історії).

Кафедру історії середніх віків та візантиністики Л. Войтович отримав у 
спадщину від доц. Р. Шиян. Спадщина виявилася доброю, це одна з небага-
тьох в Україні кафедр історії середніх віків, де працюють справжні медієвісти
(Ю. Овсінський, М. Чорний, М. Мельник, О. Горлаченко) та візантиністи 
(Н. Козак, І. Лильо, О. Файда). Підтягуються учні Л. Войтовича – Н. Зубашев-
ський, С. Козловський, П. Юрейко, І. Папа. Здобутком кафедри є підручники 
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з історії середніх віків та візантиністики (останній разом з С. Сорочаном та 
В. Домановським з Харківського національного університету ім. В. Каразіна). 
Це перші підручники на пострадянському просторі позбавлені ідеологічних 
пут і написані з врахуванням останніх досягнень світової науки. Попереду ще 
багато нереалізованих планів. 

Дружба і співпраця склалася і з О. А. Купчинським. Олег Антонович при-
ймав у Войтовича кандидатський іспит з історії ще у 1992 р., з 1996 р. триває 
їх співпраця в рамках НТШ. Вони часто спілкуються, обговорюють разом різні 
проблеми. 

Своя людина Войтович в Інституті народознавства (з директором інститу-
ту акад. НАНУ С.Павлюком дружать ще з 1994 р., коли обоє невдало балотува-
лися в голови рад: Войтович – Миколаївської районної, а Павлюк – Львівської 
обласної), Львівському відділенні Інституту археографії та джерелознавства 
ім. М.С.Грушевського НАН України (в цьому інституті Войтович опублікував 
у 1990 р. свою першу монографію, давно дружить з М. Капралем та ін.), Істо-
ричному та Національному музеях.

Давно помічено, що в останні 5-10 років на численних міжнародних кон-
ференціях і різноманітних збірниках поряд регулярно присутня дружня ком-
панія докторів історичних наук у складі Леонтія Войтовича та Олександра Го-
ловка (Україна), Даріуша Домбровського (Польща) та Олександра Майорова 
(Росія), склад якої останнім часом розширюється: все частіше там з’являються  
Олег Бубенок з Києва, Сергій Сорочан та Сергій Ліман з Харкова, Мирослав 
Волощук з Івано-Франківська, Віталій Нагірний з Кракова. 

В Інституті українознавства Л. Войтович ще з 1985 р. починав працювати 
з І. З. Мицьком. Перший з учнів Я. Д. Ісаєвича Ігор Мицько у 1998 р. покинув 
інститут і розійшовся з багатьма колишніми товаришами. Але з Л. Войтови-
чем вони досі плідно співпрацюють: спочатку в рамках наукового семінарія 
“Княжі часи”, а пізніше регулярних Ольжиних читань. Навколо цього гурт-
ка збирається коло оригінальних дослідників, зокрема С. Терського, Ю. Диби, 
М. Долинської, Ю. Гудими, Ю. Мердуха. 

Дрогобицький історичний осередок, організатором якого є ще один давній 
приятель професор Л. Тимошенко, також числить у своїх рядах Л. Войтовича. 
Він не тільки член редколегії “Дрогобицького краєзнавчого збірника”, але й 
один з найактивніших авторів на його сторінках, учасник мало не всіх заходів 
тутешнього історичного факультету і відділення НТШ. 

Ще можна сказати і про співпрацю Л. Войтовича з науковцями Інституту 
археології НАН України (з Д. Н. Козаком вони земляки-сусіди), Волинського 
національного університету ім. Л.Українки (з М. М. Кучинком їх пов’язує ще й 
давнє берегівське минуле, з В. В. Пришляком – захоплення козацькою темати-
кою), Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля в Луганську, 
історичних кафедр з Ужгорода, Кам’янця Подільського, Одеси та Сімферопо ля.

Кілька слів про “миколаїв-дністровську історичну школу”. Туди Л. Вой-
тович зараховує не тільки уродженців чи жителів миколаївської землі, але й 
всіх, хто про неї писав. А цей список починається з авторів ще ХVII ст. Збірник 
наукових статей “Миколаївщина”, який виходить в Інституті українознавства, 
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обіймає вже чотири томи. Очолює нині живучих представників школи доцент 
політехніки і фахівець з інформатики, а також відомий письменник та історик 
Ярослав Гнатів, який часто виступає під псевдонімом Ярослав Николович.   

Колись Л. Войтович захоплювався історією козацтва. Тому був щасливий 
взяти участь у колективній двотомній монографії “Історія українського коза-
цтва” під редакцією акад. НАНУ В. Смолія, написавши розділ про південні 
степи у другій половині ХІІІ – середині XV ст. З багатьма дослідниками коза-
цтва він спілкується і дружить, їздить на їхні форуми, які відбуваються в Руді, 
колишній маєтності гетьмана І.Виговського: Ю. Мицик, В. Степанков, В. Бре-
хуненко, Т. Чухліб (як миколаївського зятя Л. Войтович теж жартома зараховує 
останнього до “миколаїв-дністровської історичної школи”), І. Стороженко. Є 
ще нестримне бажання створити разом з цими та іншими дослідниками справ-
жню українську військову енциклопедію.

Колись ужгородський історик Я. Вароді-Штернберг познайомив Войтови-
ча з угорським дослідником з Сегеда Дюлою Кріштовим. Контакти між ними 
тривали до смерті останнього. Вже пізніше Л. Войтович познайомився з кра-
ківським професором С. Срокою – давнім опонентом Д. Кріштова. Контакти 
між ними тривають досі. З угорською дослідницею Мартою Фонт особисто 
познайомив Войтовича М. Ф. Котляр. Л.Войтович один з небагатьох україн-
ських істориків, який слідкує за угорською медієвістикою, а ще чеською, сло-
вацькою, хорватською, сербською та болгарською. 

В Польщі крім торуньсько-бидгощського осередку, де працює Даріуш 
Домбровський, Л.Войтович контактує з Краковом, Перемишлем, Варшавою 
та Вроцлавом. В Росії – ціла шеренга друзів в багатьох наукових осередках. 
В Петербурзі окрім О. Майорова та знаменитого університету, це археологи 
(в першу чергу відомий дослідник галицьких пам’яток О. Іоаннисян, архео-
лог і поет, автор блискучих книг на захист “Слова о полку Ігоревім” А. Чер-
нов), головний редактор “Генеалогического вестника” В. Рихляков. В Москві 
– відомий дослідник династій Рюриковичів і Романових Є. Пчолов, гунгарист 
М. Юрасов та багато інших.  

Через Л. Тимошенка та В. Перерву вдалося познайомитися з білоцерків-
ським видавцем О. Пшонківським та його співробітниками Ю. Кириловим та 
Є. Чернецьким. Це знайомство принесло не тільки довголітню працю, але й 
кілька успішних проектів, які продовжуються далі, зокрема видання моногра-
фії “Княжа доба на Русі: портрети еліти”, праці П. Клепатського та ін.  

Зрадимо ще його найбільшу таємницю. Хоча Л. Войтович завжди був і 
залишається вірним лицарем музи Кліо, остання довго не підпускала його до 
себе надто близько. За таких умов і він злегка її зраджував. В середині 80-х, 
посперечавшись з М. Вінграновським, Л. Войтович засів за написання тетра-
логії  “Пори року”, яка мала охопити 1682–1725 рр. і не мати жодного вига-
даного героя і жодної вигаданої ситуації. Коли у 1988 р. Л.Войтович приніс 
заготовку першої частини тетралогії, яку планував ще обробити літературно, 
М.Вінграновський не дозволив цього зробити, заявивши, що будь-яка літера-
турна обробка знівелює оригінальність твору і зробить його схожим на багато 
інших, тоді як запропонована версія дихає правдою. Вінграновський написав 
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вступ і сам поніс до видавництва. За рік автор дописав другу частину. Видав-
ництво хотіло ілюструвати томи, Є. Безніско був готовий такі ілюстрації вико-
нати, сам автор схилявся до подачі автентичних портретів та гравюр. Але з по-
чатку 90-х років подібні товсті книжки перестали видавати (кожен з томів мав 
близько 600 сторінок). Рукопис лежить у автора, котрий зайнятий іншим, але 
зрідка повертається до цього давнього проекту, сподіваючись завершити тре-
тю і четверту частини. П. Шкраб’юк, який читав першу частину, знайшов там 
навіть в деяких місцях поезію в прозі, і вважає за необхідне цю річ надрукува-
ти. Будемо сподіватися, що у автора вистачить сили довести цей свій “гріх” до 
кінця і віддати його на суд читачів. Як лицарю йому відваги не бракує…

Леонтій Вікторович любить повторювати, що без міцного тилу бути вче-
ним неможливо. І ці тили вже 37 років забезпечує дружина Єва Михайлівна з 
закарпатської родини спадкових залізничників Сеників. Батько її М. М. Сеник 
(11.01.1925–11.11.1985), син словака та угорки, 40 років пропрацював лінійним 
майстром Хустської дистанції Львівської залізниці. Мати Є. І. Сеник-Ковач 
(1.06.1923–5.12.2000), українка, абсольвентка Берегівської української гімна-
зії, 49 років пропрацювала на станціях Берегово та Косино. Єва Михайлівна 
Войтович-Сеник працювала і начальником відділу АСУ, фінансового відділу 
і головним бухгалтером, а зараз продовжує працювати директором Миколаїв-
ського відділення Львівської дирекції Фонду соціального страхування від тим-
часової втрати працездатності, але левина доля її праці в тих більше трьохсот 
опублікованих роботах її мужа. Не випадково саме Єві Михайлівні присвячена 
найбільш об’ємна з монографій – “Князівські династії Східної Європи”. Єди-
на дочка Наталя Леонтіївна Ощипок-Войтович – кандидат філологічних наук, 
досліджує літературу кінця ХІХ – початку ХХ ст. Зять Микола Миколайович 
Ощипок, підприємець, займається друком, як художньо-технічний редактор 
підготував кілька книжок тестя. Троє внуків: Лев (названий на честь діда) – то-
варишує дідові у багатьох його наукових поїздках, але збирається займатися ін-
форматикою, він вже в десятому класі, пластун і спортсмен; Оля – ще у п’ятому 
класі і до кінця не знає чим буде займатися. Петро – поки розкошує в колисці 
і не думає про майбутнє. Двом старшим внукам Л.Войтович присвятив свою 
знакову монографію “Княжа доба на Русі: портрети еліти”.  

Mykola Lytvyn. LEONTIY VOYTOVYCH: DEVOTED KNIGHT OF 
CLIO MUSE
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 Ольга Щодра*

 
ІСТОРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕОНТІЯ ВОЙТОВИЧА

Л. Войтович сьогодні один з найбільш цитованих українських істориків. 
Сам він пояснює такий стан речей пробудженням зацікавлення генеалогією, 
яка в радянський період практично не розвивалася і яка стала його головною 
науковою пристрастю. Якщо взяти генеалогію Рюриковичів, то після виходу 
праць М. Баумгартена1, виданих в еміграції і практично недоступних радян-
ським дослідникам, і до виходу у 1990 р. праці Л. Войтовича2, крім деяких 
статей, присвячених окремим проблемам, дотичним до генеалогії, нічого не 
було опубліковано. Саме ця перша праця дослідника, яка з різних причин ви-
йшла в дуже скороченому вигляді (те, що не скоротили сам автор та відпо-
відальний редактор, скорочували видавці, в результаті було значно зменшено 
об’єм посилань, майже повністю випала з тексту полеміка з іншими авторами 
і до мінімуму зменшено обґрунтування власних висновків) встигла до розвалу 
Союзу потрапити в головні бібліотеки і російські автори досі нею користують-
ся, не маючи доступу до пізніших генеалогічних розвідок Л. Войтовича. Часом  
це спричиняє  певні непорозуміння3. Незважаючи на деякі упущення в про-
цесі підготовки до публікації „Генеалогія династії Рюриковичів” стала одним 
із  перших ґрунтовних досліджень теми в радянській і , зокрема, в українській 
історіографії, яке повернуло генеалогічні студії в коло допоміжних історичних 
дисциплін і ознайомило загал істориків з напрацюваннями в цій царині в іс-
торіографії  кінця ХІХ – початку ХХ ст., з працями, виданими в еміграції, а 
також з базовими генеалогічними таблицями  династії Рюриковичів, які уклав 
автор. 

Наступною працею узагальнюючого характеру, була “Генеалогія династій 
Рюриковичів і Гедиміновичів”4, в якій, знову ж таки,  вперше були подані роз-
горнуті таблиці династії Гедиміновичів та вичерпна бібліографія до них. Ця 
 Щодра Ольга Михайлівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої історії 
України та архівознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.

1 Baumgarten N. Gènèaloges et mariages ocidentaux des Rurikides Russes du X-e au XIII-e siècle 
/ Orientalia Christiana. – № 35. – Roma, 1927; Id., Gènèalogie des branches regnantes de Ru-
rikides du  XII-e au XVI-e siècle. – Roma, 1934.  

* Сам Л. Войтович, працюючи над цією темою, отримав змогу зняти копію з дослідження                    
М. Баумгартена, подарованого В. Ч. Скржинській, через М. Ф. Котляра, якого тоді попро-
сив Я. Д. Ісаєвич.   

2 Войтович Л. Генеалогiя династiї Рюриковичiв / АН УРСР, Археографiчна комiсiя, Iн-т 
iсторiї, Iн-т суспiльних наук / Вiдп. ред. Я.Д.Iсаєвич. – Київ, 1990. – 227 с.

3 Див., наприклад: Назаренко А.В. Древняя Русь и славяне. – Москва, 2009. – С.126, 136, 
139, 152–153.

* Щоб зібрати цей матеріал, до якого тоді ще не було доступу, досліднику довелося затрати-
ти значні зусилля і пересвідчитися, що книги, як і рукописи, не горять

4 Войтович Л. Генеалогiя династiй Рюриковичiв i Гедимiновичiв / Вiдп. ред. Я.Д.Iсаєвич. – 
Київ, 1992. – 199 с.
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праця, на жаль, також вийшла в скороченому варіанті і з рядом технічних по-
милок видавців, які зазначені у  вклеєних додатках. 

 Намагаючись виправити помилки, виявлені в перших двох виданнях, 
і врахувати деякі нові наукові версії та гіпотези, дослідник видав спеціальний 
додаток до  монографії про удільні князівства у вигляді 50 генеалогічних таб-
лиць5.

    В наступні роки  Л. Войтович розгорнув дослідження дискусійних ге-
неалогічних проблем  династій Рюриковичів і Гедиміновичів, джерелознав-
чих аспектів генеалогії6. Він обговорює ці питання на багатьох міжнародних 
конференціях і семінарах. Підсумком активної дослідницької роботи стала 
нова велика монографія “Князівські династії Східної Європи”7. Вона відразу 
ж викликала  значне зацікавлення та численні відгуки8, її повні та скорочені 
версії з’явилися в інтернеті9.  В цій монографії автор подає розгорнену харак-
теристику джерел (літописів і хронік), вперше широко висвітлює джерелознав-
чі аспекти генеалогічних студій,  зокрема торкається проблем реконструкції 
князівських та монастирських архівів, дипломатичних актів та дипломатич-
ного листування,  приватних грамот та актів: майнових, судових, земських і 
гродських; матеріалів Литовської, Мазовецької і Коронної метрик; родовідних 
книг і сімейних родоводів; пом’яників (Любецького, Холмського, Києво-Пе-
черського та Супральського) з власними версіями ідентифікацій князівських 
імен; гербовників; нарративних творів XII–XVII ст.; розрядних книг, військо-
вих та урядових реєстрів, шляхетських легітимацій, житіїв та легенд. Чи не 

5 Войтович Л. Удiльнi князiвства Рюриковичiв i Гедимiновичiв у ХII-XVI ст. [Таблицi] / 
НАН України, Iн-т українознавства iм. I.Крип’якевича. – Львiв, 1996.  – 80 с. [50 табл.].

6 Войтович Л. Родина князів Острозьких // Записки НТШ. – Т.231. – Львів, 1996. – С.355–
367; Його ж. Князівська верства в Галицькій землі // ІV Міжнародний конгрес україністів. 
Історія. – Ч.1. Від давніх часів до початку ХХ ст. – Одеса–Київ–Львів, 1999. – С.79–86; 
Його ж. Галицький князь Лев Данилович i його потомство // Київ. – 1991. – № 4. – С.157-
158; Його ж. Белзькі князі // Там само. – № 5. – С.149-150; Його ж. Болохівські князі 
// Там само. – № 8. – С.158–159; Його ж. Київські князі з путивльської династії // Там 
само. – № 9. – С.145–146; Його ж. Родина князів Корятовичів // Срібна земля (Ужгород). 1993, 
18.12; Його ж. “Teraturgema” Афанасiя Кальнофойського як джерело з генеалогiї князiвських 
родин / НАН України. Iн-т українознавства iм.I.Крип’якевича. – Львiв, 2000. – 40 с.

7 Войтович Л. Князiвськi династiї Схiдної Європи (кiнець IХ - початок ХVI ст.). Склад, 
суспiльна i полiтична роль. Iсторико-генеалогiчне дослiдження / НАН України, Iн-т укра-
їнознавства iм. I.Крип’якевича. – Львiв, 2000. – 649 с.

8 Див.: О.Антонович // Записки НТШ. – Т.240. – 2000. – С.702-706; Рец. // Народознавчi 
зошити (Львiв). – 2000. – № 4; М.Литвин // За вiльну Україну (Львiв), 2001, 11-12.05; 
Nadija Sahajdaczna // Biuletyn ukrainoznawczy. – 2002. – № 8. – S.293-297; В.Стефанів // 
Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. – Вип.4. – Львів, 2004. – 
С.107-108; Майоров А.В. // Вестник Удмуртского университета. Серия История. – 2004. – 
№ 3. – С.239-244; Майоров А.В. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. 
История. – 2005. – Вып.1. – С.173-177; Майоров А.В. Восточная Европа ІХ-ХVI вв в свете 
новейших историко-генеалогических исследований //  Княжа доба. Історія і культура. – 
Вип.1. – Львів, 2007. – С.305-313.

9 Текст: izbornyk.org.ua   myslenedrevo.com.ua   www.istorija.net/forums/   Фрагменти тексту: 
berehynya.iatp.ua
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вперше джерелознавчий аналіз генеалогічних студій охоплює такі специфічні 
джерела як надгробки, епітафії, некрологи, граффіті, портрети, мініатюри, мо-
нети, печатки, іконографічні матеріали та матеріали археологічних розкопок з 
докладною  бібліографією  до кожного виду джерел. Окрім  аналізу джерел в 
монографії подається грунтовний огляд історичних досліджень, який включає  
вітчизняну, а також російську, польську та інші зарубіжні історіографії. 

Основну частину монографічного дослідження склали більше чотирьох 
тисяч біограм всіх гілок Рюриковичів, Гедиміновичів, литовських династій, 
князів невстановленого і ординського походження, які охоплюють період з кін-
ця ІХ до початку ХVІ ст. Генеалогічні проблеми історик розглядає на тлі  широ-
кої панорами взаємин князівської верстви і суспільства в період Київської Русі  
та доби удільних князівств. В цих розділах  розглядаються питання демографії 
князівської верстви, спадкового права та шлюбної політики, стосунків князів з 
іншими верствами суспільства, з церквою, містами, а також їх роль у розвитку 
військової справи, культури та ідеології (включаючи формування світогляду, 
ідей та ідеалів, естетичних смаків), традицій державності. Це перше комплек-
сне дослідження, в якому тісно переплелися питання генеалогії і історії, а  ряд 
дискусійних проблем вперше було  поставлено  в українській історіографії, 
зокрема про правомірність застосування термінів „феодалізм” і „середні віки” 
стосовно історії України та їх змістовне наповнення   Бібліографія використа-
ної автором літератури налічує понад 2100 назв, що ще раз засвідчує фунда-
ментальність опрацювання  теми.

     Бурхливе відродження генеалогічних товариств і часописів на рубежі 
ХХ-ХХІст., звернення до проблем генеалогії  десятків авторів в Україні, Росії, 
Білорусії, Литві, Польщі та інших країнах, поява нових добротних робіт, роз-
гортання дискусій  – стимулювали  Л. Войтовича  до подальших  досліджень10. 

Врешті, враховуючи найновіші праці та ідеї, він написав ще одну моногра-
фію  “Княжа доба на Русі”11, яка також не залишилася поза увагою науковців12.
10 Войтович Л. Ще одна загадка генеалогії Романовичів: Чи існувала королева Марія Львів-
на? // А сє єго срєбро: Збірник праць на пошану члена-кореспондента НАН України Ми-
коли Федоровича Котляра з нагоди його 70-річчя. – Київ, 2002. – С.161-164; Його ж. Дру-
га галицька династія. Загадки і проблеми досліджень // Пам’ять століть (Київ). – 2002. 
–    № 5. – С.35-48; Його ж. Друга галицька династiя. Загадки i проблеми // Семiнарiй 
«Княжi часи». – Львiв, 2002. – С.2-6; Його ж. Літопис князівських династій // Берегиня. 
– 2002. – № 1 . – С.83-92; Його ж. Династія Рюриковичів // Там само. – № 2. – С.81–92; 
Його ж. Белзькі князі // Белз і Белзьке земля. Науковий збірник. – Вип.1. – Белз, 2004. 
– С.74-77; Його ж. Князь Олег Віщий: легенди і загадки // Історичні записки. Збірник 
наукових праць. Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля. – Вип.2. – Лу-
ганськ, 2004. – С.190-202; Його ж. Загадка королеви Марії Львівни // Генеалогічні за-
писки Українського геральдичного товариства. – Вип.4. – Львів, 2004. – С.7-10; Його ж. 
Рюрик: легенди і дійсність. Стан дискусії на початку ХХІ ст. // Наукові зошити історично-
го факультету. Львівський національний університет ім. Івана Франка. Збірник наукових 
праць. – Вип.7. – Львів, 2005. – С.25-35; Його ж. Рюрик: легенды и действительность // 
Исследования по Русской истории и культуре. Сборник статей к 70-летию профессора 
Игоря Яковлевича Фроянова / Отв. ред. Ю.Г.Алексеев, А.Дегтярев, В.В.Пузанов. – Мо-
сква, 2006. – С.111-121.

11 Войтович Л. Княжа доба на Русі: Портрети еліти. – Біла Церква, 2006. – 784 с.
12 Див., наприклад: Головко О. // Вісник НТШ. – Ч.37. – 2006. – С.50-51; Бодрухин В.М., 
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У цій праці автор зосередився в основному на проблемах генеалогії. Бібліо-
графія дослідження включає 3105 назв, зокрема  найновіші російські, польські 
та інші зарубіжні видання. Автор старанно вивірив використанні джерела, ви-
правив помилки попередніх видань. Біограми багатьох князів були розшире-
ні до біографічних та історичних нарисів. Що стосується складу князівських 
персоналій, то він більш ніж на половину оновлений в порівнянні з попере-
дніми монографічними виданнями. Заохочуючи молодих дослідників до про-
довження дискусій, автор свідомо ставить нові проблеми, зокрема стосовно 
галицько-волинських Романовичів. Загалом це дослідження стало своєрідним 
підсумком здобутків генеалогії на початок ХХІ ст. Вважаючи для себе цю тему 
в основному вичерпаною, дослідник все ж  час від часу повертається до окре-
мих дискусійних проблем, пов’язаних з галицькою княжою династією Ростис-
лавовичів і династією галицько-волинських Романовичів.13 Його оригінальні 
наукові розвідки завжди характеризує  вичерпна бібліографія проблеми. Автор  
намагається уникати необґрунтованих гіпотез, старанно аналізує існуючі  в іс-
торіографії думки та намагається залучити нові джерела, які раніше  не вико-
ристовувалися, або ж подає нову інтерпретацію вже відомих фактів

Студії над генеалогією правителів Східної Європи привели Л. Войтовича 
до поглибленого вивчення генеалогії Чингізидів, пов’язаних з історією Золотої 
орди. Велика  праця “Нащадки Чингіз-хана: Вступ до генеалогії Чингізидів-
Джучидів”14 стала першою  не тільки в українській, але й у європейській іс-
торіографіїі15. Свої генеалогічні розписи автор вважає тільки першим начер-
ком до дослідження проблеми, приділяючи більше уваги ханам Золотої Орди 
Михайлюк В.П. // Історичні записки. Збірник наукових праць. Східноукраїнський наці-
ональний університет імені Володимира Даля. – Вип.15. – Луганськ, 2007. – С.214-215; 
Овсінський Ю. // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця 
XVIII ст.). – Вип.7. – Київ, 2007. – С.394-398; Петрик А. // Дрогобицький краєзнавчий 
збірник. – Вип.11–12. – Дрогобич, 2008. – С.665–668.

13 Войтович Л. Князь Іван Бирладник: загадка походження // Генеалогічні записки Україн-
ського геральдичного товариства. – Вип.5. – Львів, 2006. – С.7-15; Його ж. Мати короля 
Данила (зауваження на полях монографії Д.Домбровського // Княжа доба. Історія і куль-
тура. – Вип.1. – Львів, 2007. – С.45-58; Його ж. Кровь Рюриковичей в жилах шотланд-
ских королей // Генеалогический вестник. – Вып.31. – Санкт-Петербург, 2007. – С.36–44; 
Його ж. Кров Рюриковичів у жилах шотландських королів // Україна в Центрально-Схід-
ній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.). – Вип.7. – Київ, 2007. – С.94-102; 
Його ж.  Доля князя Святослава Володимировича // Львівська газета (Львів). – 2007. 7.08; 
Його ж. Правляча еліта Княжої доби // Волинь. – Ч.8. – 2007. – С.15-68; Його ж. Князь 
Іван Бирладник: загадкова постать // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип.11–12. 
– Дрогобич, 2008. – С.51–62; Його ж. Князі Острозькі. Спроба відтворення генеалогії 
династії // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Іс-
торичні науки”. – Випуск 13. – Острог, 2008. – С.44–59; Його ж. Перша галицька династія 
// Генеалогічні записки. – Вип.7. – Львів, 2009. – С.1–25; Його ж. Загадковий “восокоро-
довитий шляхетний князь Червоної Русі” // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип.13. 
– Дрогобич, 2009. – С.24–32; Його ж. Загадочный высокородный благородный князь Чер-
вонной Руси // Генеалогический вестник. – Вып.36. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 51–60.

14 Войтович Л. Нащадки Чингіз-хана: Вступ до генеалогії Чингізидів-Джучидів. – Львів, 
2004. – 249 с.

15 Шабашов А.В. (Одеса) // Лукомор’я: Археологія, етнологія, історія Південно-Західного 
Причорномор’я. – Вип.1. – Одеса, 2007. – С.313-316.
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та Чингізидам, діяльність яких торкалася руських земель. Автор намагається 
пробудити інтерес у молодих дослідників до наукових студій у цьому напрям-
ку, детально зупиняючись на характеристиці джерел  та аналізуючи праці по-
передників. Дослідження генеалогії Чингізидів привело історика до поглибле-
ного вивчення проблеми стосунків Русі зі Сходом16, а також питань етногенезу 
кримськотатарського народу17.   

Л. Войтович у співавторстві з О. Целуйком підготував перший в україн-
ській історіографії генеалогічний довідник “Правлячі династії Європи”18, у 
якому, з врахуванням останніх досліджень європейської науки, подано повні 
розписи всіх правлячих династій (включаючи  болгарських, сербських, мол-
довських,  валашських правителів і грузинських Багратіонів) з бібліографією 
основних праць до кожної династії. В ілюстративній частині  довідника на-
водяться унікальні портрети окремих діячів, взяті, зокрема, із зображень на 
медалях, монетах та мініатюрах, а також  прижиттєві портрети, написані  відо-
мими художниками та фотографії.

Поряд з генеалогією важливе місце в наукових дослідженнях Л. Войтови-
ча займає історія удільного періоду.  Він розглядає процес роздроблення Русі 
на окремі князівства  в руслі середньовічної європейської історії19 за аналогією 
16 Войтович Л. Київський каганат? До полеміки П.Толочка з О.Пріцаком // Хазарський аль-
манах. – Т.4. – Київ-Харків, 2006. – С.109-117; Його ж. Степи України у другій половині 
ХІІІ – середині XV ст. // Брехуненко В.А., Войнович Л.В., Головко О.Б., Горобець В.М., 
Гурбик А.О., Леп’явко С.А., Маслійчук В.Л., Матях В.М., Мільчев В.І., Моця О.П., Смо-
лій В.А., Сокирко О.Г., Станіславський В.В., Степанков В.С., Струкевич О.К., Черкас 
В.Б., Чухліб Т.В., Щербак В.О.] Історія українського козацтва. Нариси у двох томах. – 
Т.1. – Київ, 2006. – С.37-57; Його ж. Проблема утворення Тмутараканського князівства 
у світлі русько-хазарських стосунків Х ст. // Хазарский альманах. – Т.6. – Киев-Харьков, 
2007. – С.65-77; Його ж. Улус Ногая і Галицько-Волинське князівство // Україна – Мон-
голія: 800 років у контексті історії. Київ, 2008. – С.71–78.

17 Войтович Л. Формування кримськотатарського народу. Вступ до етногенезу. – Біла 
Церква, 2009. – 214 с.; Його ж. Формування кримськотатарського народу і утворення 
Кримського ханства: історична правда та стереотипи сприйняття // Історичні міфи та 
стереотипи та міжнаціональні відносини в сучасній Україні / За ред. Леоніда Зашкільня-
ка. – Львів, 2009. – С.352–436.

18 Войтович Л., Целуйко О. Правлячі династії Європи. – Біла Церква, 2008. – 464 с.
19  Войтович Л. Удiльнi князiвства на українських землях у другiй половинi ХII – XV ст. // 
Україна: культурна спадщина, нацiональна свiдомiсть, державнiсть / НАН України, Iн-т 
українознавства iм. I.Крип’якевича. – Вип.2. – Львiв, 1995. – С.33-43; Його ж. Етапи 
полiтичної iсторiї Волинi XIV-XV ст. Державнiсть. Васалiтет. Iнкорпорацiя // Україна: 
культурна спадщина, нацiональна свiдомiсть, державнiсть / НАН України, Iн-т украї-
нознавства iм.I.Крип’якевича. - Т.5: Iсторичнi та фiлологiчнi розвiдки, присв. 60-рiччю 
акад. Я.Iсаєвича. – Львiв, 1998. – С.153-168; Його ж. Етнотериторiальна пiдоснова 
формування удiльних князiвств Волинської землi // Волино-Подiльськi археологiчнi 
студiї. - Т.1. Пам’ятi I.К.Свєшнiкова (1915-1995). – Львiв, 1998. – С.286-294; Його ж. 
Державнi утворення на українських i сумiжних з ними землях та їхнi правителi ХIII - 
першої половини XVII ст. // Iсторiя української культури. - Т.2. ХIII - середина XVII 
ст. / Вiдп. ред. Я.Iсаєвич – Київ,  2001. – С.809-818; Його ж. Доба удільних князівств // 
В.Баран, Л.Войтович, Я.Грицак, О.Зайцев, Ю.Зайцев (керівник авторського колективу), 
Ф.Заставний, Я,Ісаєвич, К.Кондратюк, М.Литвин, О.Луцький, К.Науменко, Д.Павлів, 
І.Патер, В.Петегирич, І.Сварник, Б.Якимович. Історія України. – Вид.3, перероблене і 
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з німецькими, польськими та іншими землями і приходить до висновку, що ці 
удільні князівства посідали всі ознаки середньовічних держав. Вони мали сталі 
території, розвинуту адміністрацію та судочинство, проводили свою митну та 
податкову політику, мали своє військо та емблематику. Їхні князі провадили 
самостійну політику в інтересах своїх князівств, підпорядковуючи цим інте-
ресам і свої шлюбні зв’язки. До 1240 р. їх розвиток і діяльність протікали в 
рамках конфедеративного об’єднання Русі (аналога Священної Римської імпе-
рії), пізніше деякі з них були пов’язані з Золотою Ордою, Великим князівством 
Литовським, Польсько-Литовською та Московською державами. Значна час-
тина удільних князівств, на думку автора, на різних етапах своєї історії були 
повністю незалежними. Після Віленського привілею 1492 р. у Великому кня-
зівстві Литовському та заходів великого князя Василя Івановича на початку 
ХVI ст. у Великому князівстві Московському більші удільні князівства були 
ліквідовані, а їх уламки разом з меншими удільними князівствами трансформу-
валися у приватні вотчинні володіння20. 

 Історичні розвідки Л.Войтовича також містять багато оригінальних дис-
кусійних ідей. В ході  досліджень автор прийшов до висновку про ідентичність 
періодизації середньовічної історії Русі та решти Європи, розпочав в україн-
ській історіографії  дискусію стосовно змістовного наповнення історичної тер-
мінології , зокрема понять середні віки, феодалізм, держава тощо21. На думку 
дослідника, середні віки на землях нинішніх України, Росії та Білорусії  можна 
ототожнити з княжою добою. Цей висновок знайшов підтримку  багатьох до-
слідників і, зокрема,  академіка Я. Ісаєвича22. Л. Войтович ініціював дискусії 
навколо цих питань на сторінках часопису  “Княжа доба” Інституту україноз-
навства ім. І.Крип’якевича НАН України та в  семінарі І. Мицька (Львів) “Кня-
жі часи”, у роботі якого брали участь  Я. Дашкевич,  М. Долинська, Я. Книш та 
інші відомі історики.

Окремий напрямок досліджень Л.Войтовича – середньовічна військова іс-
торія. В планах автора ціла монографія на цю тему, а поки-що вийшли тільки 
доповнене. – Львів, 2002. – С. 95-111; Його ж. Важливе дослідження з історії України 
ХІІ-ХІV ст. // Княжа доба. Історія і культура. – Вип.1. – Львів, 2007. – С.325-330

20 Войтович Л. Удiльнi князiвства Рюриковичiв i Гедимiновичiв у ХII-XVI ст. / НАН Украї-
ни, Iн-т українознавства iм. I.Крип’якевича. – Львiв, 1996.  – 256 с.

21 Войтович Л. Середні віки в Україні: Хронологічні рамки і проблеми періодизації // 
П’ятий конгрес Міжнародної асоціації україністів. Історія. – Ч.1. – Чернівці, 2003. – С.17-
20; Його ж. Середні віки в Україні: хронологія, проблеми періодизації // Український 
історичний журнал. – 2003. – № 4. – С.134-139; Його ж. Феодалізм в українських землях: 
проблеми існування і періодизації // Істину встановлює суд історії. Збірник на пошану 
Федора Павловича Шевченка. – Т.2. Наукові студії. – Київ, 2004. – С.385-394; Його ж. 
Проблеми історичної термінології: Київська Русь, середні віки, княжа доба, феодалізм, 
держава, віче // Історичні записки. Збірник наукових праць. Східноукраїнський націо-
нальний університет імені Володимира Даля. – Вип. 15. – Луганськ, 2007. – С.13-32; Його 
ж. Феодалізм в українських землях: проблема існування та періодизації // Наукові зо-
шити Історичного факультету. Львівський національний університет імені Івана Франка. 
– Вип..9. – Львів, 2008. – С.30–40.

22 Ісаєвич Я. Княжа доба і середні віки: наскільки співпадають ці визначення // Княжа доба: 
історія і культура. – Вип.1. – Львів, 2007. – С.3-12. 
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статті, які стосуються окремих аспектів військової історії княжої доби23. 
Ще один напрямок у дослідженнях Л. Войтовича займає історія Галицько-

Волинського князівства24, зокрема особи князя Романа Мстиславича25, короля 
23 Войтович Л. Битва пiд Перемишлем у 1099 р. // Український альманах. 1999 рiк / Вiдп. ред. 
С.Заброварний. – Варшава, 1999. – С.105-110; Його ж. Вiйсько i вiйськова органiзацiя // 
Iсторiя української культури. – Т.2. ХIII – середина XVII ст. / Вiдп. ред. Я.Iсаєвич – Київ, 
2001. – С.93-108; Його ж. Військове мистецтво Галицько-Волинської держави: князь Лев 
Данилович // Вісник Національного Університету „Львівська політехніка”.  – № 502. Дер-
жава та армія. – Львів, 2004. – С.13-18; Його ж. Реформи армії князями Данилом Романо-
вичем та Левом Даниловичем  у середині ХІІІ ст. // Там само. – № 571. Держава та армія. 
– Львів, 2006. – С.89-93; Його ж. Історія однієї стріли // Громада (Миколаїв). 2008. 4.04;  
8.04; Його ж. Дві битви під Винниками… які не відбулися // Наукові студії. Історико-кра-
єзнавчий музей м.Винники. – Вип.2. – Львів, 2009. – С.52–59.

24 Войтович Л. Волинська земля князiвських часiв (Х-ХII ст.) // Проблеми iсторичної 
географiї України. – Київ: Iн-т iсторiї України АН УРСР, 1991. – С.10-22; Його ж. Юрiй 
Львович та його полiтика // Галичина i Волинь в добу середньовiччя. До 800-рiччя з дня 
народження Данила Галицького / НАН України, Iн-т українознавства iм.  I.Крип’якевича. 
Iсторичнi та культурологiчнi студiї. – Вип.3. – Львiв, 2001. – С.70-78; Його ж. Перемись-
ке князівство. Джерела державності // Перемишль і Перемиська земля протягом віків. – 
Вип.3. Інституції / Наукове товариство ім.Шевченка у Польщі; Інститут українознавства 
ім. І.Крип’якевича НАН України. Під ред. Степана Заброварного. – Львів, 2003. – С.39-
50; Його ж. Королівство Русі: реальність і міфи // Дрогобицький краєзнавчий збірник. 
– Вип.7. – Дрогобич, 2003. – С.63-71; Його ж. Кордони Галицько-Волинської держави: 
проблеми та дискусії // Записки НТШ. – Т.252. – 2006. – С.187-205; Його ж. Часи старо-
сти Дмитра Детька і князя Любарта // Історія Львова. – Т.1. (1256-1772). – Львів, 2006. 
– С.60-62; [разом з Я.Ісаєвичем] Перехідний час: 1349-1387 // Історія Львова. – Т.1. (1256-
1772). – Львів, 2006. – С.63-71; Його ж. Князь Лев Юрійович: Спроба портрета // Дро-
гобицький краєзнавчий збірник. – Вип.10. – Дрогобич, 2006. – С.127-131; Його ж. Союз 
Галицьких Романовичів з Австрією та Чехією у ХІІІ ст. // Проблеми слов’янознавства. 
– Вип.56. – 2006. – С.47–56; Його ж. Галицько-Волинська держава і Королівство Русі: Ре-
альність і міфи // Осмислення спадщини давньої Русі: Галицько-Волинське князівство в 
історіографії. – Львів, 2007. – С.8-10; Його ж. Союз Візантії та Галицько-Волинської дер-
жави за Ангелів // Княжа доба: історія і культура. – Вип.2. – Львів, 2008.   – С.30–39; Його 
ж. Галицьке князівство на Нижньому Дунаї // Галич і Галицька земля в державотворчих 
процесах України. Матеріали міжнародної наукової конференції. Галич, 10–11 жовтня 
2008. – Галич, 2008. – С.3–18; Його ж. Королівство Русі: факти і міфи // Дрогичинъ 1253. 
Матеріали міжнародної наукової конференції з нагоди 755–ї річниці коронації Данила 
Романовича. – Івано-Франківськ, 2008. – С.4–17; Його ж. Волинська земля // Русіна О., 
Сварник І, Войтович Л., Ващук Д., Блануца А., Черкас Б. Україна: Литовська доба 1320–
1569. – Київ, 2008. – С.43–74;  Його ж. Передмова // Паславський І. Український епізод 
Першого Ліонського собору (1245 р.). Дослідження з історії європейської політики Рома-
новичів. – Львів, 2009. – С.5–7; Його ж. Союз Візантії та Галицько-Волинської держави 
за Ангелів // Дриновський збірник. – Т.3. – Харків–Софія, 2009. – С.376–385; Його ж. 
Боротьба Любарта-Дмитра Гедиміновича за відновлення Галицько-Волинської держави // 
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Історичні 
науки. – № 22. – Луцьк, 2009. – С.120–127

25 Войтович Л. Зоря князя Романа // Лiтопис Червоної Калини. – 1991. – № 2. – С.32-35; 
Його ж. Роман Мстиславич i утворення Галицько-Волинського князiвства // Галичина i 
Волинь в добу середньовiччя. До 800-рiччя з дня народження Данила Галицького / НАН 
України, Iн-т українознавства iм.I.Крип’якевича. Iсторичнi та культурологiчнi студiї. – 
Вип.3. – Львiв, 2001. – С.13-30; Його ж. Роман Мстиславович //  Волинь. – Ч.9. – Луцьк, 



22

Данила Романовича26 та князя Лева Даниловича27. Ці  дослідження охоплюють 
всі періоди історії Галицько-Волинських земель і сумарно складають більше 
тисячі сторінок. Всупереч думці окремих істориків, зокрема М. Котляра, що 
Галицько-Волинської держави не існувало, по крайній мірі після смерті  ко-
роля Данила, дослідник визначає період її існування в межах 1199 -1387 рр., 
підкреслюючи, що як і інші середньовічні феодальні держави, це об’єднання 
(яке з 1253 р. носило назву королівства Русі) в різні періоди розчленовувалося, 
втрачало і здобувало певні території, але  постійна тяглість до єдності і збере-
ження залишалася аж до анексії галицької частини Польщею у 1387 р. Волин-
ська частина до смерті Свидригайла Ольгердовича у 1452 р. зберігала фактич-
ну незалежність, а пізніше, ставши конгломератом дрібних удільних князівств 
інтегрувалася до складу Великого князівства Литовського28.

Багато років дослідник займається проблемами слов’янського етногенезу 
і ранньої докиївської історії слов’янства, але до публікацій на цю тему він під-
ходить виважено, після попередньої апробації  на різних міжнародних конфе-
ренціях і  докладного ознайомлення із здобутками європейської історіографії. 
Так дослідник послідовно доводить помилковість локалізації  білих хорватів 
в районі Карпат і Закарпаття, яка давно утвердилася у східноєвропейській іс-
торіографії і не враховує найновіших історичних та археологічних досліджень, 
які переконливо доводять їх розселення в районі нижньої течії Ельби та Білої 

2008. – С.21–46.
26 Войтович Л. Данило Галицький. Загадки i проблеми // Галицька брама. – 2001. – N 9-10. 
Король Данило та його син Лев. – С.12-16; Його ж. Король Данило Романович. Загадки 
і проблеми // Король Данило Романович і його місце в українській історії. – Львів, 2003. 
– С.24-29; Його ж. Король Данило Романович: Загадки і проблеми // Засновник Львова 
король Данило та Українська  держава в ХІІІ столітті. – Львів, 2006. – С.34-49; Його ж. 
Король Данило Романович // Генеалогічні записки Українського геральдичного товари-
ства. – Вип.6. – Львів, 2007. – С.7–44;  Його ж. Король Данило Романович: Загадки та 
дискусії // Terra cossacorum: студії з давньої і нової історії України. Науковий збірник на 
пошану доктора історичних наук професора Валерія Степанкова. – Київ, 2007. – С.383-
403; Його ж. Король Данило Романович: політик і полководець // Доба короля Данила в 
науці, мистецтві, літературі. – Львів, 2008. – С.22–97; Його ж. Король Данило Романо-
вич та історія Галицько-Волинської держави в дослідженнях Інституту українознавства 
ім. І.Крип’якевича НАН України //  Доба короля Данила в науці, мистецтві, літературі. 
– Львів, 2008. – С.98–119; Його ж. Остання еміграція короля Данила Романовича // На-
уковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Історичні 
науки. – № 13. – Луцьк, 2009. – С.89–96.

27 Войтович Л. Де була столиця Лева Даниловича? (Джерелознавчий аспект проблеми) // До 
джерел. Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. 
– Т.1. – Київ-Львів, 2004. – С.712-720; Його ж. Штрихи до портрету князя Лева Данило-
вича // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до ХVIII ст.). – Вип.5. 
– Київ, 2005. – С.143-156; Його ж. Князь Лев Данилович – полководець і політик // Con-
fraternitas. Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича [Україна: культурна спад-
щина, національна свідомість, державність. – Вип.15]. – Львів, 2006-2007. – С.115-124.

28 Войтович Л. Етапи полiтичної iсторiї Волинi XIV-XV ст. Державнiсть. Васалiтет. 
Iнкорпорацiя // Україна: культурна спадщина, нацiональна свiдомiсть, державність. – 
Т.5: Iсторичнi та фiлологiчнi розвiдки, присв. 60-рiччю акад. Я.Iсаєвича. – Львiв, 1998. 
– С.153-168
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Ельстер, де ще у ХІV ст. були хорватські анклави. Наукові розвідки Л. Вой-
товича, присв’ячені білим хорватам цікаві також із джерелознавчого погляду, 
оскільки опираються на різноманітні джерела, більшість яких в українській 
історіографії не розглядалися взагалі29. Автор розраховує на розгортання у ві-
тчизняній історіографії дискусії, яку вже давно ведуть зарубіжні історики. Се-
ред східноєвропейських дослідників лише петербурзький історик О. Майоров30 
торкається цієї тематики, інші поки що уникають її, можливо через  складність 
та  неоднозначність джерел. 

Дискусійний характер мають також праці Л. Войтовича, присв’ячені появі 
і ролі вікінгів у Східній Європі,  початкам династії Рюриковичів.31

29 Войтович Л. Слiдами бiлих хорватiв // Лiтопис Червоної Калини. – 1993. – N 5-6. – С.2-
10, 57; Його ж. “Бiлi хорвати” чи “карпатськi хорвати” // Миколаївщина. Збiрник науко-
вих праць / Iн-т українознавства iм. I.Крип’якевича. – Т.1. – Львiв, 1998. – С.49-79; Його 
ж. Князiвства карпатських хорватiв // Етногенез та рання iсторiя слов’ян: новi науковi 
концепцiї на зламi тисячолiть. – Львiв, 2001. – С.195-210; Його ж. “Черв’яни” у працях 
I.Крип’якевича (До питання про початок державностi) // Україна: культурна спадшина, 
нацiональна свiдомiсть, державнiсть / НАН України, Iн-т iм. I.Крип’якевича. – Т.8: Iван 
Крип’якевич у родиннiй традицiї, науцi, суспiльствi. – Львiв, 2001. – С.818-822; Його ж. 
Карпатські хорвати в етнополітичному розвитку Центрально-Східної Європи раннього 
середньовіччя  // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до ХVIII 
ст.). – Вип.4. – Київ, 2004. – С.105-132; Його ж. „Білі” хорвати чи „карпатські” хорвати? 
Продовження дискусії // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип.8. – Дрогобич, 2004. 
– С.38-45; Його ж. Карпатские хорваты // Вестник Санкт-Петербургского университета. 
Серия 2. История. – 2005. – Вып.1. – С. 133-146; Його ж. Замість вступу: Найдавніший 
промисловий комплекс України // Ковтало Б., Сколоздра Р., Яцишин С. Рудники. Істо-
рико-краєзнавчий нарис. – Львів, 2005. – С.3-5; Його ж. Хто такі карпатські хорвати? 
// Громада (Миколаїв). – 2005. 20.08, 27.08, 30.08, 2.09, 6.09, 9.09, 13.09; Його ж. Вос-
точное Прикарпатье  во второй половине І тыс. н. э. Начальные этапы формирования 
государственности // Rossica Antiqua. – 2006. – Исследования и материалы / Отв. Ред. 
А.Ю.Дворниченко, А.В.Майоров. – Санкт-Петербург, 2006. – С.6-39; Його ж. Русько-бол-
гарські відносини у ІХ-Х ст.// Ольжичі читання. Пліснеськ 10 жовтня 2005 року. – 2006. 
– С.42-47; Його ж.  “Баварський географ”: проблеми локалізації слов’янських племен // 
Проблеми слов’янознавства. – Вип.57. – Львів, 2008. – С.42–62; Його ж. Готи на терито-
рії України: результати досліджень на початок ХХІ століття // Археологічні дослідження 
Львівського університету. – Випуск 11. – Львів, 2008. – С.35–64; Його ж. “Баварський 
Географ”: проблеми ідентифікації слов’янських племен // Треті Ольжичі читання. Пліс-
неськ 31 травня 2008 року. – Львів, 2009. – С.3–14; Його ж. Угро-слов’янські взаємини у 
другій половині ІХ ст. // Проблеми слов’янознавства. – Вип.58. – Львів, 2009. – С.41–50; 
Його ж. “Баварський Географ”: спроба етнолокалізації населення Центрально-Східної 
Європи в ІХ столітті // Український історичний журнал. – 2009. – № 5. – С.12–34; Його 
ж. Готи на землях нинішньої України // Україна крізь віки. Збірник наукових праць на 
пошану академіка НАН України професора Валерія Смолія. – Київ, 2010. – С.154–183.

30 Майоров А.В. Великая Хорватия: Этногенез и ранняя история славян Прикарпатского ре-
гиона. –Санкт-Петербург, 2006. – 209 с.

31 Войтович Л. Вікінги в Центрально-Східній Європі: проблеми Ладоги і Пліснеська // 
Археологічні дослідження Львівського університету. – Вип.12. – Львів, 2009. – С.79–101; 
Його ж. Вічні дискусії навколо етноніму Русь // Там само. – Вип.13. – Львів, 2009; Його 
ж. Русь: поморські слов’яни чи варяги? // Проблеми слов’янознавства.  –Вип.58. – Львів, 
2010.
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Ще одна дискусія, яка  розгорнулася переважно в російській історіографії 
навколо проблеми автентичності “Слова о полку Ігоревім”, привернула увагу 
історика. Він виступив із вагомими аргументами  на захист оригінального ха-
рактеру “Слова”, звернувши увагу на такі факти, які інші учасники дискусії  не 
брали до уваги, зокрема, на знання невідомим автором поеми технології ви-
робництва сталі і мечів, особливостей криці з околиці с. Харалуг, особливостей 
конструкцій латинських шоломів і топографії околиць Пліснеська. Достатньо 
переконливим є висновок Л.Войтовича про те, що всіх цих деталей не міг знати 
жоден фальсифікатор у ХVIII ст.32

Як уже вказувалося , генеалогічні і історичні праці дослідника відзнача-
ються ґрунтовним  джерелознавчим аналізом, залученням нових або маловідо-
мих джерел для аргументації власної точки зору.   Велику увагу він приділяє 
також  публікації та дослідженню джерел33. 

Окремо треба виділити здобутки Л. Войтовича в царині історичного кра-
єзнавства, його численні статті в періодичних виданнях, які, незважаючи на 
популярний  виклад матеріалу, водночас зберігають науковий характер. До-
слідник велику увагу в них  приділив історії міст34, зокрема Львову35, рідно-
32 Войтович Л. Кілька реплік з приводу дискусії про автентичність „Слова о полку 
Ігоревім” // Україна в Центрально-Східній Європі. – Вип.6. – Київ, 2006. – С.595-605; 
Його ж. “Келійний дітописець” Дмитра Туптала та “Слово о полку Ігоревім” // Львівська 
медієвістика. – Вип.1. Дмитро Туптало у світлі українського бароко. – Львів, 2007. – 
С.187-197; Його ж. Пліснеськ, “Дебра Кисаня” і проблема автентичності “Слова о полку 
Ігоревім” // Другі “Ольжині читання”. – Львів, 2007. – С.74-78; Знову про дискусію з 
приводу автентичності “Слова о полку Ігореве” // “Слово о полку Ігореве” та його доба. 
Матеріали міжнародної науково–теоретичної конференції. Галич, 24 жовтня 2007 року. – 
Галич, 2007. – С.17–33; Його ж. Знову про дискусію з приводу автентичності “Слова о 
полку Ігореве” // “Слово о полку Ігореве” та його доба. Матеріали міжнародної науково–
теоретичної конференції. Галич, 24 жовтня 2007 року. – Галич, 2007. – С.17–33; Його ж. 
Чи були мечі харалужні? // Вісник інституту археології. - Вип.2. – Львів, 2007. – С.74-79; 
Його ж. Знову про дискусію з приводу автентичності “Слова о полку Ігоревім” та сто-
совно його авторів // Записки НТШ. – Т.256. – Львів, 2008. – С.32–49; Його ж. Кілька за-
уваг до нової дискусії навколо “Слова о полку Ігоревім” // Фортеця. Збірник заповідника 
“Тустань”: на пошану Михайла Рожка. – Львів, 2009. – С.40–56.

33 Войтович Л. Коментарi - Покажчики // Документи росiйських архiвiв з iсторiї України. - 
Т.1. Документи до iсторiї запорозького козацтва 1613-1620 рр. / Упорядники Л.Войтович, 
Л.Заборовський, Я.Iсаєвич, Ф.Сисин, А.Турилов, Б.Флоря / Канадський iн-т українських 
студiй, Центр укр. iстор. дослiджень iм. П.Яцика, Iн-т українознавства iм. I.Крип’якевича 
НАН України, Iн-т слов’янознавства i балканiстики РАН. – Львiв, 1998. – С. 266-334, 412-
441; Його ж. Коментар // Рабiй Ю.Є. Княжий город Самбiр. – Львiв-Самбiр-Ютика, 1999. 
– С.277-307; Його ж. До волинського літописання // Дрогобицький краєзнавчий збірник. 
– Вип.8. – Дрогобич, 2004. – С.70-76; Його ж. “Очерки по истории Киевской земли” 
П.Г.Клепатського // Павел Клепатский. Очерки по истории Киевской земли. Литовский 
период. – Біла Церква, 2007. – С.3-12.

34 Войтович Л. Торгiвля i торговельнi шляхи // Iсторiя української культури. - Т.2. ХIII - се-
редина XVII ст. / Вiдп. ред. Я.Iсаєвич – Київ, 2001. – С.81-92; Його ж. Мiста та мiська 
обрядовiсть // Там само. – С.160-170

35 Войтович Л. Торгівля, ремесло, рільництво // Історія Львова. – Т.1. (1256-1772). – Львів, 
2006. – С.87-92; Його ж. Хроніка подій: війни, епідемії, пожежі  // Там само. – С.103-109; 
Його ж. Цехове та позацехове ремесло // Там само. – С.160-164; [Разом з Я.Ісаєвичем] 
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му Миколаєву над Дністром у Львівській області36, й іншим малодослідженим 
Повстання, війни, стихійні лиха // Там само. – С.213-223; Його ж. Загадки ранньої історії 
Львова // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Т.16. Юві-
лейний збірник на пошану Івана Патера. – Львів, 2008. – С.42–51.   

36 Войтович Л. Будитель духу народного // Ленінська зоря (Миколаїв), 1975. 13.03; Його ж. 
Етюди з давньої iсторiї мiста Миколаєва // Там само,  1988, 24.05, 28.05, 4.06, 7.06, 11.06, 
18.06, 2.07, 13.10; Його ж. Етюди з давньої iсторiї миколаївської землi // Там само, 1989, 
11.02, 16.02, 14.02, 18.02, 21.02, 23.02; Його ж. Лiтопис Федусевича // Там само, 1989, 
24.10, 26.10, 28.10, 31.10, 2.11, 4.11, 14.11, 16.11, 18.11; Його ж. Забутий поет миколаїв-
ської землi // Там само, 1990, 8.02; Його ж. Герб мiста Миколаєва // Там само, 1990, 22.02; 
Його ж. Повертаючися до герба // Ленiнська зоря (Миколаїв), 1990, 24.05; Його ж. Ша-
нуймо iсторiю. Ще раз про назви миколаївських вулиць // Там само, 1990, 28.07; Його ж. 
Загадка з минулого // Там само, 1990, 21.07; Його ж. Нездiйсненi надiї. Миколаївська зем-
ля в часи польсько-української вiйни // Там само, 1990, 18.08, 21.08, 23.08, 25.08; Його ж. 
Магдебурзьке право // Громада (Миколаїв), 1990, 6.10, 9.10; Його ж. Миколаїв у докумен-
тах. Пам’ятi Антона Шнайдера // Там само, 1990, 1.11, 3.11; Його ж. Муза нашої юностi 
// Там само, 1991, 11.06; Його ж. Друга вежа // Там само, 1991, 9.07, 11.07, 13.07; Його ж. 
Друга вежа (портрети) // Там само, 1991, 27.07, 30.07, 1.08, 3.08, 6.08, 8.08; Його ж. Мiсто 
над Днiстром // Лiтопис Червоної Калини. – 1992. – № 6-7. – С.46-52; Його ж. Друга 
вежа. Новi загадки // Громада (Миколаїв), 1992, 3.05, 5.05, 7.05; Його ж. Себастьян Че-
шек // Там само, 1993, 22.04, 27.04; Його ж. Альфред Бiзанц // Там само, 1993, 1.06, 3.06, 
10.06, 15.06, 17.06; Його ж. Забуті імена Миколаївщини // Там само, 1993, 16.09; Його ж.  
Конституцiя i герб Миколаєва // Там само, 1993, 21.09, 23.09, 25.09; Його ж. Миколаєву 
– 425 рокiв // Там само, 1995, 18.02; Його ж. Розв’язання загадки гербу мiста Миколаєва 
// Там само, 1995, 23.05; Його ж. Вiд редактора: Миколаївське Приднiстров’я // Микола-
ївщина. Збiрник наукових праць / Iн-т українознавства iм. I.Крип’якевича. – Т.1. – Львiв, 
1998. – С.3-7; Його ж. Початки мiста Миколаєва (XVI-XVIII ст.) // Там само. – С.106-130; 
Його ж. Володимир Федусевич. Хронiка парохiї i мiста Миколаєва над Днiстром / Вступ, 
пiдготовка тексту i коментарi Л.Войтовича // Там само. – С.173-203; Його ж. Вiд редакто-
ра // Ярослав Пришляк. Видатнi особистостi Миколаївщини. - Миколаїв-Монреаль-Львiв, 
1998. – С.3-10; Його ж. Черницi - 520 рокiв ? // Громада (Миколаїв), 1998, 20.11, 24.11, 
27.11, 1.12, 4.12, 8.12, 11.12; Його ж. Дорога до незалежностi (Коли iснувала українська 
держава?) // Там само, 2002, 16.08, 20.08, 23.08, 28.08, 30.08, 3.09; Його ж. Перший лис-
топад 1918 року // Там само, 2002, 8.11, 12.11; Його ж. Скільки років Надітичам? // Там 
само, 2002, 10.12; [Разом з Р.Сколоздрою] Устя, Устечко... // Там само, 2003, 27.08; 5.09; 
Його ж. Пам’яті Ярослава Пришляка // Там само, 2004.16.03; Його ж. „Заклад” у Мико-
лаєві і родина Скарбків // Там само,  2004.20.04, 23.04, 27.04, 30.04, 7.05; Його ж. Воло-
димир Котович: ще один портрет із забуття // Там само, 2004.21.09; Його ж. Ціна неза-
лежності // Там само,  9.11.2004; Його ж. Пам’яті Михайла Рожка // Там само, 28.12.2004; 
Його ж. Історія вчить // Там само, 2005. 25.01, 28.01, 1.02; Його ж. Анатомія влади // Там 
само, 2005. 8.04; 12.04; 15.04; Його ж. Від редактора // Миколаївщина. Збірник наукових 
статей. – Т.3. – Львів, 2006. – С.3-6; [разом з Р.Сколоздрою]. Устя, Устячко… // Там само. 
– С.67-78; Його ж. Від редактора: Відданість і вірність // Миколаївщина. – Т.4. – Львів, 
2007. – С.3-6; Його ж. Загадки фортеці // Громада (Миколаїв). – 2007. 6.03; 13.03; 16.03; 
20.03; [Разом з А.Микитин] Вперше… // Там само, 2008. 19.02; 26.02; 2.03; 12.03; 18.03; 
25.03; 1.04; Його ж. Німецькі колонії на Миколаївщині (1781-1939) //  Там само, 2008. 
20.05; 23.05; 27.05; 30.05; 6.06; 10.06; Його ж. Сага про сміття // Там само, 2008. 2.07; 
Його ж. Незакінчені етюди: Костел св.Миколая в Миколаєві // Там само, 2008. 5.09; 9.09; 
12.09; 16.09; Його ж. Незакінчені етюди: Військова служба Михайла Палідовича-Кар-
патського // Там само, 2008. 19.09; 23.09; 30.09; Його ж. Загадки “миколаївських” танків 
// Там само, 2009. 30.04; 8.05;  13.05; 15.05; 19.05; 26.05; 29.05; 2.06; 5.06; 10.06; [Разом 
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містам Берегову37, Роздолу38, Комарну39 та Степані40.  Ці  публікації містять та-
кож багато унікальних відомостей і активно використовуються краєзнавцями-
любителями та вчителями. Добре було б  їх видати  у вигляді окремих брошур, 
хоча краєзнавчі матеріали з історії Миколаєва, Берегова і Роздола за об”ємом 
уже можуть скласти цілі  книги.   На прохання  вчителів та любителів історії 
Л.Войтович  знаходить час для публікацій  популярних історичних нарисів, які 
теж вартувало  б видати окремо41.

 Активно працює Л.Войтович і над матеріалами для різних енциклопедій42. 
з Ощипок Н.] Талант, якому не таланило. До ювілею Корнила Устияновича // Там само, 
2009. 24.07;  28.07; 31.07; 4.08;  7.08; 11.08; 14.08; 18.08; 26.08; 28.08; 1.09; Його ж. Євреї 
і Миколаїв // Там само, 2010. 18.06; 22.06.

37 Войтович Л. Етюди з давньої iсторiї мiста Берегова // Вiсник Берегiвщини (Берегово), 
1993, 2.10, 9.10, 16.10, 23.10, 30.10, 6.11; Його ж. Берегово: міфи та історія // Історичні 
пам’ятки Галичини (до 150-річчя від дня народження Івана Франка). Матеріали Четвертої 
наукової краєзнавчої конференції. – Львів, 2008. – С.313-336.

38 Войтович Л. Фатальна жiнка в долi гетьмана Мазепи (з циклу «Портрети роздiльського 
замку») // Громада (Миколаїв), 1992, 9.05, 12.05, 14.05; Його ж. Роздiл - «Українська 
Швейцарiя» на Днiстрi // Там само, 1992, 27.06, 30.06, 2.07, 4.07; Його ж. Роздiльська 
економiя // Там само, 1994, 30.06, 5.07, 7.07, 12.07; Його ж. Пам’яті графині Кароліни 
Лянцкоронської // Там само, 2004. 7.09; Його ж. Розділ: етюди з історії // Там само, 2005. 
25.02; 1.03; 4.03; 8.03; 11.03; 15.03; 18.03; 22.03; Його ж. Розділ: Столиця „Української 
Швейцарії на Дністрі” // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип.9. – 2006. – С. 234- 
256; Його ж. Доля і недоля міста Роздолу // Миколаївщина. Збірник наукових статей. 
– Т.3. – Львів, 2006. – С.177-224; Його ж. Гетьман Мазепа // Громада (Миколаїв). 2007. 
7.08; Його ж. Жінки у житті Мазепи // Там само, 2007. 14.08; Його ж. Незакінчені етю-
ди: Костел Воздвиження святого Хреста в Берездівцях // Там само, 2008. 10.10; Його ж. 
Незакінчені етюди: Останнє захоплення гетьмана Мазепи // Там само, 2008. 17.10; 21.10; 
24.10, 28.20. 

39 Войтович Л. Iсторiя мiста Комарного // Серп i молот (Городок), 1990, 15.05, 19.05, 23.05, 
29.05.

40 Войтович Л. Iсторiї далекий подих. Сторінки літопису древнього Степаня // Сарненські 
новини (Сарни), 1991, 25.07, 27.07, 30.07, 1.08, 3.08; Його ж. Дали йому замок Степань... 
// Лiтопис Червоної Калини. – 1993. – № 10-12. – С.30-33.

41 Войтович Л. Горять вогнi... // Громада (Миколаїв), 2002, 3.05; Його ж. Самовидець Руїни 
// Основа (Львів). – 2003. - № 3(149). – С.1-2; Його ж. Спогади про демократію: праці Іго-
ря Чорновола // Громада (Миколаїв), 2003, 21.01; 24.01; 28.01; 31.01; Його ж. Пам’ятник 
українським героям // Православна Галичина. – 2004. – Вип.1. – С.23; Його ж. Міфи і 
реальність Переяславської угоди // Громада (Миколаїв). – 2004. 27.01 / № 7(1325)/, 30.01, 
3.02, 6.02, 10.02, 13.02, 17.02, 20.02, 24.02, 27.02, 2.03, 5.03, 9.03; Його ж. Демянський 
цвинтар – музей скульптур // Там само, 2006, 17.03; Його ж. Гадяцька угода. До 350-річчя 
підписання // Там само, 2008. 26.09; Його ж. Іван Виговський в контексті історії козацької 
дипломатії XVII – початку XVIII століття // Іван Виговський. – Львів, 2009. – С.33–66; 
Його ж. Митрополити Київські. 1. Доба Київської Русі // Православна Галичина (Львів). 
– 2009. –  № 1(17). – С.14–15; – № 2 (18). – С.10–11; Його ж. Сім перших вселенських 
соборів // Громада (Миколаїв). 2010. 2.02; 9.02; 12.02; 16.02; 19.02; 23.02; 26.02; Його 
ж. Князь Роман Мстиславич // Громада (Миколаїв). 2010. 16.03; 19.03; 23.03; 26.03; 
2.04; 10.04; 13.04; 16.04; 20.04; 23.04; 27.04; 30.04; 7.05; 12.05; 14.05; 18.05. Князь Роман 
Мстиславич // Громада (Миколаїв). 2010. 16.03; 19.03; 23.03; 26.03; 2.04; 10.04; 13.04; 
16.04; 20.04; 23.04; 27.04; 30.04; 7.05; 12.05; 14.05; 18.05.

42 Войтович Л. Головні-Острожецькі // Енциклопедія Історії України. – Т.2. – Київ, 2004. – 
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Він є співредактором двох енциклопедій: з історії Галицько-Волинської держа-
ви та військової. Їх видання – одне з головних завданьдослідника на найближчі 
роки.

В останнє десятиріччя професор Л. Войтович багато уваги приділяє викла-
дацькій роботі у Львівському університеті. Це зумовило появу у його науково-
му доробку ряду навчальних посібників. Перший посібник з історичного кра-
єзнавства під його редакцією вийшов ще у 1993 р.43 і  досі успішно використо-
вується  вчителями гімназій і середніх шкіл. У співавторстві з О. Целуйком був 
виданий перший і поки-що єдиний в Україні посібник з генеалогії44. Л. Войто-
вич є автором розділу про удільний період в колективному підручнику з історії 
України, четверте видання якого готується до друку45. Безперечним здобутком 
української історіографії  є перший на пострадянському просторі підручник з 
історії середніх віків, написаний без  ідеологічних нашарувань із врахуванням 
останніх досягнень світової медієвістики, одним із авторів і відповідальним 
редактором якого є Л. Войтович46. Незабаром вийде колективний підручник з 
історії Візантії під спільною редакцією Л. Войтовича і С. Сорочана.

Невід’ємною частиною наукової роботи історика є редакторська робота, 
рецензування та опонування. Член багатьох редколегій, відповідальний се-
кретар другого тому “Історії української культури”, відповідальний редактор 
збірників, часописів, книг47, Л.Войтович в першу чергу звертає увагу на на-

С.142-143; Його ж. Любомирські // Там само. – Т.6. – Київ, 2009. – С.384–385;  [Разом з 
Голда Д.М.] Генеалогія  // Енциклопедія сучасної України. – Т.5. – Київ, 2006. – С.451-
452; Його ж. Геральдика // Там само. – С.532; Його ж. Бурундай // Енциклопедія Львова. 
– Т.1. – Львів, 2007. – С.306; [Разом з Целуйком О.] Вишневецькі (Корибутовичі) // Там 
само. – С.374-375; [Разом з Бірюльовим Ю.] Войтович Петро  // Там само. – С.421; Його 
ж. Галицько-Волинська держава // Там само. – С.479-481; Його ж. Галицько-Волинський 
літопис // Там само. – С.481-483; Його ж. Данило Романович // Там само. – Т.2. – Львів, 
2008. – С.14–15; Його ж. Дмитро Дедько // Там само. – С.100–101; Його ж. Жевуські // 
Там само. – С.309; Його ж. Ізабелла // Там само. – С.524; Його ж. Кінга // Там само. – Т.3. 
– Львів, 2010. – С.202–203; Його ж. Князь // Там само. – С.282–283; Його ж. Констанція 
// Там само. – С.378; Його ж. Король // Там само. – С.415; Його ж. Куремса // Там само. 
– С.693.

43 Грибик М.С., Івашків К.В., Івашків Я.М., Мацкевий Л.Г., Сколоздра Р.В. Миколаївське 
Приднiстров’я. Навчальний посібник / Під ред. Л.Войтовича. – Львiв, 1993. - 163 с.

44 Войтович Л., Целуйко О. Генеалогія [Спеціальні історичні дисципліни. Зошит 2.]. На-
вчальний посібник. – Львів, 2008. – 218 с.

45 В.Баран, Л.Войтович, Я.Грицак, О.Зайцев, Ю.Зайцев (керівник авторського колективу), 
Ф.Заставний, Я,Ісаєвич, К.Кондратюк, М.Литвин, О.Луцький, К.Науменко, Д.Павлів, 
І.Патер, В.Петегирич, І.Сварник, Б.Якимович. Історія України. – Вид.3, перероблене і 
доповнене. – Львів, 2002. –  498 с. 

46 Войтович Л., Козак Н., Овсінський Ю., Чорний М. Medium aevum: Середні віки. Підручник 
з історії середніх віків для історичних факультетів університетів / За ред. проф. д.і.н. 
Л.Войтовича. – Львів, 2010. – 502 с. 

47 Див., наприклад: Миколаївщина. Збiрник наукових праць / Відпов. ред. Л.Войтович - Т.1 
/ НАН України, Iн-т українознавства iм. I.Крип’якевича. – Львiв, 1998. – 337 с.; – Т.2. 
– Львів, 2002. –  319 с.; – Т.3. – Львів, 2006. – 475 с.; – Т.4. – Львів, 2007. – 208 с.; При-
шляк Я. Видатнi особистостi Миколаївщини / Відпов. ред. Л.Войтович / НАН України, 
Iн-т українознавства iм. I.Крип’якевича. – Миколаїв-Монреаль-Львiв, 1998. – 186 с.; При-
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уковий рівень поданих матеріалів, часто спонукає   авторів докорінно пере-
робити текст і активно допомагає їм у цьому. Так само він підходить і до ре-
цензування монографій та книг,  допомагаючи авторам виправити неточності 
і підказуючи напрями подальших досліджень. Як зізнається професор, він сам 
завжди із вдячністю згадує свого рецензента  Наталю Яковенко, яка допомогла 
йому виправити багато помилок в рукописі монографії „Князівські династії”. 
Л. Вой тович рецензував монографії Святослава Терського, Мар‘яни Долин-
ської, Віктора Заруби, Романа Шуста, Сергія Лімана, Олега Однороженка, Іва-
на Паславського, Євгена Чернецького, Андрія Крижанівського, Дмитра Чобота  
Його численні наукові рецензії48 відрізняються аргументованою  коректною по-
лемікою з автором, що відкриває нові аспекти в дослідженні піднятих проблем. 
В такому ж руслі написані його відгуки на дисертаційні роботи. Вони містять 
багато  оригінальних ідей і їх теж вартувало би опублікувати. Л. Войтович 
опонував десятки разів, зокрема на захисті докторських дисертацій Мирона 
Капраля (“Національні громади Львова XVI–XVIII ст. (соціально-правові вза-
ємини)”), Олександра Головка (“Волинь і Галичина в державнополітичному 
розвитку Центрально-Східної Європи (ІХ – перша половина ХІІІ ст.”), Оле-
га Бубенка (“Алани-Аси у складі середньовічних етнополітичних об’єднань 
Євразійського степу”), Олега Однороженка (“Українська родова геральдика 
доби середньовіччя та раннього модерну (XIV–XVIII ст.)”), Сергія Федаки 

шляк Я. За Україну! Записки члена ЗП УГВР / Відпов. ред. Л.Войтович . – Миколаїв-
Монтреаль-Львiв, 1999. – 205 с.; Волощук М.М. Методичні рекомендації з курсу Історії 
середніх віків / Наук. ред. Л.Войтович. – Івано-Франківськ, 2008. – 86 с.; Цельняк І. Укра-
їнські князі. Данило. Перекази про князювання Ростиславичів у Галицькій та Романови-
чів у Галицько-Волинській державі / Наук. ред. Л.Войтович. – Львів, 2006. – 180 с.; Її ж. 
Цельняк Ірина. Князь Лев і його нащадки / Наук. ред. Л.Войтович. – Львів, 2008. – 367 с. 

48 Див., наприклад: Войтович Л. [Рец.]: А.В.Майоров. Галицко-Волынская Русь. Очерки 
соціально-политических отношений в домонгольский период. Князь. Бояре и городская 
община. – Санкт-Петербург, 2001. – 640 с. // Записки НТШ. – Т.243. – 2002. – С.699-703; 
Його ж. [Рец.]: Пчелов Е.В. Генеалогия древнерусских князей  ІХ – начала ХІ в./ Отв.ред. 
О.М.Медушевская. – Москва: Российский государственный гуманитарный ун-т, 2001  – 
262 с. // Там само. – С.705-708; Його ж. Українознавчі студії Даріуша Домбровського 
// Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. – Вип.4. – Львів, 2004. 
– С.105-106; Його ж. Бубенок О.Б. Аланы-Асы в Золотой Орде (XIII-XIV ст.). – Киев, 
2004. – 324 с. // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до ХVIII ст.). 
– Вип.5. – Київ, 2005. – С.677-680; Його ж. [Рец.]: Видання століття // Дзвін (Львів). –   
2005. – № 10(732). – С.143-145; Його ж. [Рец.] Ђура Харди. Наследници Киjева. Између 
краљевске круне и татарског jарма. Студиjа о державно-правном положаjy галичске и га-
личско-волинске княжевине до 1264. године. – Нови Сад, 2002. – 240 с. // Записки НТШ. 
– Т.252. – 2006. – С.773-775; Його ж. Рец.] Свердлов М.Б. Домонгольская Русь: Князь и 
княжеская власть на Руси VI – первой трети ХІІІ вв. – Санкт-Петербург: „Академический 
проект”, 2003. – 735 с. // Там само. – С.775-776; Його ж. [Рец.] Коган В.М., Домбровсь-
кий-Шалагин В.И. Князь Рюрик и его потомки. Историко-генеалогический свод. – Санкт-
Петербург: „Паритет”, 2004. – 686 с. // Там само. – С.780-782; Його ж. [Рец.]  Козак На-
зар. Образ і влада. Княжі портрети у мистецтві Київської Русі ХІ ст. – Львів, 2007. – 154 
с. // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. – Вип.6. – Львів, 2007. 
– С.157– 158; Його ж. [Рец.] Володимир Чорній. Історія Болгарії. Львів, 2007. 463 с. // 
Вісник Львівського університету. Серія історична. – Вип.44. – Львів, 2009. – С.461–465.
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(“Політична історія України-Русі доби трансформації імперії Рюриковичів 
(ХІІ століття)”), Володимира Бодрухина (“Князівська влада і проблеми держа-
вотворення в Україні: Удільний період (XII–XIV ст.)”), Любомира Михайли-
ни (“Слов’яни VIII–IX ст. між Дніпром і Карпатами (райковецька культура”), 
Рустема Хаялі (“Етносоціокультурна еволюція кримськотатарського народу”), 
кандидатських дисертацій Володимира Собчука (“Знать Південної Волині на 
схилі середніх віків”), Олександра Целуйка (“Рід Даниловичів у кінці XVI 
– на початку XVIII ст.”), Ольги Козубської (“Сакральна готика середньовіч-
ного Львова: історичний контекст”), Наталі Кальницької (“Формування тери-
торіальних володінь чернігово-сіверських князів (друга половина ХІ – кінець 
ХІІІ ст.: історико-політичний аспект”), Олексія Москаленка (“Усні джерела 
”Повісті временних літ”), Григорія Заплотинського (“Інститут темників у фор-
муванні державності татарських народів наприкінці ХІІІ – першій половині 
ХІV ст.”), Ігоря Шпика (“Болгарсько-українські релігійно-культурні зв’язки 
(остання чверть XIV – перша половина XVI ст.)”), Оксани Вінниченко (“Шля-
хетські заповіти в реляційних книгах Львівського та Перемишльського грод-
ських судів першої половини ХVІІІ століття як історичне джерело”), Романа 
Миська (“Теребовельська земля в ХІ – першій половині ХІІІ ст.”), Ольги Клей-
мьонової (“Стосунки номадів південноруських степів з осілим населенням 
Давньої Русі (до монгольської навали)”) та інших.

Науковий здобуток професора Л.Войтовича вражає не лише значною кіль-
кістю публікацій, серед яких ряд ґрунтовних монографій,  але й розмаїттям 
наукової проблематики, в дослідженні якої він сказав своє вагоме слово. 

Ще багато  наукових розвідок Л.Войтовича  знаходиться у друці, а на робо-
чому столі  лежать розпочаті  праці.    

Olha Shchodra. HISTORICAL RESEARCH OF LEONTIY VOYTOVYCH
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БІБЛІОГРАФІЯ ЛЕОНТІЯ ВОЙТОВИЧА 1975–2010 рр.1∗

 МОНОГРАФІЇ ТА КНИГИ 
1990

1. Генеалогiя династiї Рюриковичiв / АН УРСР, Археографiчна комiсiя, 
Iн-т iсторiї, Iн-т суспiльних наук / Вiдп. ред. Я. Д. Iсаєвич. – Київ, 1990. – 227 с.

Рецензія: Каменяр (Львiв), 1992, 12.02
1992

2. Генеалогiя династiй Рюриковичiв i Гедимiновичiв / Вiдп. ред. Я. Д. 
Iсаєвич. – Київ, 1992. – 199 с.

Рецензії: Срiбна земля (Ужгород), 1993, N 36(49); Независимость (Киев), 
1993, 8.12

1996
3. Удiльнi князiвства Рюриковичiв i Гедимiновичiв у ХII-XVI ст. / НАН 

України, Iн-т українознавства iм. I. Крип’якевича. – Львiв, 1996.  – 256 с.
Рецензія: Lithuania, 1997, N 3
4. Удiльнi князiвства Рюриковичiв i Гедимiновичiв у ХII-XVI ст. [Таблицi] 

/ НАН України, Iн-т українознавства iм. I. Крип’якевича. – Львiв, 1996.  – 80 с. 
[50 табл.]

1998
5. Документи росiйських архiвiв з iсторiї України. – Т.1. Документи 

до iсторiї запорозького козацтва 1613-1620 рр. / Упорядники Л. Войтович, 
Л. Заборовський, Я. Iсаєвич, Ф. Сисин, А. Турилов, Б. Флоря / Канадський 
iн-т українських студiй, Центр укр. iстор. дослiджень iм. П. Яцика, Iн-т 
українознавства iм. I.Крип’якевича НАН України, Iн-т слов’янознавства i 
балканiстики РАН. – Львiв, 1998. –  442 с. [авторський текст: Коментарi – 
Покажчики // С.266–334, 412–441]
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Володимир Александрович*

ПЕРЕКАЗ ХОЛМСЬКОЇ ТА КИЇВСЬКОЇ ІКОНОГРАФІЇ 
XIII СТОЛІТТЯ У ХРАМОВІЙ ІКОНІ ПОКРОВУ БОГОРОДИЦІ 

ПОЧАТКУ XVIII СТОЛІТТЯ З ЦЕРКВИ В АНДРОНОВІ 
ПОБЛИЗУ КОБРИНА

До останнього часу українська іконографія Покрову Богородиці розгляда-
лася винятково у контексті поодиноких, здебільшого збережених щойно від 
кінця XV ст. пам’яток й при її сприйнятті визначальною виявлялася система 
уявлень, утверджена від початку ХХ ст. у російській науковій свідомості ви-
нятково на російській, зрештою, – тоді ще досить поверхово засвоєній спад-
щині. Згідно з цими неминуче попередніми поглядами, іконографія, як і саме 
свято, не мала прецеденту у східнохристиянській релігійній культурі й вхідний 
імпульс, за цілком здогадними, хоча уже давно “загальноприйнятими” мірку-
ваннями, повинна була дати творчість середовища предтечі російської націо-
нальної традиції – суздальського князя Андрія Боголюбського (†1174)1. Однак 
не випадає годитись із пропозицією нібито так важливий для духовної куль-
тури історичної Київської митрополії аспект традиції склався оригінальним 
самостійним регіональним нововведенням поза контекстом спільного релігій-
ного досвіду не лише митрополії, а й світу східного християнства. Так само 
незрозуміло яким чином гадана місцева ініціатива скромної у Київській митро-
полії єпископської кафедри могла набути такого широкого значення й, зокрема, 
– пустити настільки глибокі корені на київському ґрунті. Зрештою, сучасні ро-
сійські дослідники аргументовано наголосили на відсутності будь-яких реаль-
них слідів покровських ініціатив суздальського середовища й характеризують 
розмови про них продуктом винятково новітніх “навколонаукових” “праздных 
рассуждений”2. Найновіші студії переконують: ідея Покрову Богородиці розви-
нулася органічним продовженням складеного ще від ранньохристиянських ча-
сів шанування Богородиці Заступниці, перенесеного на старокиївський ґрунт 
із прийняттям християнства, – за князя Ярослава Мудрого3.

Докладніше вивчення української середньовічної іконографії показало 
справді виняткову позицію Покрову у релігійній культурі східнохристиянського 
* Александрович Володимир Степанович – доктор історичних наук, професор, завідувач 
відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

1  В основі відповідної системи поглядів лежить одностайно сприйнятий із суто націонал-
патріотичних міркувань, проте цілковито позбавлений наукової аргументації класичний 
приклад російської апології у вигляді історії, “якою вона повинна бути”: Остроумов М. 
А. Происхождение праздника Покрова / М. А. Остроумов // Приходское чтение. – 1911. – 
№ 19. – С. 401-419.

2  Плюханова М. М. Сюжеты и символы Московского царства. – Санкт-Петербург, 1996. – 
С. 53.

3  Александрович В. Старокиївський культ Богородиці Заступниці і становлення іконографії 
Покрову Богородиці / В. Александрович // Mediaevalia ucrainica: ментальність та історія 
ідей. – Т.3. – Київ, 1994. – С. 47-67.
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світу. Проте таке місце окреслив не статус абсолютної “новації” на тлі релігій-
ності східного християнства – вона чогось подібного не передбачала. Самобут-
ність Покрову виявилася через оригінальний розвиток давньої вихідної ідеї, 
яку власне візантійська традиція не тільки не реалізувала, а за поіконоборчої 
доби, радше, забула зовсім. Саме на цьому заснована безпрецедентність Покро-
ву як явища духовної культури православ’я, тим більше, – заснованого на мало 
не всеохоплюючому богородичному шануванні. Він став єдиною – поза тема-
тикою національних святих – “самостійною” за характером та складом темою 
у практиці одного з новіших національних відгалужень релігійної культури 
православного Сходу з побутуванням не лише в Україні. Через спільну старо-
київську основу його прищеплено на виведених з її кореня молодших білорусь-
кому та російському відгалуженнях, хоча аналіз іконографічного доробку наго-
лосив – поряд зі старокиївською основою – найдокладнішу розбудову традиції 
саме в Україні4. Це найкраще видно у зіставленні з найбільшою з-перед XVI ст. 
новгородською спадщиною. Місцева практика заснована на відтворенні одно-
го завезеного київського взірця XIII ст.5 В Україні ж перед другою половиною 
XV ст. функціонували глибоко закорінені у спільній східнохристиянській бого-
родичній культурі щонайменше три самостійних за вихідною схемою, достат-
ньо незалежних версії іконографії. Вони заступали одна одну з перекликанням 
поміж собою, іноді – обміном поодинокими мотивами відповідно до еволюції 
богородичного шанування, незмінно відображаючи загальні закономірності 
духовного життя православного світу у їх засвоєнні та подальшому розвитку 
на українському ґрунті6. З утвердженням відновленої (1458) Київської митро-
полії опрацьовано, навіть на інших літературних джерелах, принципово но-
вий принцип іконографії з послідовним акцентом на уславленні Богородиці 
Заступниці, що й стало визначальним для усієї пізнішої традиції (на території 
Росії ця нова київська схема не поширилася – тут закономірно побутували дав-
ніші “свої” надбання).

За малочисельності українських середньовічних ікон та їх майже цілкови-
тої відсутності для періоду розроблення й утвердження теми та ранніх етапів 
її побутування – з-перед кінця XV ст., неминуче постала конечність звернен-
ня до пізніших об’єктів із поодинокими прикметними елементами втрачених 
старших зразків. Завдяки особливості класичної ікони як актуалізованої реплі-
ки давнішого оригіналу, в доробку Покрову не тільки від кінця XV, а й зна-
чно новіших часів – XVII–XVIII століть віднайшлося немало переконливих 
аргументів і вартісних підказок для реконструкції окремих віддалених плас-
тів традиції, доступних нині лише – чи насамперед – у молодших і, внаслі-
док відзначеного істотного переосмислення на ближчих етапах побутування, 
– незмінно часткових відтвореннях. Поряд із розгаданою давно втраченою 

4 Його ж. Покров Богородиці. Українська середньовічна іконографія (Студії з історії укра-
їнського мистецтва. – Т. 4). – Львів, 2010.

5 Александрович В. Покров Богородиці. – С.204-207. Про так звану владіміро-суздальську 
іконографію, яку окремі новіші російські автори схильні називати московською, див.: 
Там само. –С.208-221.

6 Александрович В. Покров Богородиці.
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вихідною для іконографії теми старокиївською “Богородицею Заступницею” 
(грецьк.: Пирогощою)7, найяскравіший приклад пропонує ідентифікований за-
гублений оригінал найстаршого західноукраїнського “Покрову” 40–50-х років 
XIII ст. із холмського середовища князя Данила Романовича. Його зберіг до-
кладний переказ у копії перемишльського кола, мабуть, кінця XIII ст. (Київ, На-
ціональний художній музей України, надалі – НХМ України)8 та відтворення 
у спадщині XVI–XVIII століть характерного мотиву двох ангелів з тканиною, 
укладеною своєрідною аркою над Богородицею9. Єдиний у спадщині Покрову 
уклад із тронною Богородицею Орантою як вираженням фундаментальної для 
християнства ідеї Воплочення, присвяченою йому ж сценою зі святим Іоаном 
Златоустом та дияконом перед престолом, й святим Андрієм Юродивим з Єпі-
фанієм і його слугою має віддавна знане, проте мало використане літературне 
першоджерело. Перелічені одинокі (поза групою святого Андрія Юродивого) 
7 Там само. – С.61-66. Пор.: Його ж. “Богородиця Пирогоща” – втрачена старокиївська 
реліквія / В. Александрович // Історія в школах України. – 2008. – № 11-12. – С. 49-53.

8 Репродукції див., зокрема: Логвин Г., Міляєва Л., Свєнціцька В. Український середньовіч-
ний живопис. – Київ, 1976. – Табл. XV; Світ очима народних митців. Українське народне 
малярство XIII–XX століть. Альбом / Автори-упорядники В. І. Свєнціцька, В. П. Отко-
вич. – Київ, 1991.– № 1.

9 Александрович В. Покров Богородиці. – С.82-181.

Покров Богородиці. Кін. XIII ст. НХМ України
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складові холмської композиції відкликаються до окремих епізодів тексту Житія 
святого. Використано не лише загальновідомий епізод об’явлення Богородиці 
у Влахернах, яким сприйняття пам’ятки досі обмежувалося. Тут він, відповід-
но до свого місця у структурі літературного джерела, відіграє назагал скромні-
шу роль. Водночас проілюстровано також описане докладно за тим же “сцена-
рієм” раніше об’явлення святому царя Давида у Вербну неділю в Софійському 
соборі й діалог із ним та додані коментарі. Власне виклад їхньої розмови подав 
окреслення Богородиці як вмістилища Бога й “Господомолитвенниці”10 – осно-
ву виняткового для іконографії Покрову Воплочення у версії Оранти на троні11. 
При цьому вочевидь не йшлося про буквальне відвзорування тексту. Як завжди 
у класичному релігійному мистецтві східнохристиянського світу, його вимову 
передано через призму закономірностей розбудованої теологічної системи. У 
відповідній понятійній структурі ілюстрування незмінно передбачало враху-
вання водночас із прямими прототипами також визначальних для так організо-
ваної структури внутрішньо споріднених за вимовою основоположних елемен-
тів християнського віровчення. Відкриття віддавна знаного джерела як першо-
основи унікальної іконографії дозволило з’ясувати майже всі її особливості – 
окрім хіба ангелів з укладеною аркою тканиною (конкретного іконографічного 
родоводу не встановлено). Своєрідність новішого функціонування цієї схеми 
полягає у тому, що відкликання до неї зафіксовано лише серед перемишльської 
спадщини, головним чином XVII–XVIII століть, куди “холмський” уклад пере-
несено за князя Льва Даниловича в другій половині XIII ст.12 Жодних інших її 
слідів донедавна віднайти не вдавалося.

На такому тлі винятковий інтерес викликає репродукована без докладні-
шого опрацювання ікона з Покровської церкви в Андронові поблизу Кобрина 
(Мінськ, Національний мистецький музей Республіки Білорусь, надалі – НММ 
Республіки Білорусь)13. За стійким комплексом стилістичних ознак вона на-
лежить до першої половини XVIII ст. й послідовно відображає відповідний 
етап еволюції релігійного малярства в одному з його регіональних варіантів14. 
10 Молдован А. М. Житие Андрея Юродивого в славянской письменности. – Москва, 2000. 

– С.333.
11 Александрович В. Покров Богородиці. – С.160-161.
12 Там само. – С. 177-179.
13 Православна ікона Росії України Білорусі. – Київ, 2008. – № 181. Доданий коментар по-
вторює загальновідомий російський погляд на іконографію Покрову, стверджуючи обі-
знаність автора як із новгородською композицією, співвіднесеною винятково з ангелами 
із покровом над Богородицею (sic!), так і “владіміро-суздальською”, свідчення якої вба-
чається тільки в одночасній наявності тканини в руках Богородиці: Там само. – С. 180.

14 Про ікони Покрову з теренів нинішньої Білорусі див.: Пуцко-Бочкарьова М. Н. Белорус-
ские иконы Покрова / М. Н. Пуцко-Бочкарьова // Матэрыялы Міжнароднай навуковай 
канферэнцыі “Царква і культура народаў Вялікага Княства Літоўскага і Беларусі ХIII – 
пач. ХХ стст.” (Гродна, 28 верасня – 1 кастрычніка 1992 г.). – Гродна, 1992. – Кн. 4 (Частка 
3). – С. 527-531; Пуцко В. Украинские и белорусские иконы Покрова XVII-XVIII вв.: ис-
токи иконографической схемы / В. Пуцко // Белорусский сборник. Статьи и материалы по 
истории и культуре Белоруссии. – Вып. 2. – Санкт-Петербург, 2002.– С. 34-55; Карэлін У., 
Мельнікаў М. Асаблівасці ізводаў Пакроў і Апёка на Брэстчыне / У. Карэлін, М. Мельнікаў 
// Волинська ікона: дослідження та реставрація. – Вип. 10: Матеріали Х міжнародної на-
укової конференції, м. Луцьк, 17–19 вересня 2003 року. – Луцьк, 2003. – С. 64-68.
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Андроновська церква мала надання 1704 р.15 – ікона могла бути намальова-
на як храмова близько зазначеного року. Таку можливість підказують виразні 
15 Archiwum Państwowe w Lublinie, Chełmski Konsystorz Greckokatolicki, sygn. 101, к. 490. 
Висловлюю щиру подяку професорові Анджеєві Ґілю, який привернув мою увагу до цьо-
го джерельного свідчення. Архівну нотатку завдячую Павлові Сиґовскому.

Покров Богородиці. поч.XVIII ст. НММ Республіки Білорусь
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лементи традиції XVII ст. (докладніше про них див. далі), природно втрачені у 
практиці зрілого XVIII ст.

Попри новіше походження, уклад зберіг чималий комплекс різночасових 
пластів іконографії – навіть із найдавнішими. До них відсилають насамперед 
знані за найстаршим західноукраїнським “Покровом” ангели з відтвореною 
жгутом тканиною, яку вони тримають над Богородицею, а крім нього – доне-
давна сприйнята прикметою винятково новгородської схеми, хоча притаманна 
й перемишльській практиці потрійна аркада, на тлі якої вміщено Богородицю 
Оранту16. Обидві зазначені складові укладу досі пропонував лише доробок пе-
ремишльської школи українського малярства та її послідовників з молодших 
дочірніх осередків, замкнутий конкретною вузькою історичною територією. 
Тому поява “регіонального” мотиву з чітко окресленим для XVII–XVIII століть 
ареалом побутування у немалому віддаленні від нього вартує окремої уваги. 
Проти можливих прямих контактів свідчить стилістика самої ікони з ціліс-
ним комплексом ознак без будь-яких відкликань до чималої перемишльської 
спадщини. Андроновський образ належить зовсім відмінному культурно-істо-
ричному колу. До такого висновку схиляє насамперед вирішення позему. По-
при закладену сюжетом спільність укладу київського досвіду другої половини 
XV ст., вона наділена показовими елементами з-поза перемишльської прак-
тики. Тому взаємозв’язку випадає шукати в глибших пластах творчості, що, 
зі свого боку, підказує і присутність аркади – так само мотиву найстаршого 
родоводу (докладніше про нього див. далі), знаного, правда, й із доробку пере-
мишльської школи кінця XV та початку XVII століть.

“Земля” пропонує поєднання наближених до переднього плану святого 
Романа Сладкопівця посередині з двома симетричними групами пристоячих 
обабіч у звичному для XVII–XVIII століть складі. Святий Роман виділений 
розмірами, що здатне вказати на можливість окремого інтересу до його осо-
би. Принаймні до такого припущення схиляє ікона першої половини XVIII ст. 
з Введенської церкви в Ростоці на Закарпатті (приватна збірка), де його по-
стать значно більша від інших персонажів, очевидно, за бажанням замовника 
Романа Таскала17. Святий диякон зображений не в звичайному для давнішої 
української іконографії одязі, а хітоні, підперезаному вузьким темним поясом, 
й стоїть на невисокому сірому овальному амвоні. Приклад подібного амвону 
зберегла перемальована в першій половині XVIII ст. ікона другої половини по-
переднього століття з близького регіону – каплиці в селі Застав’є біля Любомля 
на Волині (Луцьк, Волинський краєзнавчий музей)18. Виглядало б на якийсь 
сталий регіональний елемент, оскільки в іншій версії він присутній і в знаній 
16 Про поширення цього мотиву у доробку майстрів перемишльської школи українського 
релігійного малярства див.: Александрович В. Покров Богородиці. – С. 205-207, 236-237.

17 Репродукцію див.: Александрович В. Покров Богородиці. – С. 150. Виразно більший він 
за розмірами і в іконі другої половини століття з церкви святого Миколая у Малориті 
(Мінськ, Музей стародавньої білоруської культури Інституту мистецтвознавства, етно-
графії і фольклору АН Білорусі): Музей старажытнабеларусскай культуры / Укладальнік 
А. А. Ярашэвіч. – Мінск, 2004. –С. 86.

18 Волинська ікона ХVI–ХVIII ст. Каталог та альбом під редакцією Сергія Кота. – Київ; 
Луцьк, 1998. – С. 57. – № 17.
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іконі 1649 р. з церкви недалекої Малорити (НММ Республіки Білорусь)19. Од-
нак цей давній історичний амвон виявляється елементом київської традиції і 
виступає на всій території України, зокрема, – у класиці київської школи XVIII 
ст. – храмовій іконі церкви в Сулимівці (НХМ України)20. Назагал святий Роман 
Сладкопівець від його появи в не зафіксованого конкретного походження іконі 
другої половини XIV ст. з Суздаля (Москва, Державна Третяковська галерея)21 
незмінно стоїть на амвоні у вигляді трону із запліччям. Андроновський образ, 
як здатне переконати зіставлення з обома названими територіально близькими 
прикладами, належить до іншої, давнішої за вимовою версії теж київського 
родоводу (її стосує, наприклад, й згадана ікона церкви в Ростоці). Ці паралелі 
дають додатковий аргумент на користь входження образу з околиць Кобрина до 
української спадщини.

Обидві групи пристоячих не зовсім однакові за розмірами постатей. Ліва 
очевидно здрібнена, тоді як права, подібно до святого Романа, помітно збільше-
на. Їх склад традиційний для іконографії київського зразка другої половини XV 
ст. У правій на передньому плані найближче до святого Романа Сладкопівця 
знаходиться святий Андрій Юродивий, піднятою рукою вказуючи на Богороди-
цю. Його зелений плащ залишає відкритою навскіс лише ліву сторону торсу до 
пояса. Святий звернутий до молодого кругловидого Єпіфанія зі складеними на 
грудях руками22 у синьому хітоні й оранжевому плащі. Позаду – чимало голів 
чоловіків, втім найближче – трьох монахів. Ліву групу очолює патріарх у при-
глушеного оранжевого кольору підряснику й білому фелоні з притиснутою до 
грудей книгою. Його шати не відповідають санові, проте це, знову ж таки, ки-
ївська норма другої половини XV ст.23 За ним імператор у підбитій хутром делії 
з великим хутряним коміром та короткими – до ліктя – обшитими хутром ру-
кавами (вбрання з конкретним часовим віднесенням моди) й імператриця, по-
заду неї при самій рамі – одинока голова жінки під білою наміткою. У глибині, 
як і праворуч, – покликані підкреслити багаточисельність присутніх вершечки 
голів, втім дві в чернечих клобуках. Імператорська пара відсилає до київської 
традиції останньої третини XV ст., знаної в Україні від рихвалдської ікони24. 
За святим Романом укладена невеликими білими, жовтими й оранжевими ква-
дратами підлога фіксує стрімко “підняте догори” середовище, обмежене архі-
тектурним тлом. Подібне співвідношення розвиває компонування, відзначне 
в іконі київської традиції зламу XV–XVI століть з Троїцької церкви в Річиці 

19 Сакральная живопись Беларуси ХV–ХVIII веков / Автор текста и составитель Н. Ф. 
Высоцкая. –Минск, 2007. – № 37.

20 Шедеври українського іконопису XII–XIX ст. – Київ, 1999. – № 50.
21 Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания. – Т. 1: Древнерусcкое искус-
ство X – начала XV века. – Москва, 1995. – № 48. Найдокладніше про неї див.: Алексан-
дрович В. Покров Богородиці. – С. 209-221.

22 Ця деталь, як виявляється, теж здатна нести київську вимову. Правда, її немає серед зна-
них ікон Покрову, проте окремі композиції київського зразка від другої половини XV ст. 
трактують так руки поодиноких постатей лівої групи позему: Александрович В. Покров 
Богородиці. – С. 261, 288.

23 Александрович В. Покров Богородиці. – С. 288.
24 Там само. – С. 260-262.
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(Рівненський обласний краєзнавчий музей)25. Проте таке акцентування 
25 Там само. – С. 331.

Покров Богородиці. Кін. XV ст. НМЛ
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чималого незаповненого простору за наближеними допереду постатями не зу-
стрічається не лише в іконах Покрову, а й іконографії загалом, що надає обра-
зові певного виняткового акценту. Власне в глибині композиції при тлі й зна-
ходяться найцікавіші елементи давнішого і значно давнішого родоводу.

Хоча найрідкіснішим з них є ангели із дугоподібно укладеною тканиною, 
найпоказовішим переказом найстаршої традиції виявляється монументальна 
сіра “кам’яна” аркада з широкою центральною аркою й вужчими зображеними 
лише “до зеніту” боковими при ній. Вона відтворена у вигляді увінчаних про-
стими капітелями двох чотиригранних стовпів, тобто відповідно до пошире-
ної у мистецькій практиці XVII ст. ст. поренесансної норми, що так само не 
менш виразно вказує на протограф відповідного часу. Мотив потрійної арка-
ди, зазначалося, донедавна співвідносився винятково з новгородською спад-
щиною. Повз увагу дослідників проходила опублікована 1929 р.26 ікона пере-
мишльської школи кінця XV ст. з церкви Покрову Богородиці в Рихвалді (На-
ціональний музей у Львові імені [митрополита] Андрея Шептицького, надалі 
– НМЛ). Її вивчення не просто показало функціонування потрійної аркади у 
перемишльському середовищі ще перед кінцем XV ст. Воно переконало, що 
сам мотив склався як елемент другої – поряд з холмською – найстаршої укра-
їнської схеми, розробленої у Києві XIII ст. Відсутність у “холмському” укладі 
найменших відкликань до неї підказує, що це сталося пізніше, тобто, навряд 
чи перед останньою третиною століття27. Новіша рихвалдська версія поєднує 
його зі знаним від першої суздальської ікони мотивом ротонди – влахернської 
каплиці мафорію Богородиці28. Тому аркада, “реалістично” подана масивною 
мурованою, не просто зберігає (в переосмислених формах) давній переказ. Він 
виявляється одним з визначальних елементів первісного пласту основної лінії 
Покрову – періоду її розроблення у мистецькій практиці XIII ст. Оскільки у 
схемі, знаній від намальованої близько 1399 р. новгородської храмової ікони 
з новгородської церкви на Звіринці (Новгородський історико-архітектурний 
заповідник)29, аркада супроводить цілофігурну Богородицю Оранту, це поєд-
26 Свєнціцкий-Святицький І. Ікони Галицької України XV–XVI віків. – Львів, 1929. – Табл. 

104, –№ 68. Донедавна ікону “не побачено” навіть в Україні. Увагу до неї як рідкісного 
переказу найдавнішої покровської традиції привернуто: Александрович В. Храмова ікона 
Покрови Богородиці з церкви у Рихвалді (Овчарах) / В. Александрович // Церковний ка-
лендар 2002. – Видання Перемисько-Новосанчівської єпархії. [Сянок, 2001]. – С. 121-132. 
Докладніше див.: Його ж. Покров Богородиці. – С. 223-269.

27 Така дата може мати певний інтерес у контексті встановленого доповнення перед кін-
цем століття Боголюбської ікони Богородиці погруддям Христа в сегменті: Романо-
ва М. В. Уникальное произведение живописи домонгольской Руси / М. В. Романова // 
Русское искусство ХI–ХIII веков. Сборник статей. – Москва, 1986. – С. 68. Його відзна-
чено вірогідним свідченням можливої переміни у розвитку іконографії: Александрович В. 
Покров Богородиці. – С. 70. Причиною може бути власне відзначена на прикладі схеми з 
аркадою активізація київських пошуків.

28 Александрович В. Покров Богородиці. С. 237-239.
29 Смирнова Э. С. Живопись Великого Новгорода. Середина XIII – начало XV века. – Мо-
сква, 1976. – С. № 21; Гордиенко Э. А. “Покров” в новгородском изобразительном ис-
кусстве (Источники образования типа) / Э. А. Гордиенко // Древний Новгород: история, 
искусство, археология. Новые исследования. – Москва, 1983. – С.315-337. Всупереч по-
слідовно наголошеній у російській літературі новгородській автентичності, вона, як за-
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нання також найдавніше і теж виводиться з XIII ст.30 Окрім рихвалдського об-
разу (сама постать тут відкликається до старокиївської “Богородиці Пирого-
щої”), його фіксують також пам’ятки перемишльської школи початку XVII ст. 
– з церкви святої великомучениці Параскеви у Сливниці поблизу Перемишля 
(Перемишль, Національний музей Перемишльської землі, надалі – НМПЗ)31 та 
не опублікована не зафіксованого походження давніх збірок музею “Бойків-
щина” в Самборі (Львівська галерея мистецтв)32. Цей показовий організуючий 
елемент одного з самостійних напрямів розвитку середньовічної іконографії 
теми серед знаної досі спадщини ніколи не виступав разом з опрацьованими 
поза його контекстом “некиївськими” елементами. Тому присутність при ньо-
му “холмських” ангелів додає ще один своєрідний акцент.

Ангели вміщені обабіч Богородиці симетрично у ніби зворотному співвід-
ношенні з Нею стосовно найдавнішої західноукраїнської ікони, де їх виразно 
применшено щодо Богородиці: андроновський образ наділений акурат проти-
лежним зіставленням. Як і в першому західноукраїнському “Покрові”, вони 
притримують тканину відповідно правою – лівий і лівою – правий руками. У 
порівнянні з єдиним доступним зразком з епохи та новішими українськими 
репліками, рук, що знаходяться від глибини, не зображено. Відмінністю є та-
кож вкорочення арки, утвореної тканиною, внаслідок чого ангели розташовані 
досить високо. У протографі навпаки – високою є арка й вони підтримують 
тканину біля основи. Таке вкорочення присутнє і в перемишльських зразках, 
наприклад, іконі першої половини XVII ст. з Успенської церкви у Волі Кри-
вецькій (НМПЗ)33 й засноване на “реалістичній” за вимовою тенденції, при-
таманній і малоритському образові, визначеній ширшими закономірностями 
тодішньої духовності. Вона послідовно наголошувала земну сферу, тоді як Бо-
городиця подавалася, зрештою, – згідно із загально сприйнятою34 “вихідною” 
розповіддю Житія святого Андрія Юродивого, у видінні. Так реалізовано ак-
цент на притаманній новішим часам актуалізації, підкресленій запозиченим 
із Мінеї текстом на сувої святого Романа Слад

 стверджує присутність 

значалося, виявилася реплікою київського зразка XIII ст.
30 Александрович В. Покров Богородиці. – С. 195-196.
31 Janocha M., ks. Ikony w Polsce. Od Sredniowiecza do współczesności. – Warszawa, 2008. S. 

240. Про її значення як переказу іконографії XIII ст. див.: Александрович В. Покров Бого-
родиці. – С. 206.

32 Єдина згадка про неї у літературі: Александрович В. Покров Богородиці. – С. 206.
33 Ikony ze zbiorów Muzeum Оkręgowego w Przemyślu. Kraków, 1981. Il. 20.
34 У літературі не привернула уваги принципова відмінність поміж описом об’явлення Бо-
городиці в Житії та іконографією: за літературною першоосновою Вона йшла храмом 
від вхідних дверей до вівтаря, а малюється, окрім найстаршої західноукраїнської ікони, 
завжди немов в об’явленні під його склепінням. Така формула, безперечно, виводиться 
від способу Її вміщення в апсидах, у системі малярського оздоблення яких Богородиця 
була ніби постійно присутньою у храмі. У цьому виявилася відзначена загальна зако-
номірність релігійної мистецької культури, заснованої на сприйнятті земної реальності, 
до якої належить, зокрема, й константинопольське видіння, через призму важливішого 
начала й постійного звернення до вищої сутності: Александрович В. Покров Богородиці. 
– C. 164–165.
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Богородиці у храмі разом з ликами святих, що у контексті християнської сві-
домості провадило до визнання Її присутності у кожному храмі. Відповідно до 
загальних закономірностей еволюції богородичної традиції та її переломлення 
у покровському контексті, це провадило поза вихідну історичну ситуацію вла-
хернського видіння. За звичним сприйняттям тлумачення прибирало того ши-
рокого значення, яке закладало постійну присутність Богородиці Заступниці в 
храмі. Власне таке розуміння й реалізувала пізня іконографія, відкликаючись 
до Мінеї, й храмовий образ андроновської церкви – яскравий його приклад.

Описані реалії мотиву ангелів з тканиною, попри очевидну актуалізацію 
у контексті відповідного етапу еволюції релігійної мистецької культури, що 
на початок XVIII ст. далеко відійшла від середньовічних норм, цілком виразно 
відсилають до холмської традиції. Тому питання про механізм їх появи в іконі, 
намальованій для сільського храму Володимирсько-Берестейської єпархії, по-
стає цілком природно. Як уже зазначалося, перенесення новішої перемишль-
ської іконографії відпадає: за андроновським образом стоять давніші зразки 
місцевого культурного кола. Такий висновок підтримують й очевидні “регіо-
нальні” особливості. На них, зокрема, вказують елементи архітектурного напо-
внення тла. Привертає увагу насамперед приставлена обабіч до стовпів аркади 
стіна з численними бійницями, увінчана двома мініатюрними вежами із зуб-
цями. Залучаючи її, майстер вочевидь відтворював раніший зразок, сприйма-
ючи та трактуючи його суто декоративно. У цьому переконує повторений ряд 
бійниць й веж в межах центральної арки… при плитках підлоги. Сам мотив, 
звичайно, не виходить поза практику першої половини XVII ст., тому відтворе-
ний оригінал не міг бути старшим. До того ж часу відсилає й відзначена делія 
імператора. Датуючою деталлю є також багатоярусні “вежі” по краях – теж 
“регіональний” елемент з певними аналогами в “Поклонінні пастухів” кінця 
(?) XVIII ст. з тієї ж андроновської церкви35 та “Благовіщенні” першої полови-
ни століття з Троїцької церкви села Зелово на Берестейщині (обидві – НММ 
Республіки Білорусь)36. Подібні конструкції пропонує й храмовий “Святий Ге-
оргій з історією” кінця XVII ст. з церкви у Стрільцях (Холм, церква святого Іо-
ана Богослова)37. Серед віддалених аналогів виявляється й “Трапезунд” в іконі 
святого Георгія (1729) з нинішнього Брестського району38. Отже, андроновська 
композиція відтворює прикметні особливості оригіналу XVII ст., радше його 
початку, що слугує доказом побутування “холмського” та “київського” мотивів 
у тогочасній місцевій практиці.

Поєднання “холмських” ангелів із покровом з Орантою на тлі аркади – 
поки єдиний приклад сполучення двох прикметних елементів цих найстар-
ших схем. Водночас воно доводить “зустріч” обох укладів щонайпізніше у 

протографі андроновської ікони, тобто не далі початку XVII ст. Однак спадщина
35 Сакральная живопись. – № 177.
36 Там же. – № 159.
37 Mart K. Wystawa sztuki sakralnej XVI–XX wieku ze zbuorów Muzeum Chełmskiego i świątyń 

dawnych diecezji chełmskich. Katalog / K. Mart // Do piękna nadprzyrodzonego. – Chełm, 
2003. – T. 2. – Nr 7. Il. 81; Janocha M., ks. Ikony. – S. 327.

38 Іканапіс Заходняга Палесся XVI–XIX стст. – Мінск, 2002. – С. 195.
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перемишльської та львівської шкіл малярства переконує, що Нова доба мала 
дальший стосунок до класичної середньовічної традиції. З цього огляду вар-
то пригадати не лише зникнення з практики перемишльського кола від почат-
ку XVII ст. потрійної аркади. Не менш показова її виразна рудиментарність 
в обох найпізніших зверненнях. Як підказує досвід опрацювання української 
іконографії, подібне сполучення давніх мотивів передує їх докорінному пере-
осмисленню на ґрунті нового періоду української релігійності з відновленням 
історичної Київської митрополії (1458)39. Саме після цього опрацьовано за-
стосований уклад земної зони з патріархом та імператором40 й “приземлено” 
Богородицю41, попередивши застосоване в андроновській іконі здобутком уже 
значно новішої доби віднесення Її до сфери видіння. Уклад з аркадою як по-
вноцінною самостійною складовою композиції на тлі молодшого доробку київ-
ського зразка другої половини XV ст. послідовно відсилає до практики з-перед 
його утвердження. Тому залучена сукупність елементів запозичена з протогра-
фу якщо не синхронного рихвалдській іконі, то принаймні близького до неї чи 
бодай похідного від такого джерела, теж пропонує відзначене на інших прикла-
дах середньовічної практики поєднання елементів різних з походження схем. 
Ця цілковита невідповідність пізньосередньовічній лінії еволюції, виведеній зі 
спадщини перемишльського кола42, ще раз наголошує на належності андронов-
ського образу до відмінної традиції. Водночас унікальне поєднання елементів 
двох найдавніших зафіксованих схем доводить послідовне відкликання до най-
давніших пластів покровського доробку.

Звичайно, не можна переоцінити так пізнього звернення до одного з най-
старших в іконографії теми мотиву потрійної аркади, за чим, поза всяким сум-
нівом, вловлюється насамперед важлива регіональна особливість. Проте, з 
огляду на холмський родовід ангелів, акурат він викликає підкреслений інтер-
ес. Його визначає не тільки сама присутність, а й виведений можливий родовід 
традиції, однозначно наголошений “слідами” оригіналу першої половини XVII 
ст. київського зразка другої половини XV ст. На тлі досвіду пізньої перемишль-
ської спадщини андроновська пропозиція – не лише найпізніший приклад ви-
користання аркади. Вона виявляється також виразно своєрідною і винятковою 
у зіставленні зі знаною досі практикою перемишльського кола (теж доказ поза-
перемишльського контексту).

Проте найголовніше питання при андроновській іконі об’єктивно стосу-
ється джерела “холмських” ангелів. Попри очевидність київської присутності 
в укладі, вони в дотеперішніх уявленнях не в’яжуться з Києвом зовсім, радше 
пригадують відзначену на сторінках Галицько-Волинського літопису певну 

39 До його значення у контексті еволюції української покровської традиції увагу приверну-
то: Александрович В. Покров Богородиці. – С. 291-294.

40 Александрович В. Покров Богородиці. – С. 260-262.
41 Його яскравий приклад пропонує уже київський протограф останньої третини XV ст. 
гравюри київського Анфологіону 1619 р. Значно послідовніше воно виражене в труше-
вицькому клеймі: Александрович В. Покров Богородиці. – С. 353-354.

42 Докладний аналіз відповідних пам’яток див.: Александрович В. Покров Богородиці. – 
С. 345-295.
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антикиївську налаштованість43. Зрештою, до неї послідовно відсилає й увесь 
холмський контекст найдавнішого західноукраїнського Покрову у зіставленні 
з молодшою київською схемою з аркадою. Оскільки найпоширеніше побуту-
вання так потрактованих ангелів на перемишльському ґрунті має безперечний 
холмський родовід, випадає визнати його й за андроновським образом. Тоді та 
регіональна традиція, яку він продовжує, виводиться від холмської спадщи-
ни. Тобто, пізня пам’ятка зберегла вимовний переказ побутування тамтешньої 
іконографії XIII ст. поза перемишльським середовищем, показово, – не в най-
ближчій околиці міста. Завдяки цьому вона сприймається додатковим доказом 
не лише холмського походження знаної досі винятково за спадщиною пере-
мишльського кола іконографії, а й її ширшого побутування на теренах відпо-
відної історичної гравітації. При цьому доводилося відзначати відсутність у 
найближчій околиці Холма яскравіших переказів найстаршої власної традиції. 
Найдавніша вціліла на місцевому ґрунті ікона Покрову – храмова XVII ст. з 
церкви у Стрільцях (Холм, церква святого Іоана Богослова)44 перемальована 
й для вивчення малодоступна. Вона не зберегла істотніших слідів давнішої 

43 Александрович В. Покров Богородиці. – С. 165-166.
44 Репродукована: Mart K. Wystawa sztuki sakralnej. – Nr 6. Il. 82.

Покров Богородиці. XVII ст. (під записом). Холм, церква святого Іоана Богослова
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традиції, окрім, хіба, двох ангелів обабіч Богородиці45, проте без тканини, з мо-
литовно складеними руками. Поза легко звернутої ліворуч Богородиці нав’язує 
до старокиївської “Богородиці Пирогощої” як важливий доказ побутування 
за новіших часів на місцевому ґрунті київської іконографії, втім – давнішого 
зразка46. Сліди такого трактування постаті зберегла навіть відповідно до па-
нівних тенденцій епохи виразно латинізована храмова ікона XVIII ст. (Боньча, 
церква)47. Обидві вони істотно доповнюють уявлення про київську присутність 

45 Численні приклади такої іконографії ангелів пропонує й пізня спадщина перемишльсько-
го кола: Александрович В. Покров Богородиці. – С. 136.

46 Про переказ у такому упозуванні іконографії старокиївської “Богородиці Пирогощої” 
див.: Александрович В. Покров Богородиці. – С. 61-66.

47 Wiara P. Niezwykłe odkrycie – ikona “MB ukazująca się w Konstantynopolu” z Bończy / 
P. Wiara // Wiadomości Konserwatorskie województwa lubelskiego. – Т.12. – Lublin, 2009. – 
S. 184-187. Висловлюю щиру подяку професорові Анджеєві Ґілеві, який привернув мою 
увагу до цієї публікації.

Покров Богородиці. XVIII ст. Боньча, церква Покрову Богородиці
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у холмській іконографії Покрову. Проте, попри її очевидне домінування, як і 
в національній мистецькій практиці загалом, поряд із нею все-таки наявний 
переказ побутування найдавнішої власної іконографії. Щодо цього відкриття 
храмової ікони церкви в Боньчі біля Красноставу виявляється справді винятко-
вим для холмського регіону. Адже вона дає ще одне яскраве і, з огляду на похо-
дження, – безперечне холмське відкликання до найдавнішої місцевої традиції 
в мотиві ангелів. Тільки тут вони без укладеної аркою тканини, а підтримують 
вертикально звисаючі кінці складеного широкого білого полотна, яке Бого-
родиця тримає у розведених врізнобіч руках. Зверненням ліворуч Її постать 
виразно нав’язує до “Богородиці Пирогощої”. Подібно до андроновського об-
разу, Вона теж стоїть на півмісяці, рідкісна для іконографії Покрову присут-
ність якого так само здатна об’єднувати пам’ятки. Тому вони сприймаються 
переказами єдиної регіональної традиції на різних етапах її розвитку і в різних 
місцевих відмінах. Віддаленість від Холма та пізнє походження андроновсько-
го образу разом з наведеними відсиланнями до посередніх ланок переказу вка-
зують на ширше побутування елементів холмського родоводу у середовищі, до 
спадщини якого він належить. Додатковим підтвердженням такого висновку є 
широка арка за постаттю святого Романа Сладкопівця у стрільцівській іконі – 
очевидне повторення відповідного елементу перемальованого оригіналу. Вона, 
безперечно, виводиться від того ж джерела, що й “незрозуміла” широка арка в 
тлі андроновського образу. Тому в ній є підстави сприймати ще один аргумент 
холмського родоводу його іконографії також і в версії XVII ст. Можливо, до 
відповіді на це запитання наблизить розкриття стрільцівського образу. Проте 
вже на актуальному етапі доступності новішої місцевої спадщини теми через 
ікони з церков у Стрільцях та Бончі правомірно визнати продовження в андро-
новському образі не лише найдавнішої холмської традиції в мотиві ангелів з 
тканиною, а й певних елементів укладу, притаманних значно молодшому ета-
пові еволюції 

Храмовий образ андроновської церкви – найпізніше й на ціле століття мо-
лодше від останніх знаних донедавна перемишльських звернення до мотиву 
потрійної аркади. Якщо ангели присутні в малярській спадщині перемишль-
сько-львівського кола й XVIII ст.48 (навіть без тканини й під виглядом путті49), 
то аркада, наскільки відомо, тут ніби не мала пережити радикальної перемі-
ни релігійної іконографії з переходом до XVII ст.50 Тому її присутність робить 
48 Александрович В. Покров Богородиці. – С. 136.
49 Sztuka i Liturgia Kościoła Greckokatolickiego w 400 rocznicę Unii Brzeskiej, – Chełm-Zamość 

1996. – il. 46.
50 Можливе дальше відсилання до неї збереглося у двох колонах обрамлення центральної 
частини ікони з церкви архангела Михаїла в Соловій поблизу Львова (НМЛ). Правда, 
вони підтримують перекриття, здатне нав’язувати до ківорію на зразок композиції згада-
ної гравюри київського Анфологіону 1619 р.: Репродукована: Павличко Я. Іконографічні 
особливості ікони “Покрову Богородиці” I пол. XVII ст. із церкви архангела Михаїла с. 
Соловія з-під Львова / Я. Павличко // Українська Греко-Католицька Церква і релігійне 
мистецтво (історичний досвід та проблеми сучасності). Науковий збірник. – Вип. 4: Ма-
теріали IV Міжнародної наукової конференції, м. Львів, 30–31 травня 2006 р. – Львів, 
2006. – С. 172.
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андроновський образ рідкісним, одиноким для свого часу прикладом пізньої 
версії відкликання до цього мотиву, істотно поповнюючи поки, радше, скром-
ний фонд одного з центральних елементів цієї найдавнішої версії самостій-
ної київської схеми. Проте, не применшуючи його значення, з огляду на регі-
ональну традицію, найважливішим слід визнати холмський слід, визначений 
винятковою на тлі покровської спадщини активністю холмського середовища 
князя Данила Романовича та довготривалим – аж до другої половини XVIII ст. 
– продовженням його досвіду на місцевому ґрунті. Відкриття обох зазначених 
новіших переказів холмського досвіду на конкретному прикладі показує, що 
вона функціонувала не лише в молодшому перемишльському відгалуженні. 
Віднайдено переконливий доказ її аналогічного, так само довготривалого по-
бутування й у власному середовищі. Він прибирає особливого значення з огля-
ду на майже цілковиту втрату середньовічної малярської спадщини холмської 
околиці й так само малочисельність доробку місцевих майстрів XVII–XVIII 
століть51. З андроновською іконою і завдяки їй найдавніша холмська іконогра-
фія повертається до скромної уже нині спадщини цього важливого, як пере-
конують поодинокі тепер свідчення, ареалу розвитку покровської традиції не 
лише в період її утвердження у XIII ст., а й на новіших етапах еволюції. Лише 
через статус віддаленої української окраїни новіших часів, посилений втра-
тою єдності з вихідною для нього історичною культурною системою внаслідок 
чергового переділу в катаклізмах Другої світової війни, регіон виявився поза 
цим контекстом. Тому його мистецькій доробок як один з яскравих місцевих 
прикладів національній традиції та її своєрідного місця в культурі України за-
лишається майже невідомим. Андроновське відкриття послідовно наголошує 
на історичній належності відповідних теренів до українського контексту52 та їх 
розвитку упродовж багатьох століть у руслі найважливіших закономірностей 
його еволюції.

Закорінена у наділеному немалим творчим потенціалом початковому під-
несенні Холма часів князя Данила Романовича усе ще мало відкрита скромна 
51 Випадковим збігом обставин чи не найбільшою їх колекцією з найдавнішими віднай-
деними досі пам’ятками, втім одинокою групою найстарших з-перед кінця XVI ст., є 
частина збірки Музею Холмського православного братства, яка наприкінці Другої сві-
тової війни потрапили до Києва (Національний Києво-Печерський історико-культурний 
заповідник). Чималу, як на засоби відповідних теренів, колекцію – сімдесять ікон XVII–
XVIII ст. має також Люблінський музей у Любліні, проте поза декількома позиціями 
вона залишається невідомою. Каталог ікон Холмської єпархії з-перед початку XVII ст. 
див.: Sygowski P. Ikony chełmskiej diecezji prawosławnej (do czasów unii brzeskiej) na tle 
dziejów Kościoła Wschodniego na Lubelszczyznie (historia, stan badań, obiekty zachowane) 
/ P. Sygowski // Zachodnioukraińska sztuka cerkiewna. Dzieła – twórcy – ośrodki – techniki. 
Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej 10–11 maja 2003 roku. – Łańcut, 2003. – 
S. 307-380 (немало врахованих тут об’єктів походить, однак, з тієї частини єпархії, яка 
нині знаходиться на території Львівської області, й належить до продукції майстрів міс-
цевих мистецьких осередків).

52 Про ікони цих теренів як невід’ємний елемент української традиції див.: Александро-
вич В. Найдавніші ікони Берестейщини (Зі студій над забутим регіоном розвитку укра-
їнської мистецької культури) / В. Александрович // Пам’ятки України: історія та культу-
ра.– 2002. – Ч.3-4. – С. 142-146. Пор.: Його ж. Праця про західнополіський іконопис / 
В. Александрович // Пам’ятки України: історія та культура. 2005. – Ч. 1. – С. 154-159.
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нині мистецька спадщина цієї лише від зовсім недавніх часів “іноземної” око-
лиці на конкретному яскравому прикладі постає важливою складовою части-
ною національної традиції. Храмовий образ андроновської церкви зберіг ви-
нятково показовий переказ як найдавнішої історичної київської гравітації, так 
і тяжіння до вихідного на етапі утвердження регіональної культури холмського 
досвіду. Сукупність складових цього найдавнішого історичного родоводу ви-
значила розвиток у заданому за княжої доби спрямуванні, що виразно засвід-
чує не лише пласт київської іконографії останньої третини XV ст., а й елемен-
ти нової мистецької практики XVII ст., які підводять уже безпосередньо до 
реалій конкретної пам’ятки у її яскраво виражених якнайтісніших історичних 
пов’язаннях. Так образ віддаленої “периферії” з неминуче скромнішим місцем 
у загальноукраїнському контексті виявляється органічною ланкою багатовіко-
вого ланцюга еволюції національної традиції, її невід’ємною складовою части-
ною та виразом пульсуючої живої пам’яті про неї.

Volodymyr Aleksandrovych. EXPOSITION OF KHOLM AND KYIV 
ICONOGRAPHY OF THE 13th CENTURY IN THE SACRED IMAGE OF 
THE HOLY VIRGION SHROUD OF THE BEGINNING OF THE 18th 
CENTURY FROM THE CHURCH IN ANDRONIV NEAR KOBRYN
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Василь Балушок*

“ДАВНЬОРУСЬКА НАРОДНІСТЬ”: ЩО НАСПРАВДІ 
ХОВАЄТЬСЯ ЗА ТЕРМІНОМ?

Як відомо, в радянські часи в історичній науці офіційною вважалася точка 
зору, що Давню Русь населяла етнічна спільнота, якій дали назву “давньорусь-
ка народність”. В остаточному вигляді сформулював дану концепцію  у першій 
половині 1940-х років В. Мавродін1, але до її розробки та вдосконалення до-
клали зусиль також Б. Греков, А. Насонов, К. Гуслистий, Б. Рибаков, П. Тре-
тьяков, Л. Черепнін та інші2. З проголошенням української незалежності3 дана 
концепція перестала бути офіційною, з’явилися публікації, які стали ставити 
під сумнів існування “давньоруської народності”. Разом з тим прихильники 
останньої в Україні і далі продовжують настоювати на своєму. Головними ре-
презентантами означених контроверсійних точок зору зараз є Л. Залізняк (про-
тивник “давньоруської народності”) та П. Толочко (її прихильник). То все ж 
таки, як бути з “давньоруською народністю”: існувала вона чи ні, і якщо її не 
було, то що ховається під цією назвою – повна фікція чи таки якесь етнічне 
утворення?

Коли розглянути аргументи противників концепції “давньоруської на-
родності”, зокрема Л. Залізняка, то впадає в око їх нечисленність, схематизм 
і відсутність справжнього аналізу матеріалу. Найперше, Л. Залізняк ніяк не 
обґрунтовує власних теоретичних позицій та застосовуваних методик вивчен-
ня етногенезу східнослов’янських народів. І це симптоматично. Так, для ньо-
го головним при визначенні появи етносу є “екстраполювати на україногенез 

* Балушок Василь Григорович, кандидат історичних наук, провідний науковий співробіт-
ник “Українського етнологічного центру” Інституту мистецтвознавства, фольклористики 
та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.

1 Див.: Мавродин В. В. Образование древнерусского государства. – Ленинград, 1945.
2 Про перипетії, пов’язані з виникненням і утвердженням концепції “давньоруської народ-
ності” див.: Юсова Н. “Давньоруська народність”: зародження і становлення концепції в 
радянській історичній науці (1930-ті – перша половина 1940-х рр.). – Київ, 2005.

3 Поки-що в Україні пряма колоніальна залежність змінилася неоколоніальною. Об’єктивним 
показником цього є стан наяних в країні інформаційних комунікацій. Кожна справді не-
залежна держава має власну, незалежну від сусідів, мережу інформаційних комунікацій, 
силами якої вона забезпечує більшість своїх інформаційних потреб. Спільнота ж чи кра-
їна, яка перебуває в залежності від іншої, навпаки, задовольняє більшість інформацій-
них потреб за допомогою мережі інформкомунікацій метрополії (див.: Арутюнов С. А., 
Чебоксаров Н. Н. Передача информации как механизм существования этносоциальных 
и биологических групп человечества / С. А. Арутюнов, Н. Н. Чебоксаров // Расы и на-
роды. – Вып.2. – Москва, 1972; Арутюнов С. А. Народы и культуры: развитие и взаимо-
действие. – Москва, 1989. – С.17–40). Останнє ми й спостерігаємо сьогодні в Україні, де 
панують російські засоби масової комунікації чи їх відгалуження. Тому й таке поняття як 
“український інформаційний простір”, яким люблять оперувати політики та журналісти є 
фікцією. Насправді інформаційний простір України є переважно російським, з більшими 
чи меншими українськими включеннями та додатками до нього.
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добре вивчені закономірності етногенезу поляків, німців, англійців, францу-
зів, спиратися у вивченні української історії на загальноєвропейські історичні 
закони”4. Тут звертає на себе увагу намір автора вивчати етногенез народу, за-
стосовуючи не етнологічні, а “історичні закони”. А крім того, не вивчивши ет-
ногенез якогось народу на його власному матеріалі, починати все з порівняння 
з іншими народами не є коректним. Далі Л. Залізняк зазначає: “Найбільш пе-
реконливою і науково аргументованою, на мою думку, є ранньосередньовічна 
(ранньослов’янська) версія походження українців. Її прибічники вважають, що 
вік українського етносу становить близько 1500 років – стільки ж, скільки ма-
ють в середньому всі народи, сформовані в загальноєвропейському історично-
му процесі”. Найперше, ні в одній з публікацій автор не вказує, хто ж аргумен-
тував цю думку, сам він її не аргументує теж. А крім того, зазначені ним наро-
ди, що мають, на його думку, вік 1500 р., зокрема, французи, іспанці, англійці, 
румуни, чехи, поляки, німці за останніми дослідженнями не такі вже “старі”. 
Так, французи сформувалися як етнос у XVII–XVIII ст., англійці – у XIV ст., 
коли англосакси й завойовники нормани злилися в один народ (англосаксон-
ська спільнота сформувалася в VII–IX ст. з германських та кельтських ком-
понентів), іспанський етнос утворився після завершення в XV ст. об’єднання 
Іспанії, причому в Каталонії, Наваррі та Галіції сформувалися окремі етноси5. 
Румунський етнос сконсолідувалися з мунтянів та молдаван лише у ХІХ ст.6 
Чеський етнос сформувався після злиття, десь в епоху зрілого Середньовіччя, 
чеської та моравської обласних народностей; поляки виникли приблизно тоді 
ж і в подібний спосіб. Про німців як про єдиний народ до об’єднання Німеч-
чини в ХІХ ст., якщо й можна говорити, то не набагато раніше7. Та й взагалі, 
єдиними “історичними закономірностями”, які визначали завершення форму-
вання європейських етносів, були переборення політичної роздробленості тієї 
чи іншої країни, а також розвиток мереж інформаційних комунікацій – усе це 
ламало замкнутість регіонів та тягло за собою поширення на всій території 
країни єдиної етнічної самосвідомості.

4 Залізняк Л. Походження українців: між наукою та ідеологією. – Київ, 2008. – С. 11. Ана-
логічні речі автор доводить і в інших своїх публікаціях, див, напр.: Залізняк Л. Л. Похо-
дження українського народу. – Київ, 1996. – С. 17, 31, 57 та ін.; Його ж. Від склавинів до 
української нації. – Київ, 1997; Його ж. М. Ю. Брайчевський і походження слов’янських 
народів / Л. Л. Залізняк // Михайло Брайчевський. Вчений і особистість. – Київ, 2002. – С. 75..

5 Ададуров В. Історія Франції. Королівська держава та створення нації (від початків до кінця 
XVIII століття). – Львів, 2002; Брук С. И. Население мира. Этнодемографический спра-
вочник. – М., 1981. – С. 277, 301.

6 Зеленчук В. С. Проблемы внутренней структуры этноса (румуны–молдоване) / В. С. Зелен-
чук // Музей. Традиции. Этничность. XX–XXI вв. Материалы Международной научной 
конференции, посвященной 100-летию Российского этнографического музея. – Санкт-
Петербург, 2002. – С. 180–182. 

7  Народы Зарубежной Европы. – Т. І–ІІ. – Москва, 1964–1965; Развитие этнического само-
сознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. – Москва, 1982; Арутю-
нов С. А. Народы и культуры. – С. 93 та ін.; Развитие этнического самосознания славян-
ских народов в эпоху зрелого феодализма. – Москва, 1989.
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Головним критерієм для виявлення появи етносу для Л. Залізняка служить 
“безперервна тяглість етно-історичного (в інших його публікаціях – В. Б.) ет-
нокультурного розвитку”. Так, він твердить: “Сучасна етнологія визначає час 
появи на історичній арені певного народу ретроспективним шляхом, прослід-
кувавши тяглість етнокультурного розвитку в глибину віків”8. Але подібну ме-
тодику при вивченні етногенезу етнологи не застосовують. В даному випадку 
ми, очевидно, маємо справу з так би мовити експромтом Л. Залізняка, який, 
до того ж, ніяк ним не обґрунтовується. Не зрозуміло, що мається на увазі під 
“безперервністю етно-історичного розвитку”, немає пояснень як же цю “безпе-
рервність” визначати на практиці. Взагалі перервати етно-історичний процес 
настільки радикально, щоб його не можна було знову з’єднати, не так просто. 
Крім того, відомо безліч випадків, коли новий етнос народжувався коли нія-
кої перервності не спостерігалося. В тих же Франції, Іспанії, Англії, Румунії, 
Чехії, Польщі, Німеччині ніякої перервності в етно-історичних процесах між 
існуванням груп локальних (обласних) етносів і утворенням з них французів, 
іспанців, англійців, румунів, чехів, поляків, німців не було. А на українському 
Поліссі проживає населення, культура якого не демонструє перервності при-
наймні з часів неоліту, але все ж там не збереглися якісь неолітичні етноси. Вза-
галі ж, загальновизнаним в етнології вважається, що найосновнішою ознакою 
народження етносу є поява у його членів єдиної етнічної самосвідомості, яка 
виникає на ґрунті етнокультурної подібності членів спільноти і відмінності від 
сусідніх спільнот. А найкращим індикатором її існування є  наявність єдино-
го для всієї спільноти ендоетноніма (самоназви). Це положення було доведене 
М. Крюковим на матеріалах античної Греції та стародавнього Китаю. Він цим 
самим продемонстрував, що головною етновизначальною ознакою самосвідо-
мість є не лише в сучасних умовах, а й у доновітні часи, коли дуже значну роль 
серед етнодиференціюючих чинників грала етнічна культура. Представники ж 
західних за походженням концепцій етнічності взагалі схильні абсолютизувати 
етнічну самосвідомість (самоідентифікацію) та ігнорувати (повністю чи част-
ково) етнокультурні чинники9. А от у публікаціях Л. Залізняка ми не знайдемо 
ні справжнього детального аналізу етнокультурної ситуації на теренах розсе-
лення східних слов’ян, ні тим більше пошуків етнічної самосвідомості, яка б 
вказувала на появу українського етносу.

Головний представник прихильників “давньоруської народності” П. Толоч-
ко, на відміну від Л. Залізняка, наводить досить багато аргументів на користь її 
існування, причому аргументи ці лежать переважно саме у фактологічній пло-
щині. Цим його публікації вигідно відрізняються від публікацій Л. Залізняка. 
Зокрема, П. Толочко акцентує на фактах, які, на його думку, доводять етнічну 
єдність давньоруського населення, а саме вказує на єдність мови, території, 
самосвідомості, спільності культури та господарства10. У той же час, хоч автор 
8 Залізняк Л. Л. Походження українського народу. – С. 57 та ін. 
9 Див.: Posern-Zieliński A. Koncepcje etniczności w amerykańskich studiach etnicznych // Lud. 

– T. LXIII. – 1979.  
10 Толочко П. П. Древняя Русь. Очерки социально-политической истории. – Киев, 1987. 

– С. 182, 186–191; Його ж. Древнерусская народность: воображаемая или реальная. – 
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і наводить справді зафіксовані в джерелах факти, проте визнати їх за незапере-
чні аргументи на користь існування “давньоруської народності” у більшості 
аж ніяк не можна. Наприклад, якщо у нього йдеться про єдність традицій у 
ремеслах, то в основному про ті, продукцію яких споживала князівсько-бояр-
ська верхівка. А от традиційної культури простолюду П. Толочко переважно 
не торкається; так само й мову він має на увазі лише літературну, забуваючи, 
що в Середні віки майже єдиною літературною мовою всієї багатоетнічної ка-
толицької Європи була латинь. Стосовно ж господарства слід сказати, що хоч і 
було це повсюди переважно землеробство, проте форми його на порослій дрі-
мучими лісами Півночі і на значною мірою лісостеповому Півдні (де ліси, до 
того ж, інтенсивно вирубувалися) були різними11. Так само, масових міграцій 
простолюду, та ще й у кардинально іншу природно-географічну зону (зокрема, 
з південноруського півдня на північний схід), про які твердить П. Толочко, у 
джерелах ми не побачимо. Та й взагалі, масові міграції населення, як правило, 
здійснюються в межах однієї чи близьких природних зон і соціальних сере-
довищ (згадаймо, хоча б географію розселення українців у світі).

Не вважає П. Толочко, як і його опонент, головними ознаками етносу ет-
нічну самосвідомість і, відповідно, самоназву. Він плутає етноніми “русин” 
і “руський”, що утворені за зовсім різними моделями. Так, “русин” з самого 
початку було субстантивом, означаючи особу (як і “чудин”, “мордвин”, “лит-
вин” і т. п.), “руський” же є зовсім нетиповим етнонімом, оскільки спочатку 
було атрибутивом, означаючи певну приналежність комусь чи чомусь і вжива-
лося лише як означення12 (“землю Русскую”, “Рускои челяди”, “князи Рустии”, 
“Руская хоруговь”, “Рускыи языкъ” та под.13). До речі, останнім часом П. То-
лочко декларує й ретельно дотримується в текстах своїх публікацій правила 
написання етнонімічних і топонімічних термінів з коренем рус-, що стосують-
ся Давньої Русі, з одним ”с”: “древнеруский”, “руский” і т. п.14, що в цілому 
правильно. Адже форма з двома “с” (“древнерусский”, “руський” і под.) є до-
сить пізньою і стосується, як правило, лише Північної Русі. Проте він вживає 
стосовно давньоруської доби етнонім “руские”, який є тим же “русские”, лише 
має одне “с”15. У той же час у давньоруських джерелах такий етнонім не зу-
стрічається, там цей термін вживається лише в ролі означення, поєднуючися з 
певним іменником. Тобто П. Толочко фактично доводить існування в давньо-
руські часи народу з етнонімом, який відрізняється від самоназви сучасного 

Санкт-Петербург, 2005.
11 Аналіз етнокультурної ситуації в Південній і Північній Русі див.: Балушок В. Українська 
етнічна спільнота: етногенез, історія, етнонімія. – Біла Церква, 2008. – С. 87–127. 

12 Генсьорський А. І. Термін “Русь” (та похідні) в Древній Русі і в період формування 
східнослов’янських народностей і націй // Дослідження і матеріали з української мови. – 
Т.5. – Київ, 1962. – С. 22–24.

13 Полное собрание русских летописей [далі – ПСРЛ]. – Т. 2. Ипатьевская летопись. – 
Санкт-Петербург, 1908. – Стб. 796, 809, 812, 814, 825–826, 831, 843, 851, 872, 888, 905 та 
ін.; Генсьорський А. І. Термін “Русь” (та похідні). – С. 21.

14 Толочко П. П. Древнерусская народность. – С. 5.
15 Толочко П. П. Кочевые народы степей и Киевская Русь. – Киев, 1999. – С. 3, 5, 29, 49, 50, 

55, 61, 62, 65, 79 і наст.
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російського етносу лише тим, що в ній одне “с”, а не два.
Доводячи факт існування давньоруської етнічної єдності, П. Толочко на-

зиває тільки аргументи на її користь, оминаючи факти, які свідчать про те, що 
єдність ця була вельми відносною. Вже В. Мавродін, який остаточно сфор-
мулював концепцію “давньоруської народності”, наголошував на відносності 
її етнічної єдності та на тому, що, мовляв, вона так до кінця й не склалася16. 
Подібну позицію займали й інші дослідники, наприклад К. Гуслистий17. Та й 
сам П. Толочко визнає, що “формування єдиної давньоруської народності не 
призвело до ліквідації племінних етнографічних відмінностей різних регіонів 
країни”18. 

Матеріали, які стосуються європейських держав епохи Середньовіччя, по-
казали, що населяли тамтешні країни групи локальних обласних етносів: Фран-
цію нормандці, бургундці, пікардійці, гасконці, провансальці, лангедокці та ін., 
Германію гессенці, баварці, саксонці, шваби, тюринги, мекленбуржці та ін., 
Чехію чехи і моравани; Румунію молдавани, мунтяни, можливо, й інші і т д.19 
Учень В. Мавродіна – І. Фроянов на давньоруському матеріалі теж виділив 
спільноти, що групувалися навколо “стольних” міст відповідних князівств і 
провів паралелі між ними й етносами Давньої Греції, які населяли окремі по-
ліси з округами: “Подібно до того як у Давній Греції афінянами, корінфянами, 
мегарянами, мілетянами та іншими називали і безпосередньо міщан, і тих, що 
мешкали в сільській місцевості, яка входила до складу міста-держави, так і на 
Русі другої половини ХІ – ХІІ ст. під киянами, переяславцями та іншими розу-
міли не одних лише міських, але й сільських людей”20. Лінгвіст Г. Хабургаєв 
теж у відзначених назвах локальних давньоруських спільнот бачив наймену-
вання “населення відповідних областей (волостей або земель)”21. Зрозуміло, 
що визнати означені спільноти за окремі етноси в радянські часи можливості 
не було з політико-ідеологічних причин. А вже в наш час О. Головко і автор 
цих рядків паралельно та незалежно один від одного прийшли до висновку, що 
політичному членуванню Давньої Русі відповідала етнічна дрібність – групи 
локальних етносів, як це було і в країнах Європи22.
16 Мавродин В. В. Образование древнерусского государства. – С. 395, 400, 401. 
17 Гуслистий К. До питання про утворення української нації. – Київ, 1967. – С. 9, 12–13.
18 Толочко П. П. Післямова // Грушевський М. С. Нарис історії Київської землі від смерті 
Ярослава до кінця XIV сторіччя. – Київ, 1991. – С. 530.

19 Народы Зарубежной Европы. – Т.1. – Москва, 1964. – С. 62–63; Колесницкий Н. Ф. До-
национальные этнические общности (по материалам средневековой Германии) / Н. Ф. 
Колесницкий // Расы и народы. – Вып. 8. – Москва, 1978; Арутюнов С. А. Народы и 
культуры. – С. 85, 93; Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху 
раннего средневековья. – С. 123, 127, 129, 146, 150, 153–156 та ін.; Развитие этнического 
самосознания славянских народов в эпоху зрелого феодализма. – С. 183, 276 та ін.

20 Фроянов И. Я. Киевская Русь. Очерки социально-политической истории. – Ленинград, 
1980. – С. 233–234 (у даному разі я не торкаюся оригінальної і разом з тим дискусійної 
точки зору дослідника на соціально-політичну природу давньоруських земель-князівств 
як міст-держав).

21 Хабургаев Г. А. Этнонимия “Повести временных лет” в связи с задачами реконструкции 
восточнославянского глоттогенеза. – Москва, 1979. – С. 171, 213, 215.

22 Головко О. Формування державних утворень у Східній Європі в ІХ – першій половині 
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Давню Русь теж, як і інші, зокрема сусідні європейські, держави в епо-
ху удільної роздробленості заселяли локальні – обласні, як їх назвали стосов-
но Європи, етноси23. Ці етноси іноді виникали на основі  відомих з літопису 
давньослов’янських племен (насправді співплемінностей – великих груп пле-
мен24), а іноді утворювалися з їх частин чи груп. Локальні етноси Давньої Ру-
сі вважаю за краще називати земельними – від терміна земля, яка в більшості 
відповідала окремому князівству і рідше їх групі. Такі землі в удільну епоху, 
як показали спеціальні дослідження російського медієвіста А. Горського, ви-
ступали фактично окремими самостійними країнами25. На теренах України 
існували землі: Руська (охоплювала Київське й Переяславське князівства), 
Галицька, Волинська та Чернігівська. У складі Чернігівської землі виокрем-
лювалася Сіверщина, а також області радимичів і в’ятичів, що лежали вже за 
межами Південної Русі – майбутньої України. Відповідно, ці землі населяли 
такі земельні етноси: русь (збірна форма множини) / русин (в однині), гали-
чани, володимирці-волинці, чернігівці. На віддаленому від земельних центрів 
порубіжжі Руської, Галицької та Волинської земель простежується існування 
невеликого локального етносу болохівців. Білорусько-українське порубіжжя 
займала Турівська (Турово-Пінська) земля, яку заселяли турівці – певною мі-
рою предки пізніших поліщуків з правобережного Полісся. Сіверщина також 
поступово виділилася в окрему землю, її заселяли сіверяни-севрюки, які до-
жили як окреме етнічне утворення (можливо, вже субетнічного характеру) до 
XVI–XVII ст. коли були асимільовані українцями з заходу та росіянами зі сходу 
в ході широкомасштабних міграцій26. Аналогічною була етнополітична ситуа-
ція і в Білорусі та Росії. Зокрема, на білоруських теренах існували Полоцька 
та Смоленська землі, населені полочанами і смольнянами. На території Росії 
простежується існування Новгородської, Псковської, Ростово-Суздальської, 
Рязанської, а можливо, й інших земель, заселених новгородським, псковським, 
ростово-суздальським, рязанським та іншими земельними етносами27. Можли-
во, на теренах Русі існували й інші, менші, локальні етноси, такі як згадані 
болохівці. В деяких районах могли існувати зони етнічних неперервностей28 – 
ХІІІ ст. // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.). 
– Вип.4. – Київ, 2004. – С. 85; Балушок В. Етногенез українців. – Київ, 2004. – С. 149–165.

23 Про обласні етноси епохи феодальної роздробленості в країнах Європи детально див.: 
Колесницкий Н. Ф. Донациональные этнические общности (по материалам средневеко-
вой Германии).

24 Співплемінність не тотожна союзові племен, оскільки є стадіальним типом етносу епо-
хи фінальної первісності й переходу до ранньої цивілізації. Союз племен же відображає 
лише певну політичну структуру.

25 Див.: Горский А. О древнерусских “землях” // Ruthenica. – Т.1. – Київ, 2002. 
26 Про земельні етноси Давньої Русі детально див.: Балушок В. Українська етнічна спільно-
та. – С. 150–165..

27 Костомаров Н. И. Мысли о федеративном начале в древней Руси / Н. И. Костомаров // 
Основа. – 1861. – № 1. – С. 134.

28 Етнічні неперервності демонструють поступовість змін, коли чітка мовно-культурна 
межа відсутня, але крайні протилежні точки етнічного масиву значно різняться між со-
бою (Див.: Шнирельман В. А. О первобытной этнической непрерывности // Расы и наро-
ды. – Вып. 19. – Москва, 1989. – С. 33 і наст.).
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усе це буде, звичайно, уточнюватися в ході подальших студій.
Кожен земельний етнос володів власною самосвідомістю, що відбивалася 

в самоназві та земельному етноцентризмі29, а в джерелах це помітно у факті 
появи окремих земельних літописань і в характері цих літописань. Звичайно, 
такі літописання, що велися в окремих землях відбивали існування самостій-
них князівств та їх династій30, але не лише їх. В удільних літописах літописці 
приділяють вже основну увагу саме подіям, що відбувалися в їх землі, і наба-
гато менше – подіям в інших землях, у тому числі й у Києві. В цих літописах 
описуються такі значні (з точки зору середньовічного літописця) події, як прав-
ління “своїх” князів і їхні сімейні справи; будівництво в “своїх” містах церков 
та “свої” церковні справи; війни “своїх” князів і “своїх” земельних спільнот 
проти сусідніх (“чужих”) князів та спільнот, а також проти всіляких “ляхів”, 
“угрів”, “німців” і інших чужинців з-поза меж Русі; стихійні лиха, моровиці, 
пожежі й т. п., а також різні “чуда” у своїх землях, і лише зрідка (коли подія 
дійсно надзвичайна) в землях “чужих”. У таких описах “своїм” (князям, вій-
ськам, церковним діячам та іншим), як правило, приписуються позитивні дії. 
Державні, церковні й інші діячі зі свого князівства характеризуються позитив-
но, інколи аж занадто. Коли ж знаходився який “окаянний” (як названо Свято-
полка, що, за літописом, убив братів Бориса і Гліба), то лише як виняток. Дуже 
промовистими є в цьому плані характеристики “своїх” князів у літописах, як 
правило, вельми розлогі. Це, наприклад, характеристика Романа Мстиславича, 
Данила Романовича та інших галицько-волинських князів у Галицько-Волин-
ському літописі, Андрія Боголюбського, Всеволода Юрійовича (Велике Гніздо) 
й інших ростово-суздальських та володимирських князів у Лаврентіївському 
і Радзивілівському літописах. Усі вони, як правило, і грізні для ворогів, і хо-
робрі, і розумні і т. д.31 Особливо типовими видаються характеристики Рюри-
ка Ростиславича в Київському літописі, де його зображено і христолюбцем, і 
братолюбцем, і мудрим, і доброчесним, і милосердним, і смиренним, та ще й 
підкреслено, що він нічого згорда не чинив, любив мир на противагу війні й 
т. п.32 У той же час цей князь, як відомо, 1203 р. виступив ініціатором захоплен-
ня й плюндрування Києва, не кажучи вже про спустошення його військами 
волостей супротивників у ході усобиць. Описуючи церкви в містах “своїх” зе-
мель, літописець зображає їх такими прекрасними й величними, що рівних їм 
немає в сусідніх землях33.

Означеній етнополітичній ситуації в Давній Русі відповідала й ситуація 
лінгвістична. Як зазначає відомий лінгвіст О. Ткаченко, на теренах Давньої 
29 Про етноцентризм, що все позитивне пов’язує зі своїм етносом, який ставить у центр 
світобудови, а сусідні народи наділяє негативними й навіть деструктивними рисами див.: 
Stagl J. Kulturantropologie und Eurozentrismus // Wiener völkerkundliche Mitteilungen. – Bd. 
28. – 1986.– S. 33–35.

30 Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества ХІ–ХІІІ вв. – Москва, 1982. – С. 482.
31 ПСРЛ. – Т.2. – Стб. 715; – Т. 1. Лаврентьевская летопись и Суздальская летопись по Ака-
демическому списку. – Москва, 1962. – Стб. 348, 355, 357, 367, 403, 408, 419, 448; – Т. 38. 
Радзивилловская летопись. – Ленинград, 1989. – С. 137.

32 ПСРЛ. – Т.2. – Стб. 624, 714. . 
33 Див., напр.: ПСРЛ. – Т.1. – Стб. 348, 351, 458 та ін.
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Русі тоді існували групи “мікромов”, які відповідали земельним етносам. 
“Процес утворення трьох східнослов’янських мов (що проходив у давньорусь-
кі часи – В. Б.) був не стільки процесом диференціації того, що вже було ди-
ференційоване, скільки процесом інтеграції цих реальних (прото)українських, 
(прото)російських і (прото)білоруських мікромов у пізніші єдині українську, 
російську і білоруську мови”34.

Головною ж ознакою існування в давньоруську епоху земельних етносів 
слід вважати воєнні конфлікти між ними. Намагаючись обґрунтувати етнічну 
єдність населення всієї Давньої Русі, прихильники “давньоруської народності” 
стосовно відомих феодальних усобиць заявляють, що “не землі й регіони воро-
гували між собою, а їх князі”35. У цьому зв’язку нагадаю, що ще М. Костомаров 
дуже аргументовано доводив існування ворожнечі не тільки між князями, а й 
між земельними спільнотами, а значить між рядовими жителями земель-кня-
зівств36. На цьому ж наголошували і М. Владимирський-Буданов, О. Єфимен-
ко, М. Грушевський та інші дослідники дорадянської доби, аргументуючи свої 
висновки літописними повідомленнями. Прикладом особливо лютої ворожнечі 
спільнот окремих земель М. Костомаров називає відносини між новгородцями 
й ростово-суздальцями, які в ході конфліктів не раз спонукували своїх, у той 
час мирно настроєних, князів плюндрувати волості супротивника. І саме тому, 
що взаємна ворожнеча витікала “не з князівських, а з народних спонукань”, 
“новгородці, відбивши суздальців від стін свого міста, швидко сходилися з суз-
дальськими князями і, навпаки, шалено мстили суздальцям, продаючи кожного 
(полоненого – В. Б.) суздальця за дві ногати”, – зазначав учений37. Та й взагалі, 
як відомо, у феодальних усобицях на Русі масово брали участь не лише воєнні 
дружини князів, а і ополчення, що складалися з усіх охочих до війни та залу-
чених більш чи менш примусово до воєнних дій мешканців земель-князівств. 
У ході воєнних дій війська супротивника плюндрували землі своїх ворогів, 
палили міста і села, грабували їх жителів, брали у полон, убивали тощо. Зга-
даймо хоча б масове винищення військом київського князя Ізяслава галичан, 
взятих у полон в битві під Теребовлею 1254 року38. А така ситуація можлива 
лише або в ході громадянської війни, або ж коли між собою воюють і справді 
етнічно “чужі”. Громадянська війна, як показують події і всесвітньої, й укра-
їнської історії, є винятком у в цілому мирному житті етносу, коли “брат іде на 
брата”. Ця ситуація аж ніяк не є нормою для життя народу, вона є справжнім 
потрясінням для спільноти, рани від якого вона дуже довго й болісно загоює. 
34 Ткаченко О. Б. Російська та церковнослов’янська мова (російської редакції) як джерело 
реконструкції найдавнішого періоду історії української мови / О. Б. Ткаченко // Мовоз-
навство. – 1993. – № 2. – С. 16–17.

35 Толочко П. П. Древнерусская народность. – С. 7.
36 Костомаров Н. И. Мысли о федеративном начале в древней Руси.
37 Костомаров Н. И. Две русские народности. – Київ; Харьков, 1991. – С. 26. Про випадки 
ворожнечі між земельними спільнотами див.: ПСРЛ. – Т.1. – Стб. 303, 361, 362, 404, 432; 
– Т.38. – С.108, 134–135, 145. Die erste Novgoroder Chronik nach ihrer ältesten Redaktion 
(Synodalhandschrift) 1016–1333/1352. Edition des altrussischen Textes und Faksimile der 
Handschrift im Nachdruck. – Leipzig, 1971 – С. 25, 28, 33 (S. 155, 158, 163).

38 Грушевський М. Історія України-Руси. – Т.2. – Київ, 1992. – С.174.
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До речі, в ході громадянських війн, особливо якщо вони затягуються, чітко 
проглядає тенденція до відособлення і навіть сепаратизму ворогуючих регіо-
нів, тобто до етноутворення. А оскільки феодальна (удільна) роздробленість, з 
неодмінними війнами між суб’єктами цієї роздробленості, є закономірним ета-
пом суспільної еволюції, в усякому разі для країн Європейського континенту, 
то громадянською війною її назвати не можна. Та й тривала б ця громадянська 
війна, якби її визнали за таку, дуже вже довго – цілими століттями. Отже, зали-
шається лише констатувати, що кожне самостійне політичне утворення епохи 
роздробленості (на Русі – “землю”) заселяла окрема етнічна спільнота, для якої 
воювати з сусідньою такою спільнотою не означало порушення правил етніч-
ного співжиття.

Слід зазначити, що сформульована концепція “давньоруської народнос-
ті” була ще до завершення розробки радянськими етнологами теорії етносу, 
яку остаточно завершив на початку 1970-х років Ю. Бромлей39. Тобто в часи 
В. Мавродіна та його колег, які розробляли означену концепцію, ще власне не 
було й визначено, що ж таке етнос. Тут звертає на себе увагу, що, по-перше, 
вивченням етнічного життя Давньої Русі радянські етнологи, які найкраще роз-
бираються в етнічній таксономії, практично не займалися, це була прерогатива 
виключно істориків – очевидно не випадково. А по-друге, термін “давньорусь-
ка народність” практично ніколи не замінювався на термін “давньоруський ет-
нос”, хоч вони є тотожними, оскільки народність є одним зі стадіальних типів 
етносу, а саме тим, що відповідає епосі доіндустріальної цивілізації. Тобто з 
якихось причин, очевидно, теж не випадково, етносом дане утворення прак-
тично ніколи не називали.

Так от, ситуація незавершеності етноутворення, яку визнають творці й 
прихильники концепції “давньоруської народності”, коли під зовнішніми озна-
ками етнічної єдності чітко проступають глибинні, та ще й вагомі, відмінності 
між окремими етнічними одиницями і разом з тим ці одиниці об’єднуються в 
певну спільність, є характерною для метаетнічних спільностей, які були від-
криті радянськими етнологами у 1970-х роках. А метаетнічні спільності скла-
даються з окремих етносів, займаючи найвище положення в етнічній ієрархії, 
що відобразилося й у назві, в якій грецьке “мета” означає “за”, “після”, тобто 
мається на увазі спільність, яка знаходиться за власне етносом40. Як бачимо, 
роботи прихильників “давньоруської народності” чітко доводять існуван-
ня в Давній Русі давньоруської східнослов’янської метаетнічної спільності, 
яку вони іменують “народністю”. Ця давньоруська східнослов’янська мета-
етнічна спільність характеризувалася відповідною етнічною самосвідомістю 
– самосвідомістю “русі” у широкому розумінні41. Виявлялася вона переважно 
при зіткненнях з чужинцями з-поза меж Русі у широкому розумінні; лише то-
ді стосовно жителів усієї Русі вживався й етнонім “pусь”/”русин”, що добре 
39 Див.: Бромлей Ю. В. Этнос и этнография. – Москва, 1973.
40 Див.: Брук С. И., Чебоксаров Н. Н. Метаэтнические общности / С. И. Брук, Н. Н. Чебок-
саров // Расы и народы. – Вып. 6. – Москва, 1976.

41 Про Русь у вузькому й широкому розумінні див.: Насонов А. Н. “Русская земля” и обра-
зование территории Древнерусского государства. – Москва, 1951.
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видно з літописів. У середині ж Русі “pуссю” вважалися лише жителі середньо-
наддніпрянської Руської землі, а мешканці інших земель – члени відповідних 
земельних етносів мали власні етноніми (“галичани”, “чернігівці”, “володи-
мирці” (“волинці”), “турівці” та ін.). Самосвідомість метаетнічного типу є за-
вжди слабшою за самосвідомості етносів, які утворюють дану спільність. Не 
випадково на Русі ця самосвідомість виявилася заслабкою для того, щоб не 
допустити воєнних конфліктів між окремими земельними етносами.

Метаетнічні спільності доіндустріальної епохи, що складалися з окремих 
земельних (обласних) етнічних спільнот, якраз і мали риси етносів, що форму-
ються. Завершенню їх формування, як правило, заважала нерозвиненість ко-
мунікаційних мереж стародавньої й середньовічної епох, а також політичний 
партикуляризм (в епоху середньовіччя феодальна чи удільна роздробленість). 
Із часом, з розвитком комунікацій та переборенням політичного партикуляриз-
му, багато метаетнічних спільностей, зокрема в Європі, консолідуються у влас-
не етноси. Так було у пізньосередньовічно-ранньомодерних Англії, Польщі, 
Чехії, Франції, а дещо пізніше в Італії, Німеччині та інших країнах, де англійці, 
поляки, чехи, французи, італійці, німці й інші сучасні європейські народи утво-
рилися шляхом консолідації відповідних груп обласних етнічних спільнот у 
єдині етноси. І взагалі, стадіально розвиток етнічних спільностей іде не по лінії 
утворення великих за територією спільнот, з подальшим розпадом їх на менші, 
а навпаки – спочатку виникають територіально невеликі етнічні спільноти, які 
з часом консолідуються у більші. Це зумовлюється станом розвитку комуні-
кацій, серед яких у епохи Стародавності й Середньовіччя велика, а часто й 
визначальна, роль відводилася тим, що пов’язані з політичними об’єднаннями. 
Саме на їх базі в умовах нерозвиненості засобів передачі інформації виника-
ли мережі інформаційних комунікацій, які транслюють як у діахронії, так і в 
синхронії етнокультурну, етномовну та етнічну інформацію, уможливлюючи 
об’єднання людей у певні етнічні спільноти42. При цьому означені політичні 
об’єднання обов’язково мали бути необхідною мірою сконсолідованими й не 
надто великими територіально, оскільки, наприклад, таке державне утворення 
як Священна Римська імперія не могло забезпечити функціонування достатньо 
щільної мережі комунікацій на всьому своєму просторі, на відміну від окре-
мих князівств, що входили до її складу. Саме тому в Європі у період феодаль-
ної роздробленості в межах великих за територією, але аморфних державних 
утворень існували метаетнічні спільності, які включали цілий ряд обласних 
(земельних) етносів.

Умови для формування єдиного етносу в Південній Русі складаються з по-
чатком 80-х років ХІІ ст., на що свого часу звернув увагу М. Брайчевський: “На 
території Південної Русі виразно намітилася політична колізія, яка у найбільш 
яскравому вигляді промовляла про себе напередодні монгольської навали: ви-
явлення в межах майбутньої України двох політичних інтеграційних центрів – 
західного (Галичина і Волинь) і східного (Чернігів). Ці два епіцентри впродовж 
42 Про роль інформаційних комунікацій у творенні та еволюції етнічних спільнот див.: Ару-
тюнов С. А. Народы и культуры. – С.17–40; Szynkiewicz S. Silva ethnikum / S. Szynkiewicz 
// Konfl ikty etniczne. Żrodła – typy – sposoby rozstrzygania. – Warszawa, 1996. – S. 319–321.
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кінця ХІІ – першої половини ХІІІ ст. вели між собою наполегливу боротьбу за 
те, щоб очолити об’єднувальні тенденції у межах всієї Південної Русі. [...] Го-
ловними речниками цих тенденцій виступали волинська і чернігівська династії 
князів – Романовичі і Ольговичі, що являли собою найбільш серйозних претен-
дентів на честь фундаторів української держави”43. Ця боротьба між південно-
руськими князями за Київ, а відтак за владу над усіма землями Південної Русі, 
і об’єднувала фактично всі південноруські терени.

Раніше я вважав, що час формування єдиного етносу в Південній Русі охо-
плював період від 80-х років ХІІ ст. до монгольського завоювання44. Останні 
роботи істориків дозволили суттєво підкорегувати це положення. Слід зазна-
чити, що висновки етнологів у будь-якому етногенетичному дослідженні ду-
же залежать від стану досліджень у багатьох конкретних науках, переважно 
соціогуманітарних. Оскільки етнос є дуже складною багатокомпонентною 
системою, що включає етнічну самосвідомість, величезну багатоманітність 
матеріальної, соціонормативної, святково-обрядової культури, мову, фольклор, 
мистецтво, демографічні та антропологічні компоненти тощо, для виявлення 
процесів формування всього цього в процесі етногенезу потрібні дослідження 
в царині історії, археології, антропології (фізичної і культурної45), лінгвістики, 
фольклористики, мистецтвознавства, демографії, географії, а інколи й інших 
наук. Але ні один науковець не може бути універсалом, здатним самотужки 
проводити й історичні, і археологічні, і лінгвістичні, і антропологічні (в плані 
фізичної антропології), і етнографічні, і фольклористичні, і мистецтвознавчі, і 
географічні, і демографічні й т. д. дослідження тієї чи іншої етнічної спільноти 
при її формуванні. Тому власне етногенетичному синтезові (а етногенетичні 
дослідження неодмінно мають бути синтезними) обов’язково повинні переду-
вати дослідження істориків, археологів, лінгвістів, антропологів (фізичних і 
культурних), фольклористів, мистецтвознавців, географів, демографів та інші. 
І лише коли ці дослідження проведені, а зібрані факти пройшли попередню 
обробку та узагальнення в рамках своїх вузьких наукових галузей, може про-
водитися етногенетичний синтез, і дослідники етногенезу можуть робити свої 
кінцеві висновки46.
43 Брайчевський М. Ю. Походження Русі. – Київ, 1968. – С. 192; див. також: Коваленко В. 
Політичне становище південноруських земель в ХІІ–ХІІІ ст. / В. Коваленко // Україна в 
Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до XVIII ст.). – Вип. 2. – Київ, 2002.– С. 
90–97.

44 Балушок В. Українська етнічна спільнота. – С. 165–175.
45 Терміни “культурна антропологія”, “етнографія” та “етнологія” власне є значною мірою 
синонімами, і різниця між ними, як і науковими галузями, що їх вони позначають, лежить 
переважно в площині національних особливостей, притаманних різним країнам.

46 Про методологію й методику сучасних етногенетичних досліджень, зокрема про їх 
обов’язкову синтезність, див. у працях зовсім різних науковців з різних країн, що пред-
ставляють різні наукові школи: Петров В. Походження українського народу. – Київ, 1992 
(робота була написана в 1940-х роках). – С. 9, 11; Токарев С. А. К постановке проблем 
этногенеза / С. А. Токарев // Советская этнография. – 1949. – № 3; Брайчевський М. Ю. 
Походження Русі. – С. 18–19; Алексеев В. П. Этногенез. – Москва, 1986. – С. 3, 6, 7 та ін.; 
Клейн Л. С. Стратегия синтеза в исследованиях по этногенезу (интеграция наук и синтез 
источников в решении проблем этногенеза) / Л. С. Клейн // Советская этнография. – 1988. 
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Так от, останні роботи істориків, від яких у нашому випадку залежать ви-
сновки етнологів, показали, що час існування на теренах майбутньої України 
єдиної етнополітичної спільності тривав до рубежу ХІІІ–XIV ст. Зокрема, такий 
висновок дозволили зробити недавні публікації О. Головка і, особливо, Л. Вой-
товича, присвячені політичній ситуації в Південній Русі після монгольсько-
го завоювання47. І лише з наступом на цю територію хана Токти в 1300–1301 
роках та загибеллю могутнього монгольського темника Ногая, васалові якого 
галицькому князю Леву Даниловичу вдалося тримати під своєю владою прак-
тично всю Південну Русь, це об’єднання розпадається. І, до речі, аж до 1569 
року землі України залишалися роз’єднаними політично. Причому об’єднання 
підпольських та підлитовських земель України за Люблінською унією протри-
вало лише сто років, а Закарпаття та Буковина залишалися від’єднаними від 
решти українських теренів аж до ХХ ст. Проте на всіх цих, роз’єднаних по-
літично, землях України після ХІІІ ст. фіксується єдина самоназва населення 
– “pусь”/”русин”, пізніше “русини”, яка була ендоетнонімом українського на-
роду до зміни його під тиском обставин на “українці” в ХІХ–ХХ ст., але це вже 
тема окремого дослідження.

Vasyl Balushok. “OLD RUS’ NATIONALITY”: WHAT’S REALLY 
HIDDEN BEHIND THE TERM?

– № 4; Арутюнов С. А. Народы и культуры. – С. 10–13; Moore J. H. Putting Anthropology 
Back Together Again: The Ethnogenetic Critique of Cladistic Theory / J. H. Moore // American 
Anthropologist. – Vol. 96. – 1994. – Nb. 4..

47 Головко О. Б. Корона Данила Галицького: Волинь і Галичина в державно-політичному роз-
витку Центрально-Східної Європи раннього та класичного середньовіччя. – Київ, 2006. 
– С.307–354; Войтович Л. В. Штрихи до портрета князя Лева Даниловича / Л. В. Войто-
вич // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до XVIII ст.). – Вип.5. – 
Київ, 2005.– С. 144–151; Його ж. Степи України у другій половині ХІІІ – середині XV ст. 
// Історія українського козацтва: Нариси: у 2 т. – Т.1. – Київ, 2006. – С.40.
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Oleksandr Baran*

OSADY PRZYGRODOWE I ICH MIESZKAŃCY W TERMINOLOGII 
ŹRÓDEL RUSKICH Z XIII i XIV WIEKU 

W 1967 r. w tomie trzecim „Słownika Starożytności Słowiańskich” ukazał się 
artykuł Andrzeja Poppe, dotyczący miast staroruskich, który tak scharakteryzował 
ich układ przestrzenny: „Układ przestrzenny M[iast] st[aro]rus[kich] określały dwa 
człony: wewnętrzny – warowny gród (dzieciniec-kreml), siedziba władzy polit[ycz-
nej], dworu książęcego, władz kościelnych, oraz zewnętrzny – właściwe terytorium 
miejskie zamieszkałe przez ludność rzemieślniczo-handlową. Było ono, przynajmniej 
w części, również warowne (ostrog, okolnij grad), lecz M[iasto] często wykraczało 
poza jego granice – powstawały osady podgrodziowe, które stopniowo zrastały się 
z M[iastem] i z biegiem czasu włączane były w jego system obronny”1. Pogląd taki 
zachowuje aktualność po dzień dzisiejszy. W podobny sposób charakteryzuje układ 
przestrzenny staroruskich ośrodków grodowo-miejskich i współczesna historiogra-
fi a ukraińska, białoruska i rosyjska2. 

Omówienie złożonego charakteru osad sprężonych z grodem napotyka na duże 
trudności. Wiążą się one przede wszystkim z brakiem w źródłach staroruskich jedno-
znacznego terminu na określenie tego „drugiego członu” ośrodków grodowo-miej-
skich. Przeanalizowanie występujących w tych źródłach terminów będzie przedmio-
tem moich rozważań. 

W opublikowanych słownikach języka staroruskiego – „Materialach dlâ Slova-
râ Drevne-Russkago Jazyka” Izmaiła Srezniewskiego oraz „Slovarâ Russkogo Ja-
zyka XI – XVII vekov” znaleźć można następujące terminy opisujące mieszkańców 
osad przygrodowych: „posadčanin”, „posažanin”, „posaženin”, utworzonych od 
terminu „posad”3, „prigorožanin” – od terminu „prigorod”4, a także „okologorodec” 

* Баран Олександр – доктор філософії, університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні 
(Польща).

1  Poppe А. Miasta, cz. IV, Ruś / A. Poppe // Słownik Starożytności Słowiańskich. – Т.3. – 
Wrocław-Warszawa-Kraków, 1967. – S. 225-226.

2 Толочко П. Київська Русь. – Київ, 1996. – C.176; Котляр М. Галицько-Волинська Русь / 
Україна крізь віки. – T.5. – Київ, 1998. – C.295; Кучинко М. Історія населення Західної 
Волині, Холмщини та Підляшшя в X – XIV століттях. – Луцьк, 2009. – C. 42; Паздня-
коў В. Горад / B. Пазднякоў // Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. – T.1. – 
Мінськ, 2005. – C.544-555; Чантурия Ю.  Градостроительство Беларуси IX – XIV вв. 
/ Ю. Чантурия // Архітэктура Беларусі. Нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і 
еўрапейскім кантэксце. – T.1. IX – XIV ст. – Мінск, 2005. – C.65. 

3 „Посадчанинъ”, „посажанинъ”, „посаженинъ”; „посадъ”: Срезневскій И. Матеріалы 
для cловаря древне-русскаго языка по письменнымъ памятникамъ. – Т.2: Л-П. – Санкт-
Петербург, 1902.– С.1228, 1230-1231; Словарь русского языка XI – XVII вв. (dalej – СлРЯ 
XI – XVII вв.). – Т.17. –Москва, 1991. – С.149-150, 153-154, 155. 

4 „Пригорожанинъ”; „пригородъ”: Срезневскій И. Матеріалы. – Т.2. – С.1394-1395; СлРЯ 
XI – XVII вв. – Т.19. – Москва, 1994. – С.136-137. 
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– od terminu „okolnyj gorod”5.  Występuje również termin „podgorod”, „podgrad” 
oraz „podgradije”, aczkolwiek słowniki te nie notują formy przymiotnikowej tej 
nazwy6. Jak z tego widać, poza terminem określającym osady przygodowe źródła 
wspominają również ich mieszkańców. 

Znaczenie owych terminów, według tych opracowań, było następujące:    
„Posadčanin”, „posažanin”, „posaženin” – „mieszkaniec posada” (I. Srezn.)7 

oraz „ten, kto mieszka na posadzie – handlowo-rzemieślniczej części miasta – i 
przynależy do tiaglej8 wspólnoty miejskiej” (SlRJa XI – XVII v.)9. „Posad” z ko-
lei defi niowany jest jako: „osada; podgrodzie, przedmieście” (I. Srezn.)10, a także 
„1) handlowo-rzemieślnicza dzielnica ruskich miast, umiejscowiona poza obrębem 
zamku; 2) osada, centrum handlowo-rzemieślnicze, zwykłe pozbawione fortyfi kacji; 
3) tiagli mieszkańcy handlowo-rzemieślnicze ruskich miast oraz osad o charakterze 
miejskim, tworzące wspólnotę” (SlRJa XI – XVII v.)11. Podstawą dla sformułowania 
wniosków o znaczeniu terminów opisujących mieszkańców podgrodzi były: Pskow-
ski I latopis z XV-XVI w.12, Bielozierska gramota ustawowa z 1488 r.13, Sofi jskij 
Vriemiennik z XV-XVI w.14 oraz inne źródła z XV-XVII w.15 

„Prigorožanin” – „mieszkaniec prigoroda” (I. Srezn.)16 oraz „mieszkaniec niedu-
żego miasteczka, przypisanego do dużego miasta, albo prigoroda” (SlRJa XI – XVII 
v.)17. „Prigorod” z kolei to: „podporządkowane miasto, leżące w dzielnicy głównego 
miasta” (I. Srezn.)18 oraz „1) małe miasto, podporządkowane dużemu miastu; miasto 

5 „Окологородьць”, „околний городъ”: Срезневскій И. Матеріалы. – Т.2. – С.645; СлРЯ XI – 
XVII вв. – Т.12. – Москва, 1987. – С.335.    

6 „Подгородъ”, „подградъ”, подградие”: СлРЯ XI – XVII вв. – Т.15. – Москва, 1989. – С.247.
7 „Житель посада”: Срезневскій И. Матеріалы. – Т.2. – С.1230-1231. 
8 Termin ten oznaczał ludność zobowiązaną do wykonania powinności oraz spłacania podatków: 

„Т�глый – обложенный повинностями, несущій подати”: Срезневскій И. Матеріалы 
для cловаря древне-русскаго языка по письменнымъ памятникамъ. – Т.3: Р-Я. – Санкт-
Петербург, 1912. – С.1097. 

9 „Тот, кто живет на посаде – торгово-ремесленной части города – и принадлежит к 
тяглой городской общине”: СлРЯ XI – XVII вв. – Т.17. – С.153-154, 155.

10 „Поселенье; предгородье, предм�стье”: Срезневскій И. Матеріалы. – Т.2. – С.1228.
11 „1) Торгово-ремесленная часть русских городов, расположенная вне крепости; 2) 
населеный пункт, торгово-ремесленный центр, как правило, без крепости; 3) тяглое 
торгово-ремесленное население русских городов и населенных пунктов городского типа, 
составляющие общину”: СлРЯ XI – XVII вв. – Т.17. – С.149-150.

12 Лурье Я. Генеалогическая схема летописей XI – XVI вв., включенных в „Словарь книж-
ников и книжности Древней Руси” / Я. Лурье // Труды Отдела Древнерусской Литературы 
(dalej – ТОДРЛ). – Т.40. – Москва, 1985. – С.194.

13 Срезневскій И. Матеріалы для cловаря древне-русскаго языка по письменнымъ 
памятникамъ. – Т.1: A-K. – Санкт-Петербург, 1893. – С.45.

14 Срезневскій И. Матеріалы. – Т.1. – С.43.
15 СлРЯ XI – XVII вв. Справочный выпуск. История картотеки. Авторский состав. Указа-
тель источников. Словарь (обратный). – Москва, 2001. – С.264, 267, 274, 356, 385. 

16 „Житель пригорода”: Срезневскій И. Матеріалы. – Т.2. – С.1395. 
17 „Житель небольшого городка, приписанного к крyпному городу, или пригорода”: СлРЯ 

XI – XVII вв. – Т.19. – С.137.
18 „Подчиненный городъ, принадлежащій къ области старшего города”: Срезневскій И.  
Матеріалы. – Т.2. – С.1394-1395.
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w ogóle; 2) osada pod grodem, podgrodzie, posad” (SlRJa XI – XVII v.)19. W tym 
przypadku podstawą dla sformułowania wniosków o znaczeniu tego terminu opisu-
jącego mieszkańców podgrodzi były: Pskowska gramota sądowa z XVI w.20, oraz 
już wspominany Pskowski I latopis z XV-XVI w.

„Okologodec” – „mieszkaniec podgrodzia, obszaru, leżącego pod grodem” 
(I. Srezn.)21 oraz „ten, kto mieszka blisko miasta, w okolicach miasta” (SlRJa XI – 
XVII v.) 22. „Okolnyj gorod” z kolei to: „umocnienie zewnętrzne dookoła umocnienia 
wewnętrznego (kremla) oraz osada przy nim” (SlRJa XI – XVII v.)23. W tym przy-
padku podstawą dla sformułowania wniosków o znaczeniu tego terminu opisującego 
mieszkańców podgrodzi były: Bielozierska gramota celna z 1497 r.24, Nowogrodzka 
gramota celna z 1571 r.25 oraz inne źródła z XVI-XVII w.26    

Nie można zatem nie zauważyć, iż żadne z tych źródeł nie pochodzi z okresu 
XII – XIV w., a więc nie możemy na podstawie analizy odpowiednich haseł tych 
słowników w ogóle stwierdzić o używaniu w języku staroruskim terminów  „posa-
dčanin”, „posažanin”, „posaženin”, „prigorožanin” i „okologorodiec” na określenie 
mieszkańców osad przygrodowych. Jednocześnie nie można wykluczyć, że w źró-
dłach z okresu XII – XIV w., obecnie nieznanych używano tych terminów, z których 
to źródeł zostały one przyjęte przez omówione wyżej zabytki.    

Widzimy również pewną różnicę, która zaszła przy charakterystyce tych ter-
minów. A mianowicie – „posad” jest defi niowany we wszystkich przypadkach jako 
osada podgrodowa, a jego mieszkańcy – „posadčanie”, „posažanie”, „posaženie” 
– jako ludność zajmująca się rzemiosłem i handlem, zobowiązana do świadczenia 
powinności na rzecz państwa i właściciela, a także  różnych posług. Podobnie tłu-
maczone są nazwy „okolnyj gorod” i „okologorodźcy”, w tym bez akcentacji na zaję-
ciach ujętej w tym terminie ludności. Inaczej wygląda sprawa z „prigorodom” i jego 
mieszkańcami – „prigorožanami”. I. Sreznewskij ujął „prigorod” jedynie w znacze-
niu oddzielnej osady („города”), będącej w ścisłym związku z centrum, czyli gro-
dem27. „Prigorožanie” zaś – mieszkańcy tego grodu-prigoroda. Szerzej te terminy 
ujęli autorzy SlRJa XI – XVII v., przywołując dwa znaczenia. Pierwsze – „prigorod”, 
jaki u I. Srezniewskiego, – odrębna osada, a „prigorožanie” – jej mieszkańcy. Dru-
gie zaś – osada przygrodowa  obok grodu, a więc w tym przypadku „prigorožanie” 
to są ludzie zamieszkujące podgrodzie. Autorzy SlRJa XI – XVII v. charakteryzując 
19 „1) Небольшой город, подчиненый крупному городу; город вообще; 2) поселение под горо-
дом, пригород, посад”: СлРЯ XI – XVII вв. – Т.19. – С.136.

20 СлРЯ XI – XVII вв. – Т.19. – С.137.
21 „Житель пригородья, окрестности города”: Срезневскій И. Матеріалы. – Т.2. – С.645.
22 „Тот, кто живет около города, в окрестностях города”: СлРЯ XI – XVII вв. – Т.12. – 
С.333.

23 „Внешнее укрепление вокруг внутренней крепости (кремля) и поселение при нем”: СлРЯ 
XI – XVII вв. – Т.12. – С.335.

24 Срезневскій И. Матеріалы. – Т.1. – С.44. 
25 Tamże. – С.44.
26 СлРЯ XI – XVII вв. Справочный выпуск. – С.267, 274. 
27 Porówn. znaczenie słowa „prigorod” we współczesnym języku rosyjskim: „ПРИГОРОД, -а, 
м. Поселок, населенный пункт, примыкающий к большому городу. Жить в пригороде. || 
прил. пригородный, -ая,-ое.”: Ожегов С., Шведова Н. Толковый словарь русского языка: 
http://www.ozhegov.org/words/26743.shtml
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„posažan” nie uściślają ich statusu społecznego, z czego można wyciągnąć wniosek, 
iż ich zdaniem „prigorožanie” to nie wyłącznie ludność rzemieślniczo-handlowa, 
ale także i inne grupy społeczne, w przeciwieństwie do tego jak scharakteryzowali 
„posažan”. 

Do wyjaśnienia pozostaje problem, czy charakterystyki takie można formuło-
wać w oparciu o źródła staroruskie z badanego okresu. Jako główne źródła dla anali-
zy zostały wybrane Latopis ławrentiewski28 z pocz. XIV w.29 (części zawierające Po-
wieść doroczną oraz Latopisiec suzdalski); Latopis ipatiewski30 z końca XIII – pocz. 
XIV w.31 (części zawierające Powieść doroczną, Kronikę kijowską oraz Kronikę ha-
licko-wołyńską); Nowogrodzki I latopis32 starszej redakcji z końca XIII – pierwsz. 
poł. XIV w.33 Dodatkowo informacji odnośnych także poszukiwano w bliskich tery-
torialnie i zbliżonych czasowo źródłach polskich – Kronice polskiej34 Wincenta Ka-
dłubka z pocz. XIII w.35, Kronice wielkopolskiej36 z XIII lub XIV w.37, Kronice Jana z 
Czarnkowa38 z końca XIV w.39 oraz Rocznikach czyli Kronikach sławnego Królestwa 
Polskiego Jana Długosza z XV w. (ks. 5-9)40; a także źródłach aktowych41.         

Przeprowadzona w tych źródłach kwerenda niestety nie wykazała występo-
wania w nich terminów „posadčanin”, „posažanin”, „posaženin”,  „prigorožanin”, 
„podgorožanin”, lub „okologorodec”, a także innych podobnych terminów opisują-
cych tylko i wyłącznie mieszkańców osad przygrodowych. Interesująco przedstawia 
28 Лаврентьевская летопись // Полное Собрание Русских Летописей (dalej – ПСРЛ) – Т.1. 

– Ленинград, 1926. [№1: Повесть Временных лет; №2: Суздальская летопись по Лаврен-
тьевскому списку]. 

29 Лурье Я. Генеалогическая схема. – С.193; Его же. Летопись Лаврентьевская / Я. Лур’є // 
Словарь книжников и книжности Древней Руси (XI – первая половина XIV в.). – Т.1. – 
Ленинград, 1987. – С.245.

30 Ипатьевская летопись // ПСРЛ. – Т.2. – Москва, 1998.
31 Лурье Я. Генеалогическая схема. – С.193. Лихачева О. Летопись Ипатьевская // Словарь 
книжников и книжности. – Т.1. – С.235.  

32 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов // ПСРЛ. – Т.3. – Москва-
Ленинград, 1950.

33 Лурье Я. Генеалогическая схема. – С.193; Клосс Б. Летопись Новгородская первая / Б. 
Клосс // Словарь книжников и книжности. – Т.1. – С.246.

34 Kronika mistrza Wincentego // Monumenta Poloniae Historica (dalej – MPH). – Т.2. – Lwów, 
1872. –Р.249-447; Mistrz Wincent Kadłubek, Kronika polska / Przełożyła i opracowała B. Kür-
bis. – Wrocław, 2003.

35 Kürbis B. Wstęp / B. Kürbis // Mistrz Wincent Kadłubek, Kronika polska. – S.LIX.
36 „Великая хроника” о Польше, Руси и их соседях XI – XIII вв.: (Перевод и комментарии) / 
Под ред. В. Янина. – Москва, 1987.

37 Dąbrowski D. Genealogia Mścisławowiczów. Pierwsze pokolenia (do początku XIV wieku). – 
Kraków, 2008. – S.38. 

38 Jana z Czarnkowa Kronika polska // MPH. – Т.2. – S.619-756; Kronika Jana z Czarnkowa / 
Oprac. tekstu  i przyp. M. Kowalski. – Kraków, 2006.

39 Wyrozumski J. Przedmowa / J. Wyrozumski // Kronika Jana z Czarnkowa / Oprac. tekstu  i 
przyp. M. Kowalski. S.7-8.

40 Długosz J. Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. – Т.3 (ks. 5,6). –Warszawa, 
1973; – Т.4 (ks. 7, 8). – Warszawa, 1974; – Т.5 (ks. 9). – Warszawa, 1975. 

41 Dokumenty zawarte w wydawnictwie: Купчинський О. Акти та документи Галицько-Во-
линського князівства XIII – першої половини XIV століть. Дослідження. Тексти. – Львів, 
2004.



88

się także sytuacja z terminami opisującymi osady przygrodowe: „posad”, „prigo-
rod”, „podgorod”, „podgrad” oraz „podgradije”. Nie znaleziono ich na kartach La-
topisu ipatiewskiego (we wszystkich trzech częściach: Powieści dorocznej, Kronice 
kijowskiej oraz Kronice halicko-wołyńskiej). Jedynie w Latopisce suzdalskim z pocz. 
XIV w.42, który stanowi część Latopisu ławrentiewskiego, 3 razy został odnotowany 
termin „пригородъ” oraz 4 razy w Nowogrodzkim I latopisie starszej redakcji zo-
stał odnotowany termin „посадъ”. Natomiast termin „okolnyj gorod” po razie został 
odnotowany w Powieści dorocznej Latopisu ławrentiewskiego i Powieści dorocznej 
Latopisu ipatiewskiego, a także Kronice halicko-wołyńskiej.   

„Пригородъ”. Pierwsza wzmianka z podwójnym użyciem słowa „prigorod” 
pochodzi z roku 1176. W tej wzmiance kronikarz tak scharakteryzował stosunek 
Włodzimierza Suzdalskiego z głównym ośrodkiem dzielnicy suzdalskiej, czyli Suz-
dalem: „Новгородци бо изначала и Смолнѧне. и Кыѩне. [и Полочане] и всѣ 
власти. Ѩко(ж̃) на дому на вѣча сходѧтсѧ. на что же старѣишии сдумають. 
на томь же пригороди стануть. а здѣ городъ старыи Ростовъ. и Суздаль. и вси 
болѧре хотѧще свою правду поставити. не хотѧху створити правды Бж̃ьѩ. но 
како на(м̃) любо рекоша тако(ж̃) створим(м̃). Володимерь є пригородъ нашь”43. 
Z analizy tego fragmentu kroniki wynika, że termin „prigorod” użyty aby podkreślić 
zależność grodu Włodzimierza względem stołecznego ośrodka dzielnicy Suzdala. 

Z następnej zaś wzmianki wynika możliwość użycia tego terminu także w 
innym znaczeniu. W 1285 r., jak zapisał kronikarz, książę Roman Michałowicz 
Stary (†1305)44, książę briański, najechał Smoleńsk: „Роман кнѧ(з̃) Брѧнскыи 
приходилъ ратью к Смоленску. и пожже пригоро(д̃). и ѡиде в своѩ си”45. „Pri-
gorod” w tym przypadku oznaczał osadę przy grodzie.

Stwierdzić zatem można występowanie w Latopisce suzdalskim terminu „pri-
gorod” w dwóch znaczeniach – 1) grodu, podporządkowanego władzy w centrum 
dzielnicy kraju; 2) osady przygrodowej. Cytowane fragmenty nic nie mówią o 
mieszkańcach osad określanych jako „prigorod”.        

„Posad”. Jest notowany w Nowogrodzkim I latopisie starszej redakcji.  Pierwsza 
wzmianka odnosi się do najazdu Litwinów na ziemię nowogrodzką w 1234 r.: „Томь 
же лѣтѣ изгониша Литва Русь оли до търгу, и сташа рушанѣ, и засада: огнищанѣ 
и гридба, и кто купьць и гости, и выгнаша я ис посада опять, бьющеся на поли; и 
ту убиша нѣколико Литвы, а рушанъ 4 мужа: попа Петрилу, 2 Павла Обрадиця, 
а ина два мужа; а манастырь святого Спаса всь пограбиша, и церковь полупиша 
всю, и иконы и прѣстолъ, и цьренци 4 убиша, и отступиша на Клинъ”46. Zda-
niem B. Flori celem tej wyprawy Litwinów była położona na południowej stronie 
jeziora Ilmeń Rusa47. Jak wynika z tej notatki, Litwini doszli do Rusy i weszli w 
42 Лурье Я. Летопись Лаврентьевская / Я. Лурье // Словарь книжников и книжности. – Т.1. 

– С.245.
43 Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. – Т.1. – С.377-378. 
44 Славянская энциклопедия. Киевская Русь – Московия. – Т. 2: Н – Я. – Москва, 2005. – 
С.260.

45 Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. – Т.1. – С.482.
46 Новгородская первая летопись. – С.73.
47Флоря Б. „Сотни” и „купцы” в Новгороде XII – XIII вв. / Б. Флоря // Средневековая Русь. 
– Т.6. – Москва, 2006. – С.67.
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„posad”, z którego ich wypędzono i rozbito na polu pod tym ośrodkiem grodowo-
-miejskim, a więc gród podczas tego ataku nie ucierpiał. „Posad” zaś, jak jedno-
znacznie wynika z tego fragmentu, był osadą podgrodową, w obrębie której znajdo-
wały się klasztor oraz cerkiew. Ważna jest też inna informacja, iż w obronie grodu 
przed Litwinami brała udział nie tylko załoga grodu („засада”48 – „гридба”49), ale 
także „рушанѣ”50, których można zestawić z „огнищанaми”, a także „купьцы” i 
„гости”51. Należy przypuszczać, że to właśnie oni zamieszkiwali ów „posad”. Je-
żeli określenia „купьцы” i „гости”52 są wystarczająco zrozumiałe, znaczenie ter-
minu „огнищанѣ” jest niejasne. I. Srezniewski podał znaczenie tego terminu jako 
„bogaty, znany człowiek, właściciel domu”53. Natomiast autorzy SlRJa XI – XVII v. 
byli zdania, iż oznaczał on książęcego dworskiego, zarządcę gospodarstwa księcia54. 
Z kolei M. Aleškovski i B. Floria upatrywali w „огнищанахъ” bojarów55. Wydaje 
się, że bardziej prawdopodobna jest wersja I. Srezniewskiego. Być może chodziło 
o rzemieślnikach mieszkających na posadzie i biorących udział w obronie ośrodka 
grodowo-miejskiego.

Termin „posad” pojawił się następnie w opowiadaniu z 1235 r., kiedy książęta 
Włodzimierz Rurykowicz (1187 – †1239)56 i Daniel Romanowicz (1201-1204 – 
†1264)57 podjęli wyprawę przeciwko księciu czernihowskiemu Michałowi Wsiewo-
łodowiczowi (†1246)58: „и много воева около Чернигова, и посадъ пожже”59. I tu 
termin „posad” został użyty na oznaczenie osady podgrodowej.   

 W 1240 r. rycerzy Zakonu Krzyżackiego zaatakowali Psków: „И пригонивше 
подъ городъ, и зажгоша посадъ всь; и много зла бысть: и погорѣша церкы и 
честныя иконы и книгы и еуангелия; и много селъ попустиша около Пльскова. 

48 Oddział wojska stacjonujący w grodzie: СлРЯ XI – XVII вв. – Т.5. – Москва, 1978. – С.292.
49 Гридь” – drużynnik książęcy, wojownik: СлРЯ XI – XVII вв. – Т.4. – Москва, 1977. – С.136-

137
50 Znaczenie tego słowa jest niejasne – jego nie podają ani I. Sreznewski, ani SlRJa XI – XVII v. 

Zdaniem B. Flori „рушанѣ” jest przymiotnikiem utworzonym od nazwy ośrodka grodowo-
-miejskiego – Rusy: „рушанѣ” – mieszkańcy Rusy: Флоря Б. „Сотни” и „купцы”. – С.67.

51 „ B. Floria zaproponował nieco inną interpretację tego fragmentu. Jego zdaniem to właśnie do 
zasady należeli: „огнищанѣ”, „гридба” и „купьцы”, wspólnie tworząc wysłaną nowogrodzia-
nami do Rusy załogę, przy czym pod terminem „купьцы” proponował widzieć nie handlarzy, 
a wszystkich wolnych i nieprzywilejowanych mieszkańców Nowogrodu: Флоря Б. „Сотни” и 
„купцы”. – С.67- 69. 

52 Kupiec podróżujący do innych krajów; kupiec z obcego kraju: СлРЯ XI – XVII вв. – Т.4.– 
С.107.

53 „Богатый, знатный человѣкъ, владѣлецъ дома”: Срезневскій И. Матеріалы. – Т.2. – С.603.   
54 „СлРЯ XI – XVII вв. – Т.12. – Москва, 1987. – С.244. 
55 Алешковский М. Социальные основы формирования территории Новгорода IX – XV вв. 

/ М. Алешковский // Советская Археология. – 1974. – № 3. – С.100; Флоря Б. „Сотни” и 
„купцы”. –С.67-68. 

56 Літопис Руський. За Іпатським списком переклав Л. Махновець. – Київ, 1989. – С.475.
57 Dąbrowski D. Genealogia Mścisławowiczów. – С.300-315; Толочко А. Известен ли год рож-
дения Даниила Романовича Галицкого? / А. Толочко // Средневековая Русь. – Т.7. – Мо-
сква, 2007. – С.221-236.

58 Літопис Руський. – С.497.
59 Новгородская первая летопись. – С.74.



90

И стояша подъ городомъ недѣлю, но города не взяша”60. Również i w 1253 r. 
придоша Н�мци подъ Пльсковъ и пожгоша посадъ, но сам�хъ много ихъ 
пльсковичи биша”61. W tym wypadku termin „posad” użyto na oznaczenie osady 
podgrodowej. 

Z powyższych rozważań wynika, że na posadzie znajdowały się siedziby kup-
ców i gości, a także „ogniščan”, których potraktować można jako wolnych, posiada-
jących domy mieszkańców, do których prawdopodobnie należeli także rzemieślnicy. 

„Okolnyj gorod”. Pierwsze dwie wzmianki dotyczą 1078 r., kiedy książęta Iza-
sław Jarosławicz (1024 - †1078)62 i Wsiewołod Jarosławicz (1030 - †1093)63 oraz 
ich synowie Jaropołk Izasławicz (†1087)64 i Włodzimierz Wsiewołodowicz Mono-
mach (1053 – †1125)65 oblegli Czernihów. Ponieważ obie wzmianki dotyczą jed-
nego wydarzenia, zacytujemy ich równolegle:

Powieść doroczna (Ławrent.)66       Powieść doroczna (Ipat.)67

„поиде Изѧславъ съ 
Ѩрополъкомъ сн̃мъ свои(м̃). и 
Всеволодъ с Володимеромъ сн̃омъ 
своимъ. и поидоша Чернигову. 
и Черниговци затвориш(а)сѧ в 
градѣ [...] приступиша ко граду. 
Володимеръ же приступи ко вратомъ 
всточнымъ. Ѡ Стрежени и ωтѧ 
врата. и ωтвориша градъ ωколнии. и 
пожгоша и. людемъ же вбѣгши(м̃) въ 
дънѣшнии градъ”.

„поиде Изѧславъ сь Ѩрополкомъ 
сн̃омъ своимъ. и Всеволодъ с 
Володимеро(м̃) сн̃мь своимь. и 
придоша к Чернигову. и Черниговцѣ 
затвориша(с̃) оу градѣ [...] 
Чернѣговцемь же не ωтворѣщимсѧ. 
приступиша ко граду. Володимеръ же 
приступи къ вратом(м̃) въсточнымъ. 
Ѡ  стръжене. і ωтѧ врата. ї взѧша 
градъ. ωколнии. ї пожгоша ωгнемь. 
людемъ выбѣгшимъ во дн̃ешнии 
горо(д̃)”.

Ze wzmianek tych wynika, iż termin „okolnyj gorod” opisywał zewnętrzną li-
nie umocnień dookoła grodu. Nic nie mówi się o jego możliwych mieszkańcach. 
Uwagę przyciąga także wyrażenie, iż po zajęciu tego „okolnego grodu” – „ludie” 
–czyli zapewne jego obrońcy, odstąpili w „dnešnij grad”. Ostatnie określenie jest 
bardzo nieczytelne. W wersji Latopisu Chlebnikowskiego poprawiono to wyrażenie 
na  „vnešnij grad” („gród zewnętrzny”)68, co nie pozwala wyciągnąć jednoznacznych 
wniosków dla znaczenia wyrażenia „okolnyj gorod” tych fragmentów69.     
60 Tamże. – С.77.
61 Новгородская первая летопись. – С.80
62 Літопис Руський. – С.487.
63 Tamże. – С.476.
64 Tamże. – С.518.
65 Tamże. – С. 474.
66 Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. – Т.1. – С.201.
67 Ипатьевская летопись // ПСРЛ. – Т.2. – Москва, 1998. – С.192.
68 Tamże. – С.192 (przyp. 44).
69 Swego czasu D. Lichačev zinterpretował wyrażenie „dnešnij grad” fragmentu Powieści do-

rocznej zawartej w Latopisie ławrentiewskim jako „vnutrennij gorod” („gród wewnętrzny”) nie 
uzasadniając tego dopuszczenia: Повесть временных лет. Текст и перевод. Подг. текста и 
перевод Д. Лихачева. – Т.1. – Москва-Ленинград, 1950. – С.334. Podobnie i L. Machnoviec 
odpowiedni fragment z Powieści dorocznej zawartej w Latopisie ipatiewskim zaproponował  
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Następne odnotowanie terminu „okolnyj gorod” pochodzi z Kroniki halicko-
-wołyńskiej i dotyczy wydarzeń 1276 r., kiedy książęta halicko-wołyńscy Lew Dani-
łowicz (1225-1229 - †1299-1300)70, Mścisław (II) Daniłowicz (1247-1250 - †po 
1289 – przed 1308)71 oraz Włodzimierz Wasylkowicz (1247-1249 - †1288)72 razem 
z oddziałami mongolskimi podjęli wyprawę na Litwę. Wtedy został najechany No-
wogródek: „Левъ же лесть оучини межи братьею своею. оутаивсѧ Мьстислава. 
и Володимера. взѧ ωколнии градъ ни с Татары. а дѣтинѣць ωстасѧ”73. „Оkolnyj 
gorod” został w tym fragmencie przeciwstawiony „dziecińcu”. Ze względu na to, iż 
w dalszym tekście mówi się o podbiciu Nowogródka jak o dokonanym fakcie74, ter-
min „okolnyj gorod” utożsamić można właśnie z grodem, „dzieciniec” zaś – z zam-
kiem. Nie można więc odnotowany „okolnyj gorod” uznać za osadę przygrodową. 

Rozważania powyższe można podsumować, iż termin „okolnyj gorod” wystapił 
w dwóch znaczeniach: 1) zewnętrznej linii umocnień grodu oraz 2) właśnie grodu.

W polskich źródłach z XIV – XV w. – czyli  Kronice Jana z Czarnkowa oraz 
Rocznikach czyli Kronikach sławnego Królestwa Polskiego Jana Długosza, spoty-
kamy dla opisu osad z terenów ruskich wyłącznie określenia „civitas et castrum”, 
które są dla niniejszych rozważań nieprzydatne, gdyż nie wiemy co oznaczono tymi 
łacińskimi terminami.   

Na podstawie analizowanych kronik staroruskich można stwierdzić w nich brak 
notowania nazw opisujących mieszkańców osad przygrodowych. Najwcześniej  
owe terminy, jak wspomniano wyżej, przejawiły się w Pskowskim I latopisie z XV-
XVI w., który zna terminy „prigorod” i „posad”, jak i „prigorožanie” i „posażanie”, 
przy czym termin „prigorod” jest używany na oznaczenie odrębnego ośrodka gro-
dowo-miejskiego, będącego w administracyjnej i politycznej zależności od innego 
grodu – centrum dzielnicy kraju, natomiast termin „posad”  użyto na określenie 
osady przygrodowej. A więc tylko termin „posažanie” używany był na oznaczenie 
mieszkańców osady podgrodowej75.    

Z powyższych rozważań wynika, że termin „posad” pojawił się zapewne w 
XIII-wiecznych kronikach staroruskich. W kronikach z XII i XIII w. pojawił się 
termin „okolnyj gorod”, który jednak nie był używany na oznaczenie osady przy-
grodowej,  zaś termin „prigorod”, być może używany był też w XIII stuleciu, 

odczytać jako „vnutrišnij horod” („gród wewnętrzny”): Літопис Руський. – С.122. Zignoro-
wana zatem została przez tych badaczy wskazówka Latopisu chlebnikowskiego na możliwość 
odczytania tego fragmentu jako „vnešnij grad” („gród zewnętrzny”). Przetłumaczenie wyraże-
nia „dnešnij grad” jako „gród wewnętrzny” wydaje się być nadinterpretacją. SlRJa XI – XVII v. 
podaje takie znaczenia dla słowa „dnešnij”: „1) dzisiejszy, z tego dnia; 2) współczesny, doty-
czący czasu teraźniejszego” („1) сегодняшний, этого дня; 2) современный, относящийся 
к настоящему времени”): СлРЯ XI – XVII вв. – Т.4. – С.251. Brakuje zatem podstaw, żeby 
słowo „dnešnij” zinterpretować jako „vnutrennij” („wewnętrzny”). 

70 Dąbrowski D. Genealogia Mścisławowiczów. – S.352.
71  Tamże. – S.377.
72 Tamże. – S.383.
73 Ипатьевская летопись. – C.873.
74 „Завътра же по взѧтьи города [...] гнѣвахоусѧ вси кнѧзи на Лва [...] самъ взѧ городъ с 
Татары”: Ипатьевская летопись. – Стб.873. 

75 Псковская летопись, изданная М. Погодинымъ. – Москва, 1837: 
„prigorod” / „prigorožanie” „posad” / „posažanie”
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notowany jest dopiero w źródłach z początku XIV w. Z kolei terminy „prigorožanie” 
i „posažanie” – dopiero w kronikach z XV – XVI w. Być może miały na to wpływ 
zmienione stosunki gospodarczo-społeczne i ustrojowe, przemiana których nastąpiła 
w XIV – XV w. w związku z ruchem lokacyjnym, obejmującym obszary Wielkiego 
Księstwa Litewskiego i ruskie ziemie Korony Polskiej.    

„prigorod” / „prigorožanie”
„Въ тожъ время Князь Псковской Иванъ 
Александровичь и Посадники Псков-
скія начаша совокупляши пригорожаны 
изо всѣхъ пригородовъ и изъ волостей 
людей, и совокупившися Псковичи и съ 
пригорожаны и со всѣми людьми, и по-
йдоша съ Воеводою Князя Великого и съ 
ихъ силою за Великую рѣку къ новому 
городку Нѣмецкому”: 1463 г. – С.93.

„posad” / „posažanie”
„Въ лѣто [6883 (1375)] при Велицемъ 
Князи Дмитреи, а при Псковскомъ Кня-
зи Матфеи, при Посадникѣ Григорьѣ 
Остафьевичѣ, Псковичи заложиша чет-
вертую стѣну плитяну отъ Псковы рѣки, 
подлѣ старои стѣнки, что была стѣнка з 
дубомъ, мало выше мужа, около всего 
посада”: 1375 г. – С.35.

„Въ лѣто [6894 (1386)] сего жъ лѣта Псковъ 
погорѣлъ, и церкви священныи, и посадъ 
около граду”: 1386 г. – С.35.

„Тогожъ лѣта мѣсяца Августа въ 9 
день въ пятокъ Князь Псковской 
Иванъ Александровичъ и Посадники 
Степенныя Леонтей Макарьевичъ и 
Тимоѳей Васильевичь, какъ были послы 
Псковскія въ Великомъ Новѣгородѣ, и 
Псковичи съ посажаны своихъ хоромовъ 
блюдучи, и заложиша стѣну деревя-
ну отъ Великой рѣки отъ монастыря 
отъ Покрова Святыя Богородица да и 
до Псковы рѣки, а отъ Псковы рѣки на 
Запсковьи заложиша отъ Гримячей горы 
да до Великой рѣкѣ до Святого Варла-
ма. А дѣлаша сами посажани своимъ 
запасомъ, и поставиша тую стѣну всю въ 
едину недѣлю”: 1465 г. – С.100.

Oлександр Баран. ПРИМІСЬКІ ПОСЕЛЕННЯ І ЇХ МЕШКАНЦІ В 
ТЕРМІНОЛОГІЇ РУСЬКИХ ДЖЕРЕЛ З XIII i XIV СТОЛІТЬ

Oleksandr Baran. SUBURBAN SETTLEMENTS AND THEIR INHABI-
TANTS IN THE TERMINOLOGY OF THE RUS’ SOURCES FROM THE 13th 
and 14th CENTURIES
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Mariusz Bartnicki*

WIZERUNEK „БЕСЧЕСТНОГО КНЯЗЯ” W KRONICE 
HALICKO-WOŁYŃSKIEJ.

Wizerunki władców przedstawiane na kartach średniowiecznych kronik było 
zagadnieniem wielokrotnie omawianym przez historyków. Uwagę zwracały zwłasz-
cza „zwierciadła monarsze” będące pewnego rodzaju katalogiem cnót władcy ideal-
nego. Bogata podstawa erudycyjna i fi lozofi czna tego typu przedstawień pozwalała 
wniknąć w świat ówczesnej myśli politycznej, poznać poglądy na istotę władzy, na 
rolę jaką winien w państwie odgrywać monarcha1. Niewiele miejsca w dotychcza-
sowej literaturze przedmiotu poświęcono natomiast przedstawieniom ukazującym 
monarchów w negatywnym świetle. Wydaje się, że również one mogą być cennym 
źródłem pozwalającym lepiej poznać strukturę narracyjną średniowiecznych gesta i  
uwidocznić funkcje jakie w nich pełniły  tego typu wizerunki książęce.

W kronice halicko-wołyńskiej, opisującej dzieje książąt Romanowiczów, uwa-
gę zwraca charakterystyka Lwa Daniłowicza. Był on jedynym przedstawicielem 
wspomnianej dynastii, którego poczynania budziły dezaprobatę i stały się podstawą 
do nakreślenia na kartach kroniki jego pejoratywnego wizerunku. Lew, drugi syn 
Daniela Romanowicza, nie od razu zasłużył sobie na miano  „бесчестного князя”.

* Бартніцкий Маріуш – доктор філософії, університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні 
(Польща).

1 Schriften der MGH. – T.II: Bernheim E. Mitlelallerliche Zeitanschauungen in ihrem Einfl uss 
auf Politik und Geschichtsschreihutig, Teil 1: Die Zeitanschauungen: Die augustinischen Ideen 
– Antichrist und Friedensfűrst – Regnum und sacerdotium. – Tiibingen, 1918; Skoczek T. 
Ideał króla w średniowiecznej i renesansowej Polsce // Sprawozdania Towarzystwa Nauko-
wego we Lwowie. – T. XII. – 1932. – S.14-21; Bergcs W. Die Fiirstenspiegel des hohen 
und späten Mittelalters. – Leipzig, 1938; Schramm P. E. Herrschattszeichen und Staatssym-
bolik.– T.1-3. – Stuttgart, 1954-1956; Kantorowicz E. R. The King’s two bodies. A study 
in Mediaeval Political Theology. – Princeton  – New Jersey,1957; Graus V. Volk, Herrscher 
und Heiliger im Reich der Merowinger. Studien zur Hagiographie der Merowingerzeit. – Praha 
1965; Schriften der MGH. t. XIII: Beumann H. Ideengeschtchtliche Studien zu Einhard 
und anderen Geschichtsschreibern des frűheren Mittelalters. – Darmstadt, 1969; Deptuła C., 
Witkowska A. Wzorce ideowe zachowań ludzkich w XII i XIII wieku [C. Deptuła, A. Wit-
kowska // Polska dzielnicowa i zjednoczona. Państwo, społeczeństwo, kultura / Pod red. A. 
Gieysztora. – Warszawa, 1972. – S.119-158; Kűrbis B. Wizerunki Piastów w opiniach dzie-
jopisarskich /  B. Kűrbis // Piastowie w dziejach Polski, Zbiór artykułów z okazji trzechsetnej 
rocznicy wygaśnięcia dynastii Piastów / Red. R. Heck. –  Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 
1975; Maniscalco B. G. The Christian Prince through the mirror of the Rus’ chronicles 
/ B. G. Maniscalco // Harvard Ukrainien Studies. – 12-13. – 1988-89 (1990). – P.672-
688; Michałowski R. Otto III w obliczu ideowego wyzwania; monarcha jako wizerunek 
Chrystusa / R. Michałowski // Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym /Pod red. 
R. Michałowskiego. – Warszawa, 1997. – S. 67-72; Максимович K. A. Образ иде-
ального правителя в древнерусской “Пчеле” / К. А. Максимович // Древняя Русь. 
Вопросы медиевистики. – № 1. – 2002; Hubert A. H. Fürstenspiegel der frühen und hohen 
Mittelalters (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters – Freiherr-vom-
-Stein-Gedächtnisausgabe 45). – Darmstadt, 2006.
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 Poznając u boku ojca arkana sztuki wojennej jak i dyplomacji, już w młodym wieku 
znalazł się w centrum wielkich wydarzeń politycznych, związanych z rywalizacją o 
księstwo halickie. Jak przypuszcza D. Dąbrowski, indywidualne uzdolnienia księ-
cia, spowodowały, że uważany był on za najbliższego współpracownika ojca i stryja 
Wasylka Romanowicza2. Momentem przełomowym, który zmienił dotychczasowy  
pozytywny wizerunek księcia Lwa, nakreślony w kronice, były wydarzenia z roku 
1268, związane z zabójstwem władcy litewskiego Wojszełka3.

Opowieść o „nikczemnym księciu Lwie”  kronikarz rozpoczął od przedstawie-
nia poczynań jednego z głównych bohaterów fabuły, wspomnianego Wojszełka. Zo-
stał on ukazany jako bogobojny książę, który pomny swych grzesznych występków 
postanowił zrzec się władzy i resztę życia spędzić w murach klasztoru św. Daniela w 
Uhrusku. Wedle jego rozporządzenia, nowym władcą Litwy został Szwarno Daniło-
wicz. Wojszełk wstąpił do klasztoru, gdzie był przysposobiony do życia zakonnego 
przez ojca Grzegorza4. W przedstawionym powyżej wprowadzeniu, kronikarz sty-
lizuje charakterystykę Wojszełka  na wzór żywotu monarchy  pobożnego5. Książę 
litewski decyduje się porzucić życie świeckie nie tylko dla zbawienia własnej duszy. 
W mowie wygłoszonej do Szwarna, książę tak argumentuje swą decyzję : „|sogrešil’ 
esm’ mnogo. Pered Bogom i čelovieki. Ty knjaži a zemla t’ opasena”6. W passusie 
tym widzimy więc troskę panującego o dobro  rządzonej przez niego wspólnoty7. 
2 Dąbrowski D. Stosunki polityczne Lwa Daniłowicza z sąsiadami zachodnimi w latach 1264-

1299/1300 r. // D. Dąbrowski // Галичина і Волинь в добу середньовіччя. До 800-річчя з дня 
народження Данила Галицького. – Львів, 2001. – С.42-43.

3 Zob. Толочко П. Литовский князь Войшелк в руских летописях / П. Толочко // Ruthenica. 
– Т.5. – 2006. – С.117-127.

4 Ипатьевская летопись // Полное собрание русских летописей [dalej ПСРЛ]. – Т.2. – Санкт-
Петербург, 1908, (reprint Москва, 2001). – Стб.867.

5 Dubonis A. Kunigaikštis Švarnas ir stačiatikiškos Lietuvos popirinės iliuzijos / A. Dubonis // 
Naujasis Židinys. – № 4-5. – 2006. – S.195; P. Toločko zwrócił uwagę, że opowieść o konwersji 
Wojszełka została oparta na podobnym schemacie kompozycyjnym jaki znajdujemy w mowie 
Ilariona o nawróceniu Włodzimierza (zob. Толочко П. Оp. cit. – С.120)  Podobieństwa miedzy 
żywotem księcia litewskiego a panegirykiemi władców pobożnych zarówno w latopisach ruskich 
(panegiryk Włodzimierza Wasylkowica i innych książąt, zob. Похвали или житие (Meжду 
текстологией и идеологией княжеских панегириков в древнерусском летописании) 
// Paleosloavika. – Vol. VII. – Cambridge, 1999. – P.26-38), jak i kronikach polskich min. 
Kronice Wielkopolskiej  (wizerunek Przemysła i Bolesława por.: Kűrbis B. Wizerunki Piastów. 
– S.209-210 ) wynikały z funkcjonowania w obu kręgach kulturowych podobnych toposów 
przedstawień władców sięgających do  wzorców biblijnych. 

6 ПСРЛ. – Т.2. – Стб.867
7 Występujące w powyższym passusie słowo „ωпacна” można rozumieć w znaczeniu bezpieczna, 

spokojna. Taka lekcja wspomnianego wyrażenia oznaczałaby, że mowa Wojszełka wyraża 
ideę odpowiedzialności władcy za wspólnotę (zob. Grala H. Człowiek wobec władzy na Rusi 
Moskiewskiej (XIV-XVI w) // H. Grala. Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym / Рod red. 
R. Michałowskiego. – Warszawa, 1997. – S.403-437). Rozwinięciem tej idei było przekonanie, 
że monarcha poprzez swoje postępowanie odpowiada również za zbawienie swoich poddanych. 
Nie możemy zresztą wykluczyć, że w protografi e kroniki wspomniane słowo mogło brzmieć 
cпaceна – czyli zbawiona – co lepiej naszym zdaniem oddaje zmysł argumentacji księcia 
litewskiego. Myśl, że władca poprzez swoje postępowanie prowadzi poddanych do zbawienia 
sformułowana została  min. W Słowie ihumena Mosjeja [do kniazia Ruryka Roscisławicza , jak 
również jej echa dostrzegamy w Modlitwie Daniela Zatocznika. 
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Niegodziwe czyny władcy obciążają więc, nie tylko jego samego lecz również mają 
wpływ na zbawienie poddanych, dla których jest on wzorcem do naśladowania.

Spokojne życie zakonne Wojszełka, zakłóciło nieoczekiwane poselstwo Lwa 
Daniłowicza. Książę ów  domagał się wspólnego  zjazdu ze stryjem Wasylkiem Ro-
manowiczem i niedawnym władcą litewskim8. Nie znamy powodów, dla których 
spotkanie to zostało zaaranżowane. Kronikarz zaznaczył jednakże, iż Wojszełk oba-
wiał się księcia Lwa i zgodził się na uczestnictwo w planowanym zjeździe, dopiero 
wówczas, kiedy otrzymał poręczenie bezpieczeństwa ze strony księcia Wasylka9. We 
wspomnianym fragmencie, rola drugiego z bohaterów – Lwa w strukturze narracji 
została już wyraźnie określona. Kronikarz wyprzedzając nieco opisywane wydarze-
nia, przedstawia go jako władcę, któremu książę litewski nie ufał, którego  działania 
uważał za podstępne. Nie wyjaśnił jednak skąd brały się te obawy. Z wcześniejszych 
relacji latopisu wynika, że w 1255 r. zawarto porozumienie pokojowe książąt li-
tewskich z Romanowiczami, przypieczętowane min. wyborem Wojszełka na ojca 
chrzestnego Jerzego – syna księcia Lwa10.  Już wówczas relacje między Wojszeł-
kiem a Romanowiczami musiały być przyjazne. Uległy one pogorszeniu w 1258 r.  
kiedy to książęta halicko-włodzimierscy przymuszeni przez Burundaja wzięli udział 
w najeździe mongolskim na ziemie litewskie11. Konfl ikt trwał do roku  1264, do 
czasu objęcia rządów na Litwie przez Wojszełka, który powrócił do sojuszu z Ro-
manowiczami. Jak podawał kronikarz książę litewski wielkim szacunkiem darzył 
zwłaszcza Wasylka 12. Wątpliwe wydaje się, by obawy Wojszełka związane były z 
epizodem walk z Romanowiczami jakie toczyły się przed trzema laty13. Mogły one 
natomiast dotyczyć spraw aktualnych, jak sugeruje dalsza część relacji, rozporzą-
dzenia Wojszełka dotyczącego ziem litewskich14.  

 Planowany zjazd książąt odbył się we Włodzimierzu na Wielkanoc 1267 r.15. 
Książęta spędzili czas na  ucztowaniu u niejakiego Markolta Niemca,  pijąc wiele 
i się radując16. Możemy przypuszczać, iż wbrew obawom Wojszełka, zjazd upły-
nął w przyjacielskiej atmosferze i ewentualne sprawy sporne udało się pomyślnie 

8 ПСРЛ. – Т.2. – Стб.868.
9 Ibidem
10 Грушевський M. Хронологія подій Галицько-Волинської літописі // Записки НТШ. – Т.41. 

– Львів, 1901. – Зошит 3. – С.38-39, 68; Dąbrowski D. Rodowód Romanowiczów. – S.198-
200.

11 Грушевський M. Хронологія. – С.40.
12 ПСРЛ. – Т.2. – С.862. 
13 Tak przypuszczał V. T. Pašuto, według którego rozprawa z Wojszełkiem odbyła się za milczącą 

zgodą Wasylka,(Пашу то В. Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. – Москва, 
1950. – С.293). Za hipotezą o zemście Daniłowicza na Wojszełku za śmierć brata Romana 
opowiada się P. Toločko, Оp. cit. – С.124-125. A. Dubonis wiąże zabójstwo Wojszełka 
z dążeniami  Lwa do osłabienia wpływów politycznych młodszego brata  lub uczynił to w 
interesie Trojdena (Kunigaikštis Švarnas. – S.198-199.)

14 Zob. Baranos D. Stačiatikiai kitatikių valdžioje: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystes atvejis 
XIII-XV a. / D. Baranos // Lietuvos istorijos metraštis. 2004 -1. – Vilnius, 2005. –  S.10-12.

15 Dąbrowski D. Rodowód Romanowiczów. – S.80; Котляр M. Ф. Галицько-Волинський 
літопис    XIII ст. – Київ, 1993. С113-123; 46-47.

16 ПСРЛ. – Т.2. – Стб.868
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uregulować. Jak sugerował kronikarz, wspomniana uczta przerodziła się w pijatykę. 
Gospodarz zjazdu książę Wasylko „wypiwszy wiele”17 udał się na spoczynek do 
dworu. Również dwaj pozostali książęta opuścili progi gościnnego domu Markolta.  
Główny akt dramatu, rozegrał się wieczorem. Wówczas to Lew Daniłowicz zjawił 
się w klasztorze św. Michała, gdzie zatrzymał się Wojszełk i zabił go, jak podaje kro-
nikarz z zawiści – za to, że ten oddał władzę na Litwie Szwarnowi18.  Postępek Lwa 
Daniłowicza, wydaje się całkowicie zaskakujący, nic też dziwnego, że w literaturze 
określano go jako władcę niezrównoważonego – szalonego19. Pytaniem zasadniczym 
jest, czy we wspomnianej opowieści odbijają się rzeczywiste wydarzenia, czy jest to 
literacka wizja, mająca wykreować negatywny wizerunek  księcia przemyskiego20. 

Struktura opowieści została zbudowana tak, by pokazać bezwzględność i pod-
stępność działań księcia Lwa. Kronikarz konsekwentnie unikał odpowiedzi na pyta-
nie, jaki był cel zwołania zjazdu, jakie sprawy sporne zamierzano na nim poruszać,  
od początku sugerując niegodziwe zamiary księcia przemyskiego. Poczynania księ-
cia Lwa zostały ukazane w konwencji literackiej właściwej dla przedstawień władcy 
negatywnego21. Charakterystyczną cechą działań tego rodzaju bohatera była prze-
biegłość22. Lew ukrywał swoje prawdziwe intencje, podczas zjazdu, ucztował wraz 
z Wojszełkiem „radując się”, stwarzając pozory iż wszelkie sprawy sporne zostały 
rozwiązane po jego myśli. Wieczorem zaś, a więc w porze dnia, którą najczęściej 
w literaturze utożsamiano z działaniami występnymi, zbrodniczymi23, pod pozorem 
kontynuowania uczty zwabił Wojszełka na spotkanie, które dla księcia litewskiego 
zakończyło się tragicznie. Kronikarz podkreślając ciężar występku Lwa Daniłowi-
cza, sugeruje, że do zabójstwa doszło na uświęconej ziemi, w klasztorze św. Micha-
ła. Książę przemyski został wiec przedstawiony jako władca łamiący elementarne 
zasady współżycia we wspólnocie chrześcijańskiej.

Kolejny epizod z życia Lwa Daniłowicza został przedstawiony w kronice pod 
rokiem 1270. W bardzo zwięzłym przekazie kronikarz informuje nas, że książę ów 
nawiązał bardzo przyjazne kontakty z nowym władcą litewskim Trojdenem24.  Nie 
byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że sojusznik Lwa został ukazany 
jako diaboliczny władca. Kreśląc charakterystykę Trojdena, kronikarz sięgnął po 
postacie biblijne wywołujące wszelkie negatywne  skojarzenia: Antiocha Syryjskie-
go, Heroda i Nerona25. Ten negatywny wizerunek władcy litewskiego – poganina, 
17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 Котляр M. Ф. Галицько-Волинська Русь. – Київ, 1998. – С.221-226.
20 Zob. Dubonis А. Kunigaikštis Švarnas. – S.198-199.
21 Żmudzki P. Władca i wojownicy. Narracje o wodzach, drużynie i wojnach w najdawniejszej 

historiografi i Polski i Rusi. – Wrocław, 2009. – S.53-56.
22 Na podobnych zasadach został skonstruowany negatywny wizerunek Świętopełka Przeklętego, 

który zapewniając o swojej przyjaźni do brata Borysa, nocą przybył do Wyszogrodu i rozkazał 
go zamordować. Zob. Żmudzki P. Op. cit. – S.56-89.

23 Le Goff Ż. Kultura średniowiecznej Europy. – Warszawa, 1970. – S.182-183. Por. przekazy 
dotyczące zabójstw książąt Borysa, Gleba (ПСРЛ. – Т.2. – С.118) , Andrzeja Bogolubskiego 
(Lavrent’evska latopis, ПСРЛ. – Т.1. – С.127-128), które również miały miejsce nocą, co 
jeszcze bardziej w oczach ówczesnych obciążało ich oprawców.  

24  ПСРЛ. – Т.2. – Стб.871.
25 Ibidem. – Стб.869.
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stawiał księcia przemyskiego w niezbyt korzystnym świetle. Sojusz z władcą pogań-
skim, nieprzyjacielem chrześcijańskiej Rusi, a z takiej perspektywy widział relacje 
z Trojdenem kronikarz, było kolejnym ogniwem składającym się na ujemny obraz 
Lwa.   Wspomniana wzmianka została skonstruowana na zasadzie przeciwstawienia 
dwu bohaterów: pozytywnego Włodzimierza Wasylkowica, który prowadził wojnę z 
podstępnym władcą litewskim (niszczącym ziemię włodzimierską jak złodziej)  i ne-
gatywnego - Lwa Daniłowicza żyjącego w wielkiej przyjaźni z Trojdenem.  Przyjaźń 
z władcą pogańskim nie wyszła zresztą na dobre Daniłowiczowi, jak stwierdził bo-
wiem nie bez satysfakcji autor kroniki, Trojden „zapomniał” o przymierzu łączącym 
go z Daniłowiczem i  nocą zajął należący do Lwa Drohiczyn26. Kronikarz przy opisie 
niecnych poczynań władcy litewskiego, powtórzył znany nam już z wcześniejszej 
opowieści o zabójstwie Wojszełka schemat kompozycyjny.  Trojden, podobnie jak 
Lew działał skrycie, realizując swoje niegodziwe zamiary nocą, okrutnie postępując 
ze swymi ofi arami.  

Wspomniana opowieść o zajęciu przez władcę litewskiego Drohiczyna zawiera 
morał, pokazujący jak kończy się sojusz z władcą pogańskim. Stanowi ona również 
wprowadzenie do dalszych, niechlubnych poczynań Lwa Daniłowicza.  Książe ów w 
kolejnych wersach kroniki opisujących wyprawę tatarsko-ruską na Litwę jaka miała 
miejsce pod koniec 1275 r.27, został pokazany jako człowiek impulsywny, gwałtow-
ny, który dla zemsty, gotów był sprzysiąc się nawet z szatańskim ludem jakim byli 
Tatarzy. Ta niepohamowana gwałtowność księcia, która nie przystoi władcy, zbu-
rzyła spokój całego regionu Rusi południowej. Do wyprawy odwetowej przeciwko 
Litwinom zostali bowiem zmuszeni przez Tatarów inni książęta ruscy. Negatywny 
obraz księcia Lwa dopełnił jego wyniosły stosunek wobec uczestników wyprawy. W 
przedstawionym passusie, znajdujemy więc cały katalog zachowań, które nie przy-
stoją władcy. 

Postępowanie Lwa Daniłowicza, zdaniem kronikarza, ściągnęło na niego same-
go jak i jego poddanych „gniew Boży”28. Jego przejawem była nieudana wyprawa 
księcia na ziemie lackie, podczas której zginęło wielu znamienitych bojarów, zaś 
książę Lew nie osiągnąwszy niczego powrócił z wielką sromotą.  Miarę nieszczęść 
dopełniły wydarzania związane z pobytem w jego dzielnicy wojsk niedawnego  so-
jusznika, chana Telebogi. Tatarzy, którym nie powiodła się wyprawa na ziemie pol-
skie, porażkę próbowali odbić sobie grabiąc ziemię lwowską29.  Jak więc widzimy 
kronikarz powraca do wyrażonego wcześniej przekonania, że za czyny władcy od-
powiada cała rządzona przez niego wspólnota. To przeświadczenie nabiera szcze-
gólnego znaczenia w kontekście kolejnego epizodu z życia naszego bohatera po-
dejmującego starania o pozyskanie grodu Brześcia u brata Włodzimierza Wasylko-
wica. We wspomnianej opowieści obok księcia Lwa negatywne znaczenie odgrywa 
również jego syn Jerzy. On to występując w roli ofi ary tyranii własnego ojca, który 
rzekomo odebrał mu wszystkie grody, starał się przekonać  Włodzimierza, by ten od-

26 Ibidem. – Стб.871
27 Ibidem. – Стб.871-873.
28 Ibidem. – Стб.882.
29 Ibidem. – Стб.894.
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dał mu Brześć30. Kiedy plan ów się nie powiódł do akcji wkroczył Lew Daniłowicz, 
który złożył bratu stryjecznemu dość zaskakującą ofertę. Jak możemy domyślać się 
z niejasnych słów poselstwa książęcego, gród brzeski miał stanowić w pewnym sen-
sie darowiznę Włodzimierza, która zapewniałaby mu jeśli nie pochówek w nekro-
polii Romanowiczów w kościele św. Bogurodzicy w Chełmie, to  modlitwę w jego 
intencji  tamtejszych duchownych31. Ta „chytra” jak określił ją kronikarz32 oferta 
księcia Lwa została odrzucona. Przytoczony epizod pokazuje całą bezwzględność 
naszego bohatera, który wykorzystując ciężką chorobę Włodzimierza, cynicznie dą-
żył do określonego celu. Lwu i Jerzemu udało się przejąć Brześć po rychłej śmierci 
Włodzimierza Wasylkowica. Jak z dezaprobatą pisał kronikarz ułatwili im to sami 
Brześcianie, którzy uznali Jerzego za swego władcę i wprowadzili go do grodu33. 

Przedstawione powyżej opowieści składają się na negatywny obraz księcia Lwa 
Daniłowicza. Do jego skonstruowania kronikarz wykorzystał typowe ujęcia kom-
pozycyjne, a wiec przedstawienia władcy postępującego przewrotnie, skrycie, dla 
którego najlepszą porą działania był zmrok, który nie potrafi ł zapanować nad swoimi 
emocjami ,kierującym  się nie rozumem a rządzą zemsty.  Kronikarz charakteryzując 
księcia Lwa sięgnął również do jednego z najpoważniejszych argumentów – władca 
który postępuje niegodnie narażony jest na utratę łaski Stwórcy, co mogło nieść za 
sobą daleko idące konsekwencje. To nagromadzenie cech negatywnych Lwa zaska-
kują w dziele, które stanowiło swojego rodzaju apologię rodu Romanowiczów. W 
tym miejscu zasadne wydaje się zastanowić nad pytaniem w  jakich okolicznościach 
powstał ów wizerunek księcia i jakie pełnił funkcje. 

Opowieści o „przewrotnym” księciu Lwie wchodzą w skład drugiej części kro-
niki, która powstała już po śmierci Daniela Halickiego  tzw. kroniki wołyńskiej, 
która zdaniem części badaczy, miała być sukcesywnie spisywana na dworach 
trzech kolejnych książąt: Wasylka, Włodzimierza i Mścisława34. Przyjrzyjmy się, 
na dworze którego z wyżej wymienionych książąt powstać mógł ów cykl opowie-
ści o naszym bohaterze. Rozpoczynający kronikę tzw. zwód Wasylka Daniłowicza 
składał się z sekwencji opowieści dotyczących  wydarzeń na Litwie, których punk-
tem wyjścia była  relacja o śmierci Mendoga w roku 126335.  Zwraca uwagę fakt, 
że kolejne informacje o wojnie domowej na Litwie, objęciu i sprawowaniu władzy 
przez Wojszełka wypełniają niemal w całości tą część przekazu. Koncentrują się 
one nie na Wasylku |Romanowiczu lecz na  osobie księcia litewskiego Wojszełka, 
którego „żywot” jest rdzeniem wiadomości relacjonowanych w latach 1263-126936. 
30 Ibidem. – Стб.911.
31 Ibidem. – Стб.912-913.
32 Ibidem.
33 Ibidem. – Стб.928.
34 Костомаров Н. И. Лекции по русской истории. – Санкт-Петербург, 1862. – С.51; Пашуто 
В. Т. Очерки. – С.102-115; Котляр М.Ф. Галицько-Волинський літопис. – С.113-123; 
Dubonis A. Kunigaikštis Švarnas. – S.195.

35 ПСРЛ. – Т.2. – Стб.858.
36 Zwracało to już uwagę źródło znawców, którzy tłumaczyli ten fakt włączeniem w treść wołyńskiej 

kroniki latopisu litewskiego powstałego w jednym z prawosławnych monastyrów litewskich 
(Пашуто В. Т. Очерки. – С.114-116, podobnie Goldfrank D. The Lituanian Prince-Monk 
Vojselk, A Study of Competing Legends / D. Goldfrank D. // Harvard Ukrainien Studies. – XI, 
1-2. – 1987. – Р.46)  lub też opowieści o wzajemnych relacjach litewsko-ruskich dopełnionych 
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Jedyny większy ustęp dotyczący poczynań władcy wołyńskiego odnotowano pod 
r. 1268 r. Dotyczył on kontaktów politycznych Wasylka z księciem krakowskim  Bo-
lesławem37.  Aktywnym uczestnikiem opisywanych wydarzań był już wówczas  syn 
Wasyla - Włodzimierz. Tak więc ta część kroniki mogła równie dobrze powstać na  
dworze  Włodzimierza Wasylkowica38.    

Wydaje się, że narodziny „czarnej legendy” Lwa Daniłowicza wiązać należy 
własnie z tym władcą wołyńskim. Jakie były powody zatargu między Włodzimie-
rzem a Lwem? Według domysłów badaczy podłożem nieporozumień były podziały 
terytorialne księstwa halicko-wołyńskiego jakie nastąpiły po 1264 r39. Nie wiemy 
jakie obszary przypadły wówczas poszczególnym Romanowiczom. Możemy przy-
puszczać, że młodszy brat księcia Lwa, Szwarno Daniłowicz skupił w swoim ręku 
władzę nad ziemią chełmską i halicką, zaś  Lew otrzymał ziemię przemyską40. Ten 
nierówny podział, w którym starszemu z braci przypadł mniejszy udział, mógł być 
źródłem konfl iktów. Nie mamy jednak żadnego śladu, który by wskazywał, na wy-
stąpienie Lwa przeciwko stryjowi jak również innym Romanowiczom. 

Nieporozumienia na tle działów książęcych między Romanowiczami, wiążą 
się dopiero z ostatnią wolą Włodzimierza Wasylkowica. Trudno jest ocenić, czy za 
poczynaniami Lwa Daniłowicza, zmierzającymi do rewindykacji zapisów na rzecz 
Mścisława kryła się jakaś szersza myśl polityczna zmierzająca do zjednoczenia 
księstwa halicko-włodzimierskiego. Nie ulega jednak wątpliwości, że energiczne 
działania starszego z Daniłowiczów, zjednujące sobie zwolenników również wśród 
bojarów dzielnicy włodzimierskiej41, były postrzegane przez Włodzimierza i jego 
następcę jako realne zagrożenie realizacji dyspozycji dotyczącej następstwa tronu.

Zatargi między Lwem i Włodzimierzem mogły również dotyczyć polityki ze-
wnętrznej. Powodem nieporozumień była odmienny początkowo stosunek obu 
książąt wobec nowego władcy litewskiego Trojdena. Włodimierz, który prowadził 
uciążliwe walki z północnym sąsiadem, zapewne  z dezaprobatą patrzył na sojusz 
brata stryjecznego z Litwą. Zerwanie w 1275 r. układu przez władcę litewskiego z 
Daniłowiczem, chwilowo tylko  poprawiło relacje między Romanowiczami.  Książę 
Lew zdecydował się bowiem  na współpracę z Tatarami, którzy zapewniali mu istot-
ne wsparcie militarne w rozgrywkach politycznych wobec Litwy jak i ziem polskich. 
Nie przysporzyło mu to uznania na dworze włodzimierskim, który niechętnie patrzył 
na tą ryzykowną „grę” księcia Lwa ze Złotą Ordą.  

wiadomościami z historii Halicza i Wołynia (Котляр M. Ф. Галицько-волинський літопис. 
– С.119). Zdaniem P. Toločki wiadomości o Vojszełku powstały w środowisku wołyńskich i 
halickich twórców kroniki.  

37 ПСРЛ. – Т.2. – С.864-865.
38 Zob. Грушевський М. Історія України-Руси. – Т.3. – С.198 , Генсьорський A. I. Галицько-
волинський літопис (процес складання, редакції і редактори). – Київ, 1958. – С.99.

39 Dąbrowski D. Stosunki polityczne Lwa Daniłowicza. – S.43; Dubonis A. Kunigaikštis Švarnas. 
– S.197.

40 Zdaniem M.Gruševs’kiego było to ziemia halicka i przemyska (Op. cit. – C.186), D. Dąbrowski 
zwrócił jednak uwagę na zapis kroniki halicko-wołyńskiej która sugeruje że ziemia halicka 
przypadła księciu Lwu dopiero po śmierci Szwarna ( Stosunki polityczne Lwa. – S.43-44)

41 ПСРЛ. – Т.2. – Стб.928.
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Wydaje się, że jakkolwiek opowieści o księciu Lwie,  pełniły funkcje memo-
ratywne, przekazywały pewną wizję przeszłości, widzianej z perspektywy dworu 
włodzimierskiego, to również dopatrywać się w nich możemy głębszego zamysłu. 
Przede wszystkim zwraca uwagę ich pouczający i moralizatorski ton. Negatywne 
poczynania „nikczemnego księcia”, nie licujące z pełnioną przez niego godnością,  
ściągają na niego kolejne niepowodzenia. Władca łamiący boskie jak i ziemskie pra-
wo nie może liczyć na łaskę Stwórcy. Traci w pewnym znaczeniu zdolność rządze-
nia wspólnotą. Niepowodzenia podczas wypraw wojennych, jak również  narażenie 
na niebezpieczeństwo własnych poddanych, dyskredytuje go jako panującego. 

Nie możemy wykluczyć, że tego rodzaju „obraz” panowania księcia Lwa mógł 
być wykorzystywany w celach, które dzisiaj określilibyśmy jako propagandowe. 
Miały za zadanie zdyskredytować go jako władcę wśród wołyńskiej społeczności42. 
Jak wspomniano już wyżej bojarzy brzescy wbrew rozporządzeniom Włodzimierza 
Wasylkowica opowiedzieli się po stronie Lwa i Jerzego, uznając ich za władców.  
Ów bunt   Brześcian, niewątpliwie zmuszał Mścisława i jego otoczenie do podjęcia 
działań ugruntowujących jego pozycję na Wołyniu. Być może jednym z elementów 
wykorzystanym w celu ograniczenia wpływów Lwa na Wołyniu , było rozpragowa-
nie czarnej legendy tegoż księcia. 

Dyskusyjnym wciąż problemem jest krąg odbiorców dzieł o charakterze lato-
pisarskim.  Niewątpliwie głównym adresatem tego typu utworów była rodzina ksią-
żęca. Kroniki przekazywały pamięć o przodkach. Stanowiły swego rodzaju wykład 
genealogii rodu. Jak wykazały jednak badania nad zasięgiem społecznym piśmien-
nictwa teksty pisane „żyły” w komunikacji oralnej. Często odwoływano się do słowa 
pisanego, do praw i zasad zanotowanych w księgach. W przypadku Rusi wzajemne-
mu przenikaniu się tradycji pisanej i oralnej sprzyjał niewątpliwie brak bariery mie-
dzy pismem a rodzimym językiem43. Stwarzało to  niezwykle korzystne warunki dla 
wzajemnego oddziaływania słowa pisanego i mówionego.  Podania o księciu Lwie 
mogły więc przeniknąć do szerszego kręgu odbiorców i stanowić ważne narzędzie w 
rozgrywkach politycznych na Rusi halicko-wołyńskej u schyłku XIII stulecia. 

Mariusz Bartnicki. ВІЗЕРУНОК „БЕСЧЕСТНОГО КНЯЗЯ” В 
ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОМУ ЛІТОПИСІ

Mariusz Bartnicki. PATTERN OF THE “DISHONEST PRINCE” IN THE 
GALICIAN-VOLYNIAN CHRONICLE

 

42 Ibidem
43 Samsonowicz H. Zagajenie / H. Samsonowicz // Słowiańszczyzna w tworzeniu Europy (X/XIV 

w.) / Рod red. S. Rosika. – Wrocław, 2008. – S. 15-19; Leciejewicz L. Przełom cywilizacyjny w 
świecie słowiańskim we wczesnym średniowieczu // Tamże. – S.21-29; Mrozowicz W. Początki 
kultury pisma na Słowiańszczyźnie zachodniej // Tamże. – S.29-43; Zob. również Dyskusja // 
Tamże. – S.73-83.
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Николай Болгов*

ВИЗАНТИЯ – ТАВРИКА – РУСЬ: 
Культурно-идеологический континуитет 

в Северном Причерноморье

Процесс смены эпох (от античной к византийской) протекал в Северном 
Причерноморье (как и во всем средиземноморском мире) достаточно посте-
пенно и сопровождался плавными изменениями общего культурного облика. 

Одной из основных проблем культурно-идеологических процессов пере-
ходной эпохи (IV-VI вв.) было утверждение христианского искусства в каче-
стве господствующего и его внутренняя эволюция, связанная с усвоением ху-
дожественного арсенала античного искусства и его идейным переосмыслени-
ем, а также завершение эволюции самого позднеантичного искусства.

В территориальном отношении перерастание позднеэллинистической 
культуры в ранневизантийскую происходило прежде всего в Эгеиде (во гла-
ве с Константинополем), Фракии, Македонии, Греции, прибрежных районах 
Малой Азии, Сирии, Палестины, Египта, Киренаики. Этот комплекс мощно 
воздействовал на окружающую периферию, в том числе и на Северный Понт. 
Регион Северного Причерноморья, прежде всего Крым (с прилегающими об-
ластями) должен нами рассматриваться как особая локальная зона, имеющая 
свою специфику как культуры вообще, так и культурного континуитета в част-
ности. Ж. Дагрон отмечал, что своеобразие каждого византийского региона 
(региона скорее даже в культурном отношении, нежели в политическом) во 
многом определяется его удаленностью от столицы1. Империя вообще пред-
стает порой как серия концентрических кругов: чем удаленнее круг, тем сла-
бее приверженность константинопольской модели. Северное Причерноморье с 
одной стороны очень близко к столице (море), но с другой – очень далеко (20 
дней пути до Херсонеса по суше почти без дорог). Кроме того, роль варварско-
го элемента в культуре (прежде всего на Боспоре) ярко проявилась задолго до 
периода поздней античности. В ранневизантийское же время варварские эле-
менты будут оказывать серьезное влияние на культуру и искусство каждого 
византийского региона.

Отметим также, что позднеантичные центры Северного Причерномо-
рья находились в определенной изоляции друг от друга, сообщение между 
ними было в некоторой степени затруднено, что предопределило некото-
рые культурные отличия. Херсонес был более близок к общевизантийской
культурной модели. Боспор в большей степени испытал варварское влияние. Это 
проявлялось как в эстетических вкусах, так и в идеологических представлениях. 

* Болгов Микола Миколайович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 
всесвітньої історії Белгородського державного університету (Росія).

1 Дагрон Ж. Двуликий Крым (IV-X вв.) // Материалы по археологии, истории и этнографии             
Таврии. – Т.VII. – Симферополь, 2000. – С.294.
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Уже в III в. здесь в искусстве имеет место лишь внешнее подражание антич-
ным образцам, но смысл деталей уже непонятен, их часто путают. Упроща-
ются формы рисунка, теряется реализм изображения, нарушается пропорци-
ональность изображаемых предметов, ощущается стремление к стилизации, 
плоскостности и примитивности рисунка. В период от прихода сюда готов до 
нашествия гуннов (сер. III – кон. IV вв.) облик культуры Боспора значительно 
меняется, еще больше - в послегуннский период (V в.); теперь она носит уже 
значительно варваризованный характер, оставаясь, тем не менее, в своей осно-
ве позднеантичной. Варваризацию следует считать одним из наиболее важных 
факторов – слагаемых “византинизма”, создания византийской культуры с от-
части универсальным и открытым для внешних восприятий характером. 

Для памятников искусства этого переходного времени характерны эклек-
тика, сочетание различных не сочетаемых ранее элементов, использование 
элементов, потерявших функциональное значение и вследствие этого утратив-
ших смысл. Эти пережиточные явления наглядно свидетельствуют о переос-
мыслении форм  искусства и художественных приемов.

Процесс принятия и утверждения христианства в Северном Причерномо-
рье растянулся на весь период IV-VI вв. и завершился лишь во время Юстини-
ана2. Соответственно этому происходил процесс утверждения христианского 
искусства в Северном Причерноморье.

Церковная архитектура. Архитектурный материал Херсонеса V-VI вв.   
разнообразен и показателен. Большое число найденных здесь архитектурных 
деталей свидетельствует об интенсивном храмовом строительстве. По выра-
жению А. Л. Якобсона, здесь “храмы строились в совершенно невиданном 
количестве”3. Как известно, базилика – генетически античный архитектурный 
тип4. Датировка херсонесских базилик, однако, является в большой степени 
дискуссионным вопросом. Ныне большинство базилик датируется концом VI 
– VII вв.

При строительстве по крайней мере наиболее крупных христианских хра-
мов Херсонеса придерживались старых античных языческих культовых мест5, 
т. е. имел место континуитет сакральной топографии. Расположены базилики 
одна за другой вдоль берега, преимущественно в восточной части городища, 
но строили их также и в центральной части города. Похоже на то, что каждый 
крупный городской квартал имел собственную базилику уже в VI в. Также в 
VI-VII вв. были построены крещальни (рядом с Уваровской базиликой и в за-
падной части города), мемориальные купольные храмы (в центре). Был осно-
ван и загородный монастырь. Все храмы расположены на самых высоких и 
красивых местах города. Они формируют городской облик со стороны моря.
2 Зубарь В.М. К интерпретации одного из сюжетов росписи склепа 1912 г. из Херсонеса / 
В. М.  Зубарь // Херсонесский сборник.  – Т.10. – Севастополь, 1999. – С.37 и др.

3 Якобсон А.Л. Раннесредневековый Херсонес. – Москва-Ленинград,1959. – С.29.
4 Покровский Н.В. Происхождение древнехристианской базилики. – Москва, 1889; Барми-
на Н.И. Мозаики Западной базилики // Античная древность и средние века. – Т.3. – Сверд-
ловск, 1965. – С.5–7.

5 Якобсон А. Л. Античные традиции в культуре раннесредневековых городов Северного                     
Причерноморья / А. Л. Якобсон // Античный город. – Москва, 1963. – С.183.
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В Херсонесе был построен целый ряд базилик в виде трехнефных зал, с 
рядами колонн и выступающей апсидой. Снаружи эти храмы были аскетиче-
ски скромны, их фасады – не разработаны. Применялись только самые утили-
тарные и обязательные – мраморные или известковые – архитектурные детали. 
Внутри же полы, преимущественно боковых нефов, были выложены орнамен-
тальной мозаикой, стены нередко облицовывались мраморными плитами.

В Херсонесе открыто 12 базилик ранневизантийского времени (всего – 
15): Уваровская (№ 23); малая (без №) близ Уваровской (базилика “А”); Запад-
ная (№ 13); Восточная (№ 36); Северная (№ 22); “базилика в базилике” (№ 15); 
южнее Владимирского собора на главной площади (№ 28); “базилика 1932 г.”; 
“базилика 1935 г.”; “базилика Крузе” (№ 7); “базилика на холме” (№ 14); храм 
у 16-17 куртин.

По своей форме базилики Херсонеса довольно однообразны и наиболее 
близки к константинопольской архитектурной школе. Кроме кафедральной 
Уваровской базилики, выделявшейся размером и декором, они имели почти 
одинаковый облик.

Главным ориентиром для херсонесских зодчих была столичная школа. Это 
проявилось как в эллинистическом типе, определившем весь облик херсонес-
ских базилик, так и в декоративном убранстве их интерьеров, в строительной 
технике, в литургическом устройстве6. Сирийское происхождение имеют три-
конхиальные апсиды, купели в апсиде. Малоазийское влияние – пятигранные 
апсиды, крестообразные храмы. Граненая форма апсиды появляется не ранее 
V в.7. Широкие апсиды-экседры характерны для небольших языческих погре-
бальных сооружений IV-V вв. в Средиземноморье. Античное происхождение 
этой формы апсиды особенно четко выражено.

Таким образом, Херсонес ранневизантийского времени был важным опло-
том христианства в регионе. Это нашло отражение в масштабном строитель-
стве базилик, которые располагались вдоль береговой линии и на центральной 
площади, ставшей идеологической доминантой города. Позднее возникли так-
же загородные храмы и монастыри.

На Боспоре в настоящее время также не известно ни одной христианской          
культовой постройки ранее V в. Первая керченская базилика располагалась 
несколько севернее нынешнего храма Иоанна Предтечи8. Этот храм отно-
сится, скорее всего, к VI в. Возможно, здесь существовал обширный базили-
кальный комплекс с крещальней (раскопки 1964 г.). Этот комплекс был очень
значительным – два храма на расстоянии 40 м. (впрочем, для Херсонеса это 
не редкость). Капители от первого храма достались более позднему храму Ио-
анна Предтечи9, построенному прямо на остатках базилики, диаметр апсиды 
6 Завадская И.А. О происхождении христианской архитектуры ранневизантийского Хер-
сонеса / И. А. Завадская // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. – 
Т.VIII. – Симферополь,  2001. – С.274.

7 Хрушкова Л.Г. Раннехристианские памятники Восточного Причерноморья. – Москва, 
2002. – С.87.

8 Макарова Т.И. Археологические данные для датировки церкви Иоанна Предтечи в Керчи 
/ Т. И. Макарова // Советская Археология. – 1982. – № 4. – С.98–99. 

9  Макарова Т.И. Археологические раскопки в Керчи около церкви Иоанна Предтечи / 
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которой несколько не совпадал с диаметром апсиды нового храма. Об этом 
говорят и использование в фундаменте храма мраморных блоков от полностью 
разобранной древней постройки, сборный характер колонн и капителей в его 
интерьере, а также обломки мрамора вокруг храма. Древняя сохранившаяся 
часть храма – четырехстолпное крестово-купольное сооружение с гранеными 
апсидами и крещатыми столбами. 

В Тиритаке в 1936 г. В.Ф. Гайдукевич обнаружил остатки трехнефной 
базилики с колоннадой и датировал ее концом V – началом VI в.10. Колонн, 
видимо, было по три с каждой стороны. Это – наиболее известный раннехри-
стианский храм на Боспоре. От базилики сохранились остатки фундаментов и 
обломки деталей. Стены и фундаменты были построены из местного известня-
ка разных размеров – грубо обработанных квадров или просто бута. Базилика 
была покрыта черепицей в виде массивных гладких плит. Строительные мате-
риалы и приемы демонстрируют близость и преемственность по отношению к 
позднеантичным образцам. 

В Китее, был открыт позднеантичный слой мощностью в 9 штыков. Клад-
ка 35, соединяющаяся с полукруглой кладкой 11 по форме дает, по мнению 
Е.А. Молева, апсиду, т. е. здание типа базилики (монеты IV в.)11. Обломки стек-
ла с синими каплями, надежно датирующиеся от V в., позволяют ныне пере-
датировать комплекс на V в., что делает вполне реальным существование здесь 
именно базилики.

На поселении Зеленый Мыс в Крымском Приазовье в позднеантичное 
время продолжает существовать постройка на третьей террасе (хорошо обра-
ботанные прямоугольные блоки известняка, замковый камень арки, феодоси-
анская мраморная капитель колонны). Гипотетически можно предполагать на-
личие базилики на этом поселении, которое гибнет в 570-580-е гг.12.  

Как показывают находки 90-х гг. на Азиатском Боспоре, в V в. в Гермонас-
се имелся христианский храм. На это указывают капитель ранневизантийской 
мраморной колонны и часть рельефа с изображением ангела, держащего плат 
(V-VI вв., по определению А.В. Банк)13.

В Ильичевской крепости на Киммериде (совр. Фанталовский п-ов) был 
христианский храм, о чем свидетельствуют открытые там мраморные архи-
тектурные детали: обломки карнизов, капители пилястра, барабан колонны, а 

Т. И. Макарова // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. – Т.VI. – Сим-
ферополь, 1998. – С.350. 

10 Гайдукевич В.Ф. Памятники раннего средневековья в Тиритаке / В. Ф. Гайдукевич // Со-
ветская Археология. – Т.VI. – Москва-Ленинград, 1940. – С.199.

11 Молев Е.А. Раскопки Китея // Археологические исследования в Крыму. 1994. – Симферо-
поль, 1997. – С.201.

12 Масленников А.А., Мокроусов С.В., Сазанов А.В. Исследования Восточно-Крымской ар-
хеологической экспедиции на азовском побережье Керченского полуострова в 1998 г./ 
А. А. Масленников, С. В.Мокроусов, А. В. Сазанов // Проблемы истории, филологии, 
культуры. – Вып.7. – Москва-Магнитогорск, 1999. – С.395-396. 

13 Коровина А.К. Раннесредневековая Гермонасса / А. К. Коровина // VI Чтения памяти 
проф. В.Д. Блаватского. – Москва,1999. – С.27.
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также фрагменты пяти плоских мраморных блюд14. 
Таким образом, мы наблюдаем в Северном Причерноморье V-VI вв., осо-

бенно в Херсонесе, интенсивное храмовое строительство. Преобладает ар-
хитектурный тип “эллинистической” базилики, чей генезис непосредственно 
связан с выработанными античностью архитектурными типами. Это – наи-
более яркое свидетельство жизненности античной традиции. С точки зрения 
архитектуры мы наблюдаем несомненный континуитет северопонтийского 
церковного зодчества. Он очевиден также и в области сакральной топографии 
Херсонеса и отчасти Боспора (Пантикапей, Китей). Последнее обстоятельство 
позволяет напомнить об элементах преемственности в христианстве по отно-
шению к язычеству.

Архитектурные декоративные детали. Капители. Декоративные мра-
морные детали Северного Причерноморья, прежде всего Херсонеса (капители, 
предалтарные и пр. преграды, колонны и т.д.), имеют общее происхождение. 
Все они изготовлены из одного материала – сероватого, с голубыми прожилка-
ми мрамора с о. Проконнес (Мраморное море). По стилю эти детали аналогич-
ны византийским. Это стандартная продукция, привоз которой обходился не-
дорого – попутно она играла роль балласта на судах. Позднеантичные мрамо-
ры Херсонеса почти исключительно привозные, проконнесского происхожде-
ния. Из местного известняка известен лишь обломок нижнего края небольшой 
капители, окаймленной внизу листиками зубчатого аканфа (от предалтарной 
преграды). Кроме того, к местным можно отнести несколько трапециевидных 
капителей (из “базилики 1935 г.”) с простым крестом. В той же базилике была 
найдена база из местного известняка, украшенная небольшими аканфовыми 
листочками по краям. Соединение с этим привозных деталей не было доста-
точно органичным. Это общевизантийское явление, связанное помимо прочего 
и со стремлением к экономии расходов.

Преемственность и зависимость ранневизантийских капителей от антич-
ных общеизвестна. Но их форма на протяжении V-VI вв. изменялась. Визан-
тийские капители этого времени очень разнообразны по форме и стилю (как 
форма композитной капители, так и характер аканфовой листвы). Точное опре-
деление хронологии капителей возможно по их орнаментации и форме акан-
фовых листьев.

Херсонесские капители, по авторитетному мнению Н. П. Кондакова, сход-
ны с равеннскими и афинскими (акрополь), а также с капителями Салоны в 
Далмации (IV-V вв.), т. е. с собственно византийскими.

На Боспоре сохранилось меньше декоративных мраморных архитектур-
ных деталей, чем в Херсонесе, однако, они все же имеются. Одним из важней-
ших памятников являются детали базилики в Тиритаке. Сохранилась полно-
стью одна капитель, ионийская импостная. Найдены фрагменты привозной 
византийско-коринфской капители (два обломка). Колонны были сделаны из 
проконнесского мрамора, плотного, мелкозернистого, сероватого цвета. 

14 Николаева Э. Я. Христианский комплекс VI в. на Боспоре Киммерийском / Э. Я. Никола-
ева // Проблемы исследований античных городов. – Москва, 1989. – С.87.
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В Керченском музее и лапидарии хранится немалое количество архитек-
турных деталей – капители колонн из интерьеров храмов – импостные пира-
мидальной формы с крестами и коринфские, с жестким аканфом15. Колонны 
и капители из этого храма были сборными из различных фрагментов соответ-
ствующих частей базилики, функционировавшей в VI-VIII вв. и разобранной.

Как видим, традиции античной архитектуры в V-VI вв. были еще живы 
в византийском зодчестве и резьбе по камню, едва ли не в большей степени, 
чем в других видах искусства. В большой степени это было связано с тем, что 
капители не несли большой идейно-смысловой нагрузки, не имели значения 
христианских символов. В то же время, их торжественный и нарядный вид мог 
украсить и христианский храм. Компилятивный, вторичный характер исполь-
зования этих деталей подтверждает это.

Скульптура и мраморная декорация. Культовая скульптура в древнех-
ристианский период имела гораздо меньшее распространение, чем живопись. 
Важнейшая роль пластики в языческих культах долгое время тормозила ее ин-
корпорацию в христианское искусство. Впервые христианская пластика нашла 
применение в саркофагах. Далее распространяется мелкая пластика. Самые 
ранние памятники искусства Херсонеса, непосредственно связанные с христи-
анством, относятся к IV в. 

Скульптура составляет особую группу памятников раннехристианского 
искусства в Херсонесе. 

Статуарная группа “Жертвоприношение Исаака”16 была найдена в 1898 г. 
К. К. Косцюшко-Валюжиничем при раскопках оборонительных стен у башни 
Зенона (XVII). Исаак не имеет ни препоясания, ни рубашки, у него вид антич-
ного Амура. Это указывает на раннее, еще полностью античное понимание 
сюжета, в котором Исаак – совершенно обнаженный мальчик. Эта статуарная 
группа стояла у стены в нише. Датировка памятника, экспонирующегося в 
ХНМЗ – V-VI вв. 

В Херсонесском музее имеется еще ряд памятников. 1. “Чудовище, пожи-
рающее рыбу” (начала V в.); 2. “Добрый пастырь”17 (Н. П. Кондаков датировал 
эти памятники V в.); 3. Статуи Орфея (три фрагмента). Время создания, оче-
видно, V – начало VI вв.18. 

Раннехристианская скульптура обычно делится на храмовую, декоратив-
ную и надгробную. Наши статуи принадлежат, скорее всего, к первой. Необра-
ботанность тыльных сторон указывают на их размещение у стены или в нише 
храма; на это же указывают и места их находки. Кроме того, в боковой капелле 
при западной базилике А в нише был изображен крест в круге.

15 Матковская Т. А. Христианские памятники в коллекции Керченского лапидария / Т. А.  
Матковская // Византия и народы Причерноморья и Средиземноморья в раннее средневе-
ковье (IV-IX вв.). – Симферополь, 1994. – С.42.

16 Колесникова Л. Г. Раннехристианская скульптура Херсонеса / Л. Г. Колесникова // Херсо-
нес Таврический: ремесло и культура. – Киев, 1974. – С.58.

17 Там же. – С.59-60.
18 Там же. – С.64.
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К мраморной декорации можно отнести фрагменты рельефов, в т. ч. цер-
ковных. Это детали амвонов и алтарных преград. Типичный амвон с двумя 
лестницами был распространен в достаточно узком промежутке 500-565 гг. 
Декорация для плит алтарных преград была широко распространена в Вос-
точном Средиземноморье в VI в. Наиболее известный тип алтарной преграды 
- с четырьмя плитами, по две с каждой стороны от царских врат, и шестью 
колоннами.

В Херсонесском музее имеется ряд других рельефов, из которых можно 
выделить четыре. Фрагмент рельефа с изображением фруктовых деревьев 
(ХНМЗ № 4206) относится к V в. Изготовлен из мрамора в технике выемчатого 
фона, с красной мастикой. Верх и правая сторона обломаны. Найден в храме 
с ковчегом 1897 г. Изображения схематичные и стилизованные. Плоды левого 
крупного дерева – скорее всего, гранаты. Второе дерево – вишневое или сли-
вовое. Еще один фрагмент, быть может, составлял с первым одно целое. Фраг-
мент рельефа с изображением двух рыб (ХНМЗ № 4231) также принадлежит 
к V в. Мрамор, техника выемчатого фона. Найден в храме с ковчегом 1897 г. 
Фрагмент рельефа с изображением виноградного куста (ХНМЗ № 275/37151) 
датируется V-VI вв. Найден в Северо-восточном районе, III квартал, в 1988 г. 

В фондах ХНМЗ хранятся также детали церковного амвона, принадле-
жавшего, судя по всему, Уваровской базилике. С реконструкцией этого памят-
ника выступил А. Бернацки19. Тип – константинопольский, на что указывают 
стилистические черты. Такие амвоны делались по распоряжению императора 
в первуй половине VI в. В лапидарии Херсонеса есть фрагмент капители и 
фрагмент базы колонны от амвона, мраморные столбики, а также 6 фрагментов 
облицовочных плит. Можно предположить (по остаткам), что на плитах име-
лись мраморные рельефы с павлинами в четырех углах. Ранее здесь же имелся 
фрагмент балкона амвона, найденный у Западной базилики, но доныне он не 
сохранился. Все детали изготовлены из проконнесского мрамора. Стилистиче-
ские особенности указывают на близость к константинопольской школе.

В ХНМЗ хранится также ряд фрагментов мраморных карнизов. Один из 
них изображает арки, перемежающиеся трилистником. Другой имеет изобра-
жение стилизованных деревьев в арках. Мраморный слив из шести узких вы-
тянутых лепестков представляет собой массивный куб. Декоративная оконная 
мраморная решетка V-VI вв. являет образец ажурного плетения. Всего А. Бер-
нацки насчитывает более 800 раннехристианских архитектонических элемен-
тов и деталей в Херсонесе. Из них 26 можно определить как фрагменты дета-
лей амвонов. 

Более зрелый этап развития христианской культовой скульптуры связан 
с новозаветными сюжетами. Фрагмент рельефа V в. из Херсонеса (найден в 
1902 г.) изображает Христа и св. Фоку (?) по обеим сторонам креста под дере-
вом; есть греческая надпись “Его же имя Бог (весть)”. К V в. отнесли авторы 
публикации найденный в Херсонесе в 1896 г. фрагмент плиты с врезанным изо-
19 Бернацки А. Амвоны в интерьере раннехристианских базилик Западного и Северного 
Причерноморья / А. Бернацки // Церковная археология Южной Руси. – Симферополь, 
2002. – С.59-82.
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бражением части сцены “Хождение по водам” с Христом и апостолом Петром. 
Сохранилась часть надписи: “Господь Иисус, подающий (помощь св. Пет ру)”20. 
Стиль изображений достаточно простой и примитивный, особенно в трактовке 
образа Петра. Сохранилось также изображение части паруса лодки.

На Боспоре памятников мраморной декорации меньше, и они гораздо хуже 
известны в силу отсутствия публикаций. В Керченском лапидарии находит-
ся некоторое количество боспорских памятников скульптуры с христианской 
символикой: изображения рыб, агнцев, Доброго Пастыря, райских кущ21.

В Керченском музее в экспозиции и фондах находится большая группа 
депаспортизированных предметов мраморной декорации. Это прежде всего 
рельефная композиция “Добрый пастырь” (инв. № КЛ-1210). Изображение 
пастыря помещено слева, оно вполне традиционно изображает безбородое 
пухлое лицо. Справа – два дерева с объемными чечевицеобразными листьями. 
Сверху композиция обрамлена фронтоном, в котором помещены две овечки 
вправо. Есть и композиция “Чудовище, пожирающее рыбу”, однако, в отличие 
от херсонесской, она сделана, судя по всему, из остатка античной колонны (еще 
одна подобная композиция хранится в фондах). Есть донца евхаристических 
блюд с изображением Божьих тварей.

Очень важно отметить, что сюжеты древнехристианской скульптуры в 
Херсонесе и на Боспоре одинаковы.

Во время раскопок в интерьере храма Иоанна Предтечи в Керчи были об-
наружены обломки мрамора, колонна от алтарной преграды (на стыке южной 
и центральной апсид)22.

Итак, даже небольшая коллекция предметов древнехристианской скуль-
птуры из Северного Причерноморья позволяет увидеть в данном регионе об-
щие закономерности трансформации античных художественных приемов и 
наполнение их новым содержанием независимо от места производства име-
ющихся в нашем распоряжении памятников. Выработанные в ранневизантий-
ский период формы мраморной декорации стали каноническими и еще много 
столетий спустя применялись почти в неизменной форме (мраморные детали 
IX-XI вв. херсонесского храма в цитадели и др.)23.

Фрески базилик. Особый раздел истории эволюции раннехристианского 
искусства в рассматриваемом регионе составляют фрески из храмов - базилик 
Северного Причерноморья. 

“Базилика 1935 г.” в VI в. имела фрески – яркое свидетельство живости 
монументального искусства Херсонеса в эпоху поздней античности и ран-
ней Византии24.  В южном нефе частично сохранились христианские фрески, 

20 Латышев В.В. Этюды по византийской эпиграфике. I / В. В. Латышев // Византийский 
Временик. – Т.6. – 1899. – С.337-339.

21 Матковская Т. А. Христианские памятники в коллекции Керченского лапидария. – С.42. 
22 Макарова Т.И. Археологические раскопки в Керчи. – C.386-387. 
23 Романчук А.И. Очерки истории и археологии византийского Херсона. – Екатеринбург, 

2000. – C.233.
24 Якобсон А. Л. К изучению фресок из южного нефа “Базилики 1935 г.” в Херсонесе / А. Л. 
Якобсон // Советская Археология. – 1978. – № 2. – С.103.
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реконструированные в средневековом отделе ХНМЗ. Их датировка весьма 
спорна, но ныне она дается в пределах конца IV – VI вв. Роспись южного нефа 
в нижней части представляет собой расчерченные квадры с густой красно-ко-
ричневой и оранжевой окраской, имитирующей мрамор. Выше расположены 
линии различных цветов в виде ромбов в квадрате. Еще выше помещена по-
лоса в виде перспективно изображенных сухариков. Далее вверх находится 
широкая (93 см) полоса цвета слоновой кости с росписью в виде гирлянд из 
пальмовых ветвей (зеленый и черный цвет) с желтоватыми плодами, серыми 
и красными лентами, изображениями птиц (павлинов и фазанов). Выше нахо-
дится второй ярус росписи, композиционно как бы повторяющий нижний. От-
личие заключается лишь в наличии пояса из двух пересекающихся меандров. 
Есть также круги с зубчатым краем. 

Отдельные фрагменты фресок, насколько можно об этом судить по их со-
хранности, вряд ли несли смысловую нагрузку и были скорее элементами де-
корации. При самом беглом взгляде на эти фрагменты возникает впечатление 
отсутствия четкой смысловой нагрузки. Возникают определенные размышле-
ния по поводу нецерковного характера росписи. Он не содержит ни единого 
человеческого изображения, ничего иного специфического, свойственного 
христианскому храму. Все рассмотренные элементы и мотивы, поддающиеся 
интерпретации, известны на памятниках античного Средиземноморья. 

На Боспоре фрески из христианских храмов позднеантичного времени не 
сохранились.

Фрески склепов. Общие принципы декоративной живописи и языческой, 
и христианской в период поздней античности – одинаковы. Собственные фор-
мы искусства христианство создало несколько позднее. Росписи херсонесских 
и боспорских склепов IV-V вв. являются последним звеном в развитии антич-
ной декоративной живописи в Северном Причерноморье. Они лишь в некото-
рой степени подверглись влиянию христианства.

Несомненно, роспись позднеантичных северопонтийских склепов по 
сравнению с классической античностью, носят черты упадка, что является 
характерной чертой поздней античности. Техника исполнения одинакова: по 
стене, не покрытой штукатуркой, одной-двумя красками. Преобладают черная 
и красная краски, лишь в одной встречается синяя. Орнаментальные мотивы 
очень просты и повторяются регулярно во всех гробницах. Все изображения и 
орнаменты являются продуктом стилизации определенных составных частей 
обычной орнаментации керченских гробниц более раннего времени. Один из 
наиболее распространенных мотивов – гирлянды-полосы, венки. Второй – гео-
метризованная виноградная лоза с листьями и гроздьями. Важную роль игра-
ют и птицы. Толкование всех изображений представляет большие трудности в 
силу беглости и примитивного характера всех изображений и полного отсут-
ствия деталей и атрибутов у фигур.

В некрополе Херсонеса в конце XIX – начале ХХ в. было открыто девять 
склепов с христианской фресковой живописью 2-й пол. IV – 1-й пол. V в. Дати-
ровка М. И. Ростовцева опиралась на нумизматический материал и анализ сти-
листических особенностей живописи. В. М. Зубарь, еще раз проанализировав 
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технику и стиль росписей, отнес их к концу V - VI вв.25.
В херсонесской росписи христианских склепов преобладали орнаменталь-

ные мотивы, изображения виноградной лозы, деревьев с плодами, птиц. Одна-
ко, в росписи некоторых склепов, наряду с этим, присутствуют изображения 
людей, но они совершенно не характерны и выглядят чужеродно на общем 
фоне преобладания орнаментики и символики.

Важным элементом росписи является монограмма Христа (хрисма) в лав-
ровом венке. Очевидно, использование этого элемента в росписи херсонесских 
склепов должно было указывать на героизацию умерших (по Ростовцеву – му-
ченики). Ряд склепов имеют на стенах и потолке кресты типичной формы.

Для более ранних сюжетов характерны преимущественно орнаменталь-
ные, растительные мотивы и символика. Для более поздних – изображения лю-
дей и города. Хронология стилистической эволюции живописи в склепах от-
мечает движение от античного реализма к условности и символизму. Однако, 
в сравнении с Балканами, росписи херсонесских склепов сохраняют больше 
элементов античного реализма. 

Вновь открытая В.М. Зубарем группа росписей склепов 1998-1999 гг.26 
представляет гораздо более реалистические цветы на стеблях с листьями, гир-
лянды – не лавровые, а цветочные, наряду с общими чертами. Поэтому их да-
тировка может быть несколько более ранней, или они принадлежат несколько 
иной традиции. 

Боспорские склепы дают менее выразительную, но более распространен-
ную территориально картину живописи склепов. Геометрический стиль здесь 
постепенно переходит в христианский символический. 

В склепе 1894 г. из Керчи, исследованном Ю.А. Кулаковским, влево от ле-
жанки – изображение корабля. В правой стене, с обеих сторон ниши – грубые 
изображения двух деревьев с корнями и ветвями. В изображениях геометриче-
ского стиля очень часто встречаются рисунки кораблей – символ путешествия 
в страну блаженных.

В 1912 г. была открыта первая на Боспоре собственно христианская гроб-
ница с росписью. Найденные ранее склепы имели лишь христианские тексты, 
начертанные на стенах. Нельзя определенно сказать, имеется ли между язы-
ческими и христианскими склепами какая-либо преемственность во времени. 
Во всяком случае, их архитектура совершенно идентична. Роспись выполня-
лась прямо по стене без штукатурки, прямо по глине, минеральными красками, 
преимущественно красной краской, реже черной и синей. Обычно в склепах 
геометрического стиля было принято обрамлять ниши и лежанки бордюрами 
в виде ленты с геометрическим узором, состоящим в основном из непрерыв-
ного ряда треугольников, иногда усеянных точками. На стенах возле лежанок 
помещались различные рисунки, не представлявшие собой какой-либо цель-
ной композиции. Это набор орнаментальных растительных и фигурных изо-
бражений, рассеянных по поверхности стен. Все они исполнены в духе услов-
но-линейной трактовки образов и, по мнению В.Ф. Гайдукевича, объединены 
25 Зубарь В.М. К интерпретации одного из сюжетов росписи склепа. – С.301.
26 Зубарь В.М., Хворостяный А.И. От язычества к христианству. – Киев, 2000. – С.144-154.
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определенными идеями религиозного культа27. В. Д. Блаватский охарактери-
зовал росписи боспорских склепов как крайне примитивные, с “незамыслова-
тыми” геометрическими и растительными мотивами, схематичными фигурами 
людей и животных28.

В росписи боспорского геометрического стиля, связанного по мнению 
ряда специалистов с коллегиями приверженцев бога Сабазия, преобладают 
изображения геометризованной виноградной лозы, животных, птиц и людей, 
переданных в контурах и очень схематично, что отражает рост религиозного 
сознания боспорян29 и сближает данную живопись по смыслу с раннехристи-
анским искусством. Впрочем, ряд ученых считает эти росписи христианскими, 
что неудивительно, так как принципиальной разницы в их конструкции нет.

Для росписи боспорского геометрического стиля характерна примитив-
ность изображения. Рисунки выполнены в самой простой технике: красными 
или черными линиями, иногда сплошной окраской отдельных изображений в 
красный или черный цвет.

Отмечаются изображения птиц, напоминающих голубей, иногда сидящих 
на ветках или гирляндах. Когда птицы являются частью одной композиции с 
фигурками, то они переданы в полете. Изображения птиц и виноградной лозы, 
несомненно, имеют символическое значение. Характер рисунков – примитив-
ный, у фигур отсутствует проработка деталей и фигур. Можно определенно 
выделить ряд повторяющихся элементов фигурной росписи, расположенных 
почти всегда возле главной лежанки и ниши. Скорее всего, изображения связа-
ны с культом Сабазия и относятся к III-IV вв. 

В 2000 г. было доследовано 47 склепов и расчищена живопись в склепе 
№ 2 (система склепов по ул. Желябова и 1 Нагорной). Следы росписей обнару-
жены также в склепах № 11, 25, 41, а в склепе № 16 изображено шесть крестов. 
Основной принцип орнаментации – подчеркивание архитектурных линий де-
коративными полосами-гирляндами, либо сплошное заполнение орнаментом 
больших пространств на стенах склепов. Все росписи выполнены схематично, 
фигуры изображены примитивно и контурно, почти не прорисованы атрибу-
ты и детали фигур. Элементы ритуальной росписи составляют единую струк-
туру и отражают представления о погребальном обряде на позднем Боспоре. 
Принцип расположения росписи, смысл чередования сюжетных рисунков обу-
словлен идеей перехода умершего из одного состояния в другое. После жертвы 
хтоническим богам умерший, преодолев смерть, обретает вечную жизнь. Бу-
краний – символ жертвы, либо символ божества. Антропоморфное лицо может 
быть истолковано как лик Сабазия (выпуклые глаза, крупный нос, длинные 
усы, опущенные вниз). Общий смысл композиции рисунков и расположение 
росписи связаны с идеей героизации умершего. Пеший воин с мечом и во фри-
гийском колпаке идет, он на пороге загробного мира. Изображения кораблей 
27 Гайдукевич В. Ф. Боспорское царство. – Москва-Ленинград, 1949. – С.470-471.
28 Блаватский В. Д. Античная археология и история. – Москва, 1985. – С.158.
29 Хворостяный А. И. Полихромная роспись боспорских склепов как источник для изуче-
ния религиозных представлений и верований боспорян / А. И. Хворостяный // Боспор 
Киммерийский и Понт в период античности и средневековья. – Керчь, 2001. – С.177.
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также связаны с культом Сабазия. Голубь на пальмовой ветви над кораблем 
часто встречаются среди росписей некрополя Пантикапея. Это символ свобод-
ной от тела души погребенного, достигшего блаженства. По инвентарю склепы 
могут быть датированы 2-й пол. IV – 1-й пол. VI вв.

Есть ряд находок и за пределами Керчи. Один из склепов некрополя Китея, 
склеп Забага, сына Тасия, имеет роспись – кораблик, ведомый кормчим в ши-
рокополой шляпе, хрисму и монограмму. Ю.Ю. Марти, исследовавший склеп, 
отнес его к концу III в. и причислил к числу склепов сабазиастов. В 2001 г. 
склеп был доследован. Датировка по инвентарю – первой пол. IV в.30. 

Итак, фрески склепов дают нам наибольший материал для анализа. Наи-
более полно и последовательно мы можем проследить здесь эволюцию стиля, 
постепенное превращение позднеантичных росписей в христианские. Мы не 
видим резкого различия на первых порах, лишь поздние керченские катакомбы 
дают минимальное количество изображений, уступивших место текстам псал-
мов и молитв и крестам. С окончанием ранневизантийского периода (конец VI 
– начало VII в.) росписи склепов Северного Причерноморья окончательно ис-
чезают. Это было связано с массовой христианизацией населения и развернув-
шимся храмовым строительством. Вместо загородных и подземных склепов 
стали возникать надземные кладбища.

Мозаики. Распространение мозаики в христианском искусстве относит-
ся ко времени лишь с IV в., так как требовало достаточно больших средств 
и размеров помещений. Водораздел между античностью и византинизмом в 
мозаиках – между живой реалистической манерой и условным схематизмом. 
Утверждается статичность композиции, ее аскетичность. Мозаика очень кано-
нична, она дает нам как бы сформированные раз и навсегда формы. Сам факт 
абсолютного преобладания мозаики Северного Причерноморья на полах и из 
гальки является важнейшим признаком континуитета, так как собственно ви-
зантийская мозаика обычно украшала стены и изготовлялась из смальты.

Большинство херсонесских мозаичных полов относятся к концу V и 
VI вв. Настенная мозаика – величайшая редкость; ее остатки есть только в Ува-
ровской базилике. Для мозаичных полов Херсонеса использовался материал 
естественных расцветок. Цвета: 1) темно-красного кирпича; 2) белого прокон-
несского мрамора; 3) местного плотного желтого известняка; 4) черного не-
прочного балаклавского песчаника. Лишь изредка вставлялись кубики синей 
или зеленой смальты. Полы укреплялись на прочной сплошной известняковой 
заливке с цемянкой толщиной от 2-4 до 10 см. Кусочки мозаики плохо пригна-
ны друг к другу. Полы херсонесских базилик были выложены орнаментальной 
мозаикой (как правило – боковых нефов). Стены нередко облицовывались мра-
морными плитами, конха апсиды сплошь покрывалась голубой мозаикой.

Одним из наиболее типичных был пол “базилики 1935 г.” (хранится в 
ХНМЗ). В базилике имелось два хронологически разных слоя мозаики. Ниж-
ний мозаичный пол относится к IV в. Второй принадлежал V в. В боковых 
30 Ермолин А.Л., Юрочкин В.Ю. Повторные исследования склепа могильника Джург-Оба на 
Боспоре / А. Л. Ермолин, В. Ю. Юрочкин // Церковная археология Южной Руси. – Сим-
ферополь, 2002. – С.85-96
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нефах здания V в. имелась мозаика с геометрическим рисунком: пересекаю-
щиеся круги образуют розетки. Основная сохранившаяся композиция южного 
нефа, открытая в 1950 г.31, выглядит так. По желтому полю вьется красный 
стебель с сердцевидными листочками. Этот мотив был очень популярен в мо-
заичном искусстве античности. Характер данного рисунка близок именно ан-
тичным мозаичным полам. Основное поле занимает геометрический орнамент, 
а также ваза (канфар) с двумя гроздьями винограда, проработанными доста-
точно тщательно, и листьями плюща. Форма канфара типична для позднеан-
тичного искусства. Таким же наследием поздней античности являются мотив 
зигзагообразных полос, напоминающих паркет, и четырехлучевые звездочки. 
Описанный пол очень типичен и характерен для ранневизантийского искус-
ства. В нем широко использовались античные декоративные мотивы, однако, 
существенно переработанные по смыслу. Рисунок приобрел некоторую геоме-
тричность и сухость. Даже канфар оторван от реальной обстановки и помещен 
в условную орнаментальную среду. Вторичный храм 1935 г. также имеет моза-
ичный рисунок с геометрическим орнаментом. Северный неф – в виде “елки”, 
южный – три ряда пересекающихся кругов.

“Базилика в базилике” (№ 15) имеет мозаики во всех трех нефах, нартексе 
и в одном из помещений с северной стороны. Мозаика покрывала весь пол хра-
ма. На центральном нефе была надпись: “Всякое дыхание да хвалит Господа” у 
входа. Далее следовали ряды сложного геометрического узора из ромбов, тре-
угольников, сухариков, квадратов, прямоугольников желтого, белого и черного 
цветов, в каждом из которых находилась птица – символ человеческой души, 
канфар, ромб с надетыми на него кольцами – символ вечности, якорь – символ 
надежды. Композиция должна была делиться на 28 прямоугольников, в каж-
дом из которых находились птица, канфар, ромб с надетыми на него кольцами. 
Скорее всего, в центре была “эмблема”. По бокам – две мозаичные полоски с 
изображением птиц и фруктов – символ райского сада32.

В нартексе был сложный мозаичный рисунок, в основе которого геоме-
трический мотив перекрещивающихся красных кругов на белом фоне, плетен-
кой, а также прямоугольники с изображениями красных плодов на золотистом 
фоне. Аналогичный рисунок был на сохранившемся фрагменте в восточном 
конце южного нефа. Единственное отличие - бордюр в виде лозы плюща с ли-
стьями красного и черного цвета. Каков был рисунок мозаики на всем про-
странстве южного нефа – неизвестно. Однако, можно предположить, что вся 
площадь нефа была разбита на три примерно равных прямоугольника, поле 
которых занимал рисунок (аналогично – и северный неф).

В северном нефе мозаика частично сохранилась возле плеча апсиды. Вы-
тянутый прямоугольник, образованный узкой полосой красного цвета, разде-
лен поперек на две равные части. Восточная часть одной из половин еще раз 
31 Завадская И.А. Проблемы стратиграфии и хронологии архитектурного комплекса “Ба-
зилика 1935 г.” в Херсонесе // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. 
– T.V. – Симферополь, 1996. – C.96.

32 Сорочан С.Б., Зубарь В.М., Марченко Л.В. Жизнь и гибель Херсонеса. – Харьков, 2000. 
– C.635.
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разделена пополам, вдоль. В этих двух частях, в четырех кругах, образованных 
пересекающейся плетенкой, находились рисунки птиц. Сохранились полно-
стью две и часть третьей. В одном медальоне весь рисунок утрачен. В углах 
прямоугольника изображены красные плоды. Другую часть прямоугольника 
занимают пересекающиеся круги красного цвета, аналогичные рисунку на-
ртекса и южного нефа, птицы – утки, цапли, орел (?), заключенные в круги. 
Все рисунки выполнены красным и черным цветом на светло-желтом фоне33. 

Рядом был расположен баптистерий с мозаикой в виде павлина анфас с 
распушенным хвостом, по сторонам которого в кругах были изображены го-
луби, повернутые в сторону павлина. Всё это заключено в шестиугольник. 
Остальную часть композиции (правую) занимали различные плоды (райский 
сад) и птицы, заключенные в круги и обращенные к главной композиции. 
Правая половина заполнена также перевитыми узлами и плетениями. Всё об-
рамлено ковровым геометрическим орнаментом из треугольников и полос. 
Две посолы по бокам повторяют сюжетную линию рая: птицы, фрукты, дере-
вья. Мозаика баптистерия, по мнению ряда специалистов, относится к VII в. 
С. Г. Ры жов датирует все мозаики концом V – VI вв.34. 

Мозаики Уваровской базилики (№ 23) повторяют в целом и в деталях ор-
наментику позднеантичных полов (орнаментальная полоса из треугольников). 
Композиционная основа мозаики – квадрат или прямоугольник на фоне сплош-
ного коврового узора – в такой же мере является античным наследием, как и 
весь набор орнаментальных мотивов, известных по византийским мозаичным 
полам. Цвета – черно-красные. Мозаичный пол из Уваровской базилики, один 
из крупнейших сохранившихся, ныне находится в Эрмитаже, в одном из залов 
античного отдела, в несколько перекомпонованном виде. Два боковых нефа 
шириной в 4 м также имели напольную мозаику с геометрическим ковровым 
узором из кубиков черного, красного, желтого и белого цветов. Мозаика из юж-
ного нефа включала греческую памятную надпись “О молитве за Малха и всех 
сродников его”. Мозаика может датироваться как VI, так и VII в. Сирийское 
имя Малха далеко не случайно и выдает влияние этого региона.

Баптистерий Уваровской базилики имел мозаики на полу, а также на сте-
нах (фрагменты найдены в восточной нише). Преобладают синие и золотые 
кубики, так что, возможно, мозаикой был покрыт и купол, но позолота, скорее 
всего, была нанесена не в VI в., а позднее.

Загородный крестообразный южный храм имел одну из наиболее роскош-
ных мозаик. Она была призвана отразить все разнообразие животного и расти-
тельного мира, райский сад. Мозаика состоит из большого квадрата (3,32х3,32 
м) в центре пола; в квадрате – канфар, по сторонам которого симметрично рас-
положены павлины. Лозы имеют несравненно более живой, реалистический 
характер, чем на других мозаиках. Композиционный прием членения поля мо-
заики на изолированные ячейки – круглые или квадратные (в каждой из кото-
рых помещались звери и птицы), также происходит из позднеримских мозаик. 
33 Рыжов С.Г. Новые данные о “Базилике в базилике” / С. Г. Рыжов // Античный мир и Ви-
зантия. – Харьков, 1997. – С.295.

34 Там же. – С.297.



115

Разросшийся античный сад с вьющимися виноградными лозами или пейзаж 
со сценами охоты под воздействием новых идейных задач превратился на ви-
зантийской мозаике в условный сад – библейский рай. Доминирующий сюжет 
– чаша и два павлина, символ евхаристии. Уже в античности павлин был сим-
волом бессмертия; этот смысл перешел и в христианское искусство. Из канфа-
ра произрастают две лозы, среди листьев и гроздьев которой сидит пара голу-
бей – символ чистоты, невинности, позднее – олицетворение св. Духа. Прочее 
пространство занимают медальоны с изображениями других птиц, животных, 
рыб, плодов, ветвей и цветов, связанные геометрическим узором. В правом 
нефе был повторен сюжет кратера с лозой и голубями, а кроме того здесь изо-
бражены два изящных килика. Всю мозаику охватывает фриз из волнообраз-
ной лозы с гроздьями винограда. По рисунку и стилю этот пол значительно 
отличается от других. 

В этой мозаике преобладают тяжелые локальные тона – кирпично-крас-
ные, интенсивно-желтые, белые, черные. Резко изменилась и сама техника. 
Вместо небольших кубиков, позволяющих передать тончайшие живописные 
нюансы, преобладают сравнительно крупные кубики, особенно в обрамлениях 
и фонах. Такая техника неминуемо вела к огрублению рисунка и его линей-
ности. Отсюда – схематичность композиции, столь характерная для византий-
ских мозаичных полов VI в. Вместе с тем, несмотря на пеструю многоцвет-
ность локальных тонов и подчеркнутую линейность и схематичность рисунка, 
в мозаике ясно ощущается экспрессия и реалистичность очень выразительных 
изображений. Таким образом, этот памятник – замечательный образец ранне-
византийского искусства на стадии его оформления на основе античных тра-
диций. Это вполне самостоятельное произведение местных мастеров, исполь-
зовавших общепринятые и широко распространенные декоративные мотивы. 
Всю композицию художник мастерски вписал в заранее заданное Т-образное 
пространство крестообразного здания. 

Базилика на холме (№ 14) в западной части города имела мозаику в бо-
ковых нефах и нартексе. Рисунок – сочетание пересекающихся белых кругов, 
оконтуренных черной и красной полосами. В нефах – растительный орнамент: 
к волнообразной линии примыкают листья винограда. В нартексе – квадраты 
с вписанными в них кругами, в которые помещены фигуры в виде “сегнерова 
колеса”.

Боковые нефы Западной базилики (№ 13) имеют рисунок в виде пересе-
кающихся кругов – традиционный орнаментальный мотив античных мозаик. 
Второй мотив – виноградные гроздья и рисунок в виде паркета. Третий – бор-
дюр с листьями плюща и плодами35.

Похожий рисунок – в “базилике 1932 г.”. Во всех ее трех нефах находились 
великолепные мозаичные полы в виде пересекающихся друг с другом кругов.

В мозаике базилики 1889 г. имеются очень характерные ромбы с вписанны-
ми в них птицами, попарно сплетенные круги с птицами. Изображение павлина 
(важный христианский символ) выполнено еще в традициях античной мозаики.
35 Бармина Н.И. Мозаики Западной базилики // Античная древность и средние века. – T.3. 

– Свердловск, 1965. – C.169/ 
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Восточная базилика (№ 26) имела мозаику в нартексе и центральном нефе 
(возможно, и в боковых), судя по находкам мозаичных кубиков, но собрать из 
них какие-то фрагменты было невозможно. 

Базилика 1861 г. (№ 28) на агоре имела настенную мозаику в алтарной 
части, от которой осталось несколько сотен кусочков, в т.ч. с позолотой, но это 
достаточно поздний признак.

Четырехапсидный храм относится к VII в. Мозаика его пола вполне тради-
ционна и изображает голубя, куропатку, орла среди виноградных лоз.

Итак, водораздел между античностью и византинизмом в мозаиках – 
между живой реалистической манерой и условным схематизмом. Подобной 
переработке со временем подверглись все орнаментальные и изобразительные 
элементы позднеантичных мозаик. Постепенно утверждается статичность и 
аскетичность композиции. 

На Боспоре мозаики ранневизантийского времени не сохранились.
Торевтика. Целый ряд категорий предметов художественного ремесла со-

ставляет важный раздел для исследования проблем культурного континуитета. 
Широко известно византийское художественное серебро VI в. Следова-

ние эллинистической традиции во всем ее многообразии – характерная черта 
византийских серебряных изделий VI в. с мифологическими сюжетами (“ви-
зантийский антик”). Л.А. Мацулевич показал, как в результате произошедшего 
в IV-VI вв. коренного изменения художественного восприятия возникло но-
вое отношение к изобразительной форме и предмету изображения. Им было 
определено, что данным памятникам в отличие от собственно античных про-
изведений был присущ особый стиль изображений: мифологический сюжет 
трактовался без античного натурализма, мастера пренебрегали пластической 
моделировкой, которую сменяет схематичность в передаче фигур и условность 
в характеристике места действия. По мнению Мацулевича, и в VII в., в период, 
непосредственно предшествующий иконоборчеству, византийское искусство 
умело воспроизводить мифологические образы античности с редким понима-
нием образцов, которыми оно пользовалось. Стиль и техника произведений 
“византийского антика” являет собой огромное разнообразие. Полюсами по-
следнего могут служить уже “средневековое” искусство керченского блюда 
IV в. и “совершенно античные” композиции серебряных блюд из Эрмитажа 
времен Василева Ираклия, VII в.

Наиболее яркими памятниками ранневизантийской торевтики в Керчи яв-
ляются три серебряных блюда. В январе 1891 г. была открыта катакомба (в 
усадьбе Гордиковых), где обнаружен погребальный комплекс с серебряным 
блюдом без поддона, напоминающим древние щиты, диаметром 24,9 см (Эр-
митаж, № 1820/79). Изображена сцена триумфального въезда императора. Впе-
реди скачущего всадника изображена Ника, сзади идет воин. Всадник, судя 
по нимбу и диадеме – император. Серебряная чаша из Керчи с позолоченным 
изображением императора в виде всадника является одним из важнейших па-
мятников эпохи36. Император изображен в короткой тунике и длинных шта-
нах. Под ногами коня лежит щит с позолоченным умбоном. Л.А. Мацулевич 
36 Мацулевич Л.А. Серебряная чаша из Керчи. – Ленинград,1926. 
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считает, что император, изображенный на чаше – Констанций II, и это наи-
более обоснованное мнение стало общепринятым. По мнению исследователя, 
чаша была сделана местным керченским мастером, внесшим в свою работу 
привычные формы варварского быта. Рукоятка меча повторяет туземную фор-
му. Этот способ изображения задолго предвосхищает манеру столичных из-
делий Византии37. 

Внимательное изучение характера изображения и трактовки образа уже 
вводит нас в иную эпоху. Фигура Констанция развернута условно – голова и 
фигура в фас, ноги в профиль. Конь кажется парящим в воздухе, отсутству-
ет моделировка, изображение – плоскостное. В детали вооружения и конско-
го убора введены некоторые элементы, свидетельствующие о воздействии со 
стороны варварского мира. В костюме ощутимы восточные влияния. На этом 
предмете светского назначения (по всей вероятности, изготовленном не в сто-
лице, а в одном из провинциальных центров) явно обнаруживаются как в ико-
нографии, так и в стиле черты переходной эпохи.

Прочих предметов известно пока немного. В Херсонесе в 1897 г. при рас-
копках крестообразного храма (под полом алтарной части) была найдена сере-
бряная мощехранительница в виде саркофажца. На ней были изображены Хри-
стос между апостолами Петром и Павлом, Богоматерь между двумя ангелами, 
двое молодых святых, возможно, это Георгий и Димитрий Солунские. Датой 
создания ныне считается сер. VI в. 

Как видим, в Северном Причерноморье найдено достаточно много пред-
метов художественной торевтики. Они несут различную смысловую нагрузку, 
различное назначение. Вместе с тем, их нахождение в данном регионе позво-
ляет объединить их в одну группу и увидеть в них общие закономерности эво-
люции форм искусства.

Значительный объем и разнообразный характер импорта, в частности, в 
области изделий художественного ремесла, позволяет сделать вывод о сохра-
нении большого спектра позднеантичных вкусов населения Северного При-
черноморья, особенно Херсонеса. Огрубление и варваризация этих вкусов 
были небольшими (в большей степени для Боспора) и не являлись определяю-
щими в культурно-идеологической сфере.

На протяжении позднеантичной (включая ранневизантийскую) эпохи в 
Северном Причерноморье мы наблюдаем постепенную смену форм искусства. 
Одной из важнейших причин этого был религиозно-идеологический перево-
рот, принятие христианства и его утверждение в широких слоях населения. 
Этот процесс протекал в основном с IV по VI в. Но кроме того мы должны 
здесь видеть и общецивилизационную трансформацию культуры, исчерпание 
творческого потенциала и упадок античного искусства (живопись боспорских 
склепов) и рождение нового, византийского, не только христианского в основе, 
но и впитавшего в себя варварские и восточные влияния. Северное Причерно-
морье в этом отношении было одной из наиболее важных зон этнических и 
культурных контактов. В эпоху Великого переселения народов регион уцелел 
37 Мацулевич Л.А. Византия и эпоха Великого переселения народов. Краткий путеводитель. 

– Ленинград,1929. – С.58. 



118

как оазис позднеантичной (а затем и ранневизантийской) цивилизации и смог 
без катастрофы перейти в новую эпоху. Мы видим причудливое сочетание от-
мирающего, теряющего жизненную силу, но консервирующегося (естественно 
или искусственно) античного искусства, рождение христианского, и ощутимое 
варварское влияние. В своей совокупности этот сплав и является одним из ва-
риантов периферийно-ранневизантийской культуры.

Изучение северопонтийского искусства позднеантичного (ранневизантий-
ского) времени позволяет более рельефно представить процесс континуитета 
между античностью и средневековьем как в данном регионе, так и в целом в 
Византии. Именно из Таврики лежал прямой путь на Русь, в Киев вслед за Ис-
тинной Верой. Отсюда свет культуры и цивилизации двинулся в неостанови-
мый путь по Восточной Европе.

Nikolay Bolgov. BYZANTIUM – TAVRIKA – RUS: CULTURAL  – IDEO-
LOGIC CONTINUITY IN THE NOTHERN BLACK SEA COUNTRY
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Віктор Брехуненко*

ГЕТЬМАН ЧИ СТАРШИЙ? ЗА ЛАШТУНКАМИ 
НОМЕНКЛАТУРИ  КОЗАЦЬКИХ ПРОВІДНИКІВ 

(XVI – ПЕРША ПОЛОВИНА XVII cт.)

Легко помітити, що своїх найвищих провідників, які увінчували піраміду 
військово-адміністративної вертикалі Війська Запорізького, українські козаки 
упродовж XVI – першої половини XVII ст. називали інваріантно – “гетьман”, 
“старший”. До всього на перший погляд ці поняття вживалися безсистемно. 
При ближчому, однак, розгляді виглядає, що миготіння в документах “гетьманів” 
і “старших” мало під собою куди більше підстав, ніж невибагливе накладення 
одного поняття на інше.

Поставити проблему  змушує хоча б той факт, що одні й ті ж особи самі 
себе називали то гетьманом, то старшим. Козацький поводир Тихін Байбуза 
упродовж 1598 р. підписує листи і як гетьман, і як старший1. Так само чинить 
у 1600–1602 рр. Самійло Кішка2. Іван Куцкович у травні й на початку грудня 
1602 р. – значиться гетьманом, а вже 20 грудня цього ж року – старшим.3  
Гаврило Крутневич у 1602 р. – старший, 22 травня 1603 – гетьман, 30 травня 

* Брехуненко Віктор Анатолійович – доктор історичних наук, професор, зав. відділом істо-
рії і теорії археографії та споріднених джерелознавчих наук Інституту української архео-
графії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України.

1 Лист гетьмана Війська Запорізького Т. Байбузи до канівського підстарости С. Кміти від 4 
жовтня 1598 р. (AGAD. – Archiwum Zamoyskich. – № 3036. – S. 7); лист старшого Війська 
Запорізького Т. Байбузи до коронного гетьмана Я. Замойського від 15 листопада 1598 р.  
(Listy Stanisława Żółkiewskiego 1584–1620. – Kraków, 1868. – S. 90).

2 Лист гетьмана Війська Запорізького Самійла Кішки до короля Речі Посполитої Зиґмун-
та ІІІ від 1 липня 1600 р. (Жерела до історії України-Руси. – Львів, 1908. – Т.VIII. – 
С. 99); лист старшого Війська Запорізького С. Кішки та поручника Яна Оришовського 
до коронного гетьмана Яна Замойського від 1 серпня 1600 р. (Biblioteka Jagiellońska. – 
№ 2/1952 (Biblioteka Narodowa. – Oddział  mikrofi lmów. – Mf. 12611). – S. 393); лист 
старшого Війська Запорізького С. Кішки до Я. Замойського від 22 січня 1601 р. (Listy 
Stanislawa Żólkiewskiego... – S. 110); лист старшого Війська Запорізького С. Кішки до 
Я. Замойського від 31 березня 1601 р. (AGAD. – Archiwum Zamoyskich. – № 802. – 
S. 7); лист старшого Війська Запорізького С. Кішки до Я. Замойського від 1 грудня 1601 р.  
(Listy Stanislawa Żólkiewskiego... – S. 115); лист старшого Війська Запорізького С. Кішки 
до Я. Замойського від 23 грудня 1601 р. (Tamże. – S. 115); лист старшого Війська Запо-
різького С. Кішки до Я. Замойського від 2 січня 1602 р. (Tamże. – S. 116); лист старшого 
Війська Запорізького С. Кішки до Я. Замойського від 18 січня 1602 р. (Tamże. – S. 117)..

3 Лист гетьмана Війська Запорізького І. Куцковича до  галицького старости Ю. Струся від 
11 травня 1602 р. (AGAD. – Archiwum Zamoyskich. – № 3036. – S. 42); лист гетьмана 
Війська Запорізького І. Куцковича до канцлера Великого князівства Литовського Л. Са-
пєги від 4 грудня 1602 р. (Biblioteka Raczyńskich. – № 88 (Biblioteka Narodowa. – Oddział 
mikrofi lmów. – Mf. 3723). – S. 138) v.; лист старшого Війська Запорізького І. Куцковича до 
коронного гетьмана Я. Замойського  від 20 грудня 1602 р. ( Listy Stanisława Żółkiewskiego. 
– S. 121).
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того ж року – старший4. Михайло Дорошенко також поперемінно був і тим, і 
тим: у 1623 р. й на початку 1626 р., виступає гетьманом,  натомість в червні 
1626–1627 р. – старшим, а в 1628 р. – знову гетьманом5. Не оминула доля тут 
також Івана Петрижицького-Кулагу та Дмитра Гуню6. 
4 Лист старшого Війська Запорізького Г. Крутневича до корoля Речі Посполитої  Зиґмун-
та ІІІ від 26 вересня 1600 р. (AGAD. – Archiwun Zamoyskich. – № 3036. – S. 36); лист 
старшого Війська Запорізького Г. Крутневича до коронного гетьмана Я. Замойського від 
9 листопада 1600 р. (AGAD. – Archiwum Zamoyskich. – № 153. – S. 13); лист старшого 
Війська Запорізького Г. Кpутневича до Я. Замойського від 26 березня 1602 р. (AGAD. – 
Archiwum Zamoyskich. – № 675. – S. 52);  лист старшого Війська Запорізького Г. Крутне-
вича до Я. Замойського  від 28 березня 1602 р. (Tamze.  – S. 54); лист старшого Війська 
Запорізького Г. Кpутневича до Я. Замойського (Tamże. – S. 55); універсал гетьмана Вій-
ська Запорізького Г. Крутневича Самарському Пустинно-Миколаївському монастирю від 
22 травня 1603 р. // Киевская старина. – Киев, 1898. – Кн. 1. – С. 3; лист старшого Війська 
Запорізького Г. Крутневича до Я. Замойського від 30 равня 1603 р. (Taм само. – С. 19).

5 Лист гетьмана Війська Запорізького М. Дорошенка до київського воєводи Т. Замойського  
від 29 травня 1623 р. (Мицик Ю. Михайло Дорошенко / Ю. Мисик // Україна в минулому. – 
Вип.5. – Київ; Львів, 1993. – С. 166); лист гетьмана М. Дорошенка до архібіскупа гнєзнін-
ського В. Гeмбіцького  від 22 травня 1623 р. (Брехуненко В., Нагельський М. Дванадцять 
листів гетьманів Війська Запорізького XVI – першої половини XVII ст. / В. Брехуненко, 
М. Нагельський // Український археографічний щорічник. – Вип. 8/9. – Київ; Нью-Йорк, 
2004. – С. 444); лист гетьмана Війська Запорізького Михайла Дорошенка до послів ко-
ронних і Великого князівства Литовського на сейм  від 10 лютого 1626 р. (Biblioteka PAN 
w Kórniku. – № 317 (Biblioteka Narodowa. – Dzial mikrofi lmów. – Mf. 36389). – S. 341 v.); 
лист гетьмана Війська Запорізького М. Дорошенка до київського воєводи Т. Замойського 
від 10 лютого 1626 р. // Мицик Ю. Михайло Дорошенко. – С. 167); лист гетьмана Вiйська 
Запорізького М. Дорошенка до польного гетьмана Великого князівства Литовського К. 
Радзивіла від 12 лютого 1626 р. (Археoграфический сборник документов, относящихся 
к истории Северо-Западной Руси. – Т.7. – Вильно, 1870. – С. 85); лист гетьмана Війська 
Запорізького до С. Конецпольського від 17 лютого 1626 р. (Брехуненко В., Нагельський 
М. Дванадцять листів. – С. 446); лист гетьмана Війська Запорізького М. Дорошенка до 
коронного гетьмана С. Конецпольського від 27 червня 1626 р. (Мицик Ю. Михайло До-
рошенко. – С. 168); лист старшого  Війська Запорізького М. Дорошенка до короля Речі 
Посполитої Зиґмунда ІІІ від 3 січня 1627 р. (Жерела до історії України-Руси. – Т.VIII. 
– С. 300);  лист старшого Війська Запорізького М. Дорошенка до королевича Владисла-
ва від 3 січня 1627 р. (Там само. – С. 303–304); лист старшого Війська Запорізького М. 
Дорошенка до київського воєводи Томаша Замойського від 30 січня 1627 р. (Мицик Ю. 
Михайло Дорошенко. – С. 171); лист старшого Війська Запoрізького М. Дорошенка до 
королівського комісара Т. Шклінського від 18 лютого 1627 р. (Жерела до історії України-
Руси.  – Т. VIII. – С. 305); лист старшого Війська Запорізького М. Дорошенка до короля 
Зиґмунта ІІІ від 22 жовтня 1627 р. (Там само. – С. 327); лист кошового отамана Яцини до 
гетьмана Війська Запорізького М. Дорошенка від 30 березня 1628 р. (Мицик Ю. Михайло 
Дорошенко.  – С. 71).

6 Див.: лист старшого Війська Запорозького І. Петрижицького до Т. Замойського від 22 лю-
того 1632 р. (Брехуненко В., Нагельський М. Дванадцять листів. – С.  447), лист геть-
мана Війська Запорізького І. Петрижицького до архімандрита Петра Могили та братії 
Києво-Печерського монастиря  від 12 березня 1632 р. (Памятники, изданные Киевскою 
коммисиею для разбора древних актов. – Т. 2. – Киев, 1846. – С. 421); лист гетьмана Вій-
ська Запорізького Д. Гуні до кримського калги від 26 лютого 1638 р. (Okolski S. Dyariusz 
transakcyi wojennej... – S. 144); листи старшого Війська Запорізького Д. Гуні до польного 
гетьмана М. Потоцького, початок липня 1638 р., після 5 липня 1638 р., 2 серпня 1638 р. 
(Tamże. – S. 152, 161, 164).
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При цьому слід врахувати, що одного й того ж провідника в козацькому 
середовищі могли одномоментно називати і гетьманом, і старшим, навіть 
в тому самому документі. Так,  гетьман М. Дорошенко 20 травня 1623 р. в 
листі до київського воєводи Томаша Замойського називав небіжчика Богдана 
Коншу гетьманом («Після відходу з цього світу славної пам’яті небіжчика 
пана Богдана Конші, нашого теперішнього гетьмана»)7.   Натомість у листі 
М. Дорошенка до архібіскупа гнєзнінського В. Гембіцького від 22 травня того 
ж року про померлого йшлося і як про гетьмана, і як про старшого («нашого 
старшого, який на той час був, забрала смерть», «але через смерть нашого 
гетьмана…»)8. До всього, новобраного провідника  – себе – М. Дорошенко 
називає то старшим, то гетьманом9.  Не можна скидати з рахунку і той факт, що 
у своїх вимогах на комісіях з королівськими комісарами, козаки вели мову про 
право обирати саме старшого, а не гетьмана10, хоча при цьому П. Сагайдачний, 
наприклад, титулував себе гетьманом11.  

Уважне вчитування в козацьку кореспонденцію наводить на висновок, що 
Варшава здебільшого воліла називати провідника, обраного самими козаками, 
старшим, а не гетьманом. Хоча подеколи вживалося і поняття “гетьман”. Так, 
призначаючи в 1578 р. князя Михайла Вишневецького козацьким “справцею”, 
король Стефан Баторій титулує безпосереднього козацького провідника 
“гетьманом”, вимагаючи, щоб “їхній гетьман та інші справці, також усі молодці 
мають бути слухняні в тому, що їм накаже наший черкаський староста і там 
для нашої і коронної потреби воювати, де їм накаже”12. Король, звісно, мав на 
увазі поводиря реєстровців, офіційно визнаних ним козаків. Решта ж опинилася 
поза законом і за задумом не могли підлягати гетьманові. 

Другий випадок зафіксовано в 1600 р. і пов’язаний він з неординарними 
обставинами. Влітку, коли Варшаві по-справжньому припекло, й вона конче 
потребувала козаків для молдовського походу Яна Замойського, король писав про 
Самійла Кішку як про гетьмана. Навіть у глейті про вільний прохід козаків, і в 
універсалі до урядників прикордоння13. Звертає на себе увагу той факт, що обидва 
документи датовані 24-м серпня, тоді як сам С. Кішка в листі до Я. Замойського 
від 1 серпня пишеться старшим14. Після завершення свого московського походу 
7 Мицик Ю. Михайло Дорошенко. – С. 165.
8 Брехуненко В., Нагельський М. Дванадцять листів. – С. 443.
9 Там само; Мицик Ю. Михайло Дорошенко. – С. 165.
10 Лист П. Сагайдачного до С. Жолкевського  від 31 жовтня 1617 р. (Pisma Stanislawa 
Żólkiewskiego. – Lwów, 1861. – S. 318–322); лист-відповідь  Війська Запорізького на де-
кларацію королівських комісарів, кінець жовтня 1625 р. (Zbior pamiętnikow historycznych 
o dawney Polscze.  – T. VI.  – Lwow, 1833.– S. 188–198). 

11 Лист П. Сагайдачного до С. Жолкевського  від 31 жовтня 1617 р. (Pisma Stanislawa 
Żólkiewskiego. – S. 322).

12 Універсал короля Речі Посполитої Стефана Баторія  козакам від 16 вересня 1578 р. (Akta 
historzcyne do panowania Stefana Batorego króla polskiego od 3 marca 1578 do 18 kwietnia 
1579. Biblioteka ordynacji Krasińskich. Muzeum Konstantego Świdzińskiego. – T. V–VI. – 
Warszawa, 1881.– S. 337.

13 Biblioteka Jagiellońska. – № 2/1952 (Biblioteka Narodowa. – Oddział  mikrofi lmów. – Mf. 
12611). – S. 392 v.–393 v.).

14 Listy Stanislawa Żólkiewskiego. – S. 107. 
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вдячний П. Сагайдачному за неоціненні військові послуги королевич Владислав 
у березні 1619 р. називав того гетьманом15. Розщедрився навіть король, уживши 
в листі до козаків від 3 лютого 1619 р. такий початковий протокол: “Старшому, 
сотникам, гетьманам, осавулам і молодцям запорізьким наша королівська 
ласка”16.

Тож виглядає, що “статус” обраного самими козаками провідника Варшава 
була схильна тимчасово піднімати лише з суто тактичних розрахунків, 
не більше. У першому випадку, король прагнув відірвати реєстровців від 
решти, зробивши їх своєю зброєю проти “сваволі”. В інших випадках в гру 
входила нагальна потреба в козацькому війську. У 1600 р. вона була настільки 
значною, що короля не зупинила навіть баніція, накладена на козацтво після 
Солоницької катастрофи 1596 р. Зрозуміло, що наявність у королівських 
посланнях формули “гетьман” не могла не наснажувати козаків на подальші 
змагання за знесення післясолоницьких ухвал. Глибинні ж підходи Варшави 
виразно проступають у вимогах королівських комісарів на комісії 1622 р. щодо 
присяги козаків: “Гетьман, поданий від його королівської милості, і старший 
Війська Запорізького мають присягати такою присягою”17. 

Завісу над тим, що в козацькому середовищі поняття “гетьман” і “старший” 
не завжди ототожнювалися піднімає перебіг конфлікту між запорожцями 
та реєстровцями, який виник під осінь 1629 р. і в кінцевому рахунку 
вилився в козацьке  повстання під орудою Тараса Трясила. Одне з ключових 
звинувачень запорожців на адресу реєстровців полягало в порушенні старшим 
останніх Григорієм Чорним устійненої в козацькому середовищі традиції 
функціонування інституту провідників. “Пану Григорію Савичу Чорному, на 
волості старшому й усьому  товариству, яке там є”, – звертається Левко 
Іванович, пишучи 1 грудня свій лист “за Порогами біля ріки Чортомлика”, і 
підписуючись “гетьман з Військом його королівської милості Запорізьким”18. 
Крім того, гетьман закидає старшому, що той не дотримав своєї обіцянки, бо 
всупереч тому, що “ваша милість самі на своє звикле місце гармату заповіли 
і залишили гетьмана одного у Війську, а тепер пишете до нас не як до голови, 
але як до кошових, як вам подобається”19. 

Як бачимо, запорожці, і це в усіх сенсах показово, насамперед переймаються 
проблемою збереження організаційної цілісності козацтва, попри фактичний 
поділ на реєстровців і випищиків. Вони не підважують легітимності Г. Чорного 
як провідника реєстровців і називають його старшим, проте звинувачують у 
порушенні єдиновладдя та в підважуванні центральної ролі Січі в козацькому 
15 Універсал королевича Владислава IV до козаків, які перебували у Слуцьку, від 13 березня 

1619 р. // АGAD. – Archiwum Radzywiłłów. II. –  № 714.
16 Biblioteka PAN w Krakowie № 1051 (Biblioteka Narodowa. – Oddział mikrofi lmów. – Mf  № 

21986). – S. 363.
17 Інструкція королівських комісарів Війську Запорізькому від 13 січня 1622 р. (Бедржиць-
ка А. Звіт про роботу козацької комісії у Києві в січні 1622 pоку / А. Берджицька // Запис-
ки Наукового товариства імені Шевченка. – Т.252. – Львів, 2006. – C. 524.

18 АGAD. – Archiwum Zamoyskich. – № 3036. – S. 96–97 (український переклад: Грушев-
ський М. С. Історія України–Руси. – Т.8. – Ч.1. – Київ, 1995. – С. 67–68).

19 Tamże. – S. 97.
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середовищі. Справжнім головою козацтва для них є той, хто обирається за участі 
Січі. Таким є лейтмотив листа. Тому Левко Іванович  називає себе гетьманом, 
підкреслюючи в такий спосіб, що Г. Чорний може бути лише старшим над 
реєстровцями і має звертатися до нього як до ватажка всього козацтва, а не як 
до кошового. Реєстровці на той час ще корилися традиції. Г. Чорний, попри  
те, що пробував писатися гетьманом20, обіцяв залишити “гетьмана одного у 
Війську”. 

Суголосною листу є згадка коронного гетьмана Станіслава  
Конецпольського, що випищики не визнавали влади С. Чорного, бо справжній 
гетьман, на переконання козаків,  має бути “не поданий їм королем, а вибраний 
військом при гарматі та інших клейнодах”21. Сумнівно, щоб Г. Чорний вчергове 
дістався старшинства виключно через призначення Зигмунтом ІІІ. Для того, 
щоб Варшава наважилася через коліно зламати давню козацьку традицію і, 
зрештою, ухвали Куруківської комісії 1625 р., тоді ще не існувало можливостей, 
подібних до тих, які з’явилися після поразки козацького повстання 1638 р. 
Отже, кандидатуру Г. Чорного подали реєстровці, а король лише затвердив, що 
відповідало духові й букві Куруківської угоди. Проте каменем спотикання для 
легітимності претензій Г. Чорного на провід в усьому козацтві стало те, що він 
не пройшов горнило вальної ради за участі Січі. 

  Ідея ж єдності козацького світу під орудою єдиного гетьмана попри 
дедалі глибше розмежування між реєстровцями і випищиками продовжувала 
бути актуальною для козацтва й пізніше.  Після поразки повстання 1637 р. 
козаки ставили питання про збереження такого стану речей, про що виразно 
сигналізував С. Конецпольський: “Доброго собі зичите, щоб був один 
старший”22.  

Обговорена “гетьманська” складова конфлікту між реєстровцями та 
випищиками 1629 р. дозволяє вести мову про те, що під впливом дедалі 
рельєфнішого розмежування козацького середовища було запущено процес 
розрізнення понять “гетьман” і “старший”. Запорожці та випищики ревниво 
стежили за зміщенням центру тяжіння з Січі на волость, за тим, як реєстровці 
перебирали на себе лідерство. Під супровід некорисних для Запоріжжя 
змін загострилося сприйняття  проблеми  козацького голови. За аналогією з 
кошовим отаманом – старшим лише над січовиками,  – провідника, обраного 
лише реєстровцями, запорожці і, очевидно, й усі випищики стали вважати 
старшим (не гетьманом) винятково реєстровців. При цьому останні прагнули 
поширити на свого старшого функцію загальнокозацького голови. Випадки 
роздвоєння бентежили як випищиків, так і реєстровців, що вчергове свідчить 
про сильні позиції традиціоналізму у світобаченні козаків. До організаційного 
розмежування обидва табори ментально були ще не готові, тому воліли мати

20 Зокрема, він це робив в універсалі від 28 лютого 1630 р. (Грушевський М. С. Історія Укра-
їни-Руси. – Т.8. – Ч.І. – С. 70).  

21 Цит. за: Там само. – С. 65. 
22 Лист С. Конецпольського до Війська Запорізького від 5 листопада 1637 р. (Korespondencja 

Stanisława Koniecpolskiego hetmana wielkiego koronnego 1632–1646. – Kraków, 2005.  – S. 
428).  
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одного гетьмана і в 1629, і в 1637–1638 рр. Видається саме тому випищики 
готові були визнати старшого, обраного реєстровцями, загальнокозацьким 
головою, якщо конкретна кандидатура їх задовольняла. Так сталося, наприклад,  
у 1637 р. за Василя Томиленка, якому булава дісталася без думки випищиків23. 

З огляду на ту роль, яку виконували в Короні і Великому князівстві 
Литовському гетьмани, шанси “старшого” перемогти  на термінологічному рівні 
“гетьмана” зводилися до нуля. Тому, якщо, скажімо, в серпні 1600 р. Самійло 
Кішка, вирушаючи на чолі козацького війська з Січі (що було неможливо без 
обрання на вальній раді), називав себе старшим (хоча ще 1 липня підписувався 
як гетьман), то вже в 1629 р. згадуваний Левко Іванович відмовляє старшому 
реєстровців у праві називатися гетьманом. 

Без сумніву, вірус іменування провідника гетьманом було занесено 
в козацьке середовище вихідцями з еліт. Той факт, що від самого початку в 
козацтво ходили навіть князі наклала посутній відбиток на підбір поняття 
для позначення козацького провідника, так само як і тісний зв’язок козаків з 
урядниками прикордоння, а також загальне підпорядкування під час перших 
служб старостам та коронному гетьманові. Проте козаки не вважали своїми 
гетьманами / старшими Миколу Язловецького, Яна Оришовського, Валер’яна 
Сланського, кожен з яких свого часу був призначений королем, а не обраним 
на козацькій раді. Варшава природно прагнула подавати тих як старших, 
оперувала відповідною термінологією (називала старшими24 чи навіть 
гетьманами25), однак змусити козаків прийняти свою сторону, тобто фактично 
погодитися на докорінну зміну організації козацького світу не змогла аж до 
гнітючої козацької поразки на р. Старці. Позиція, яку вимушено обстоювали 
королівські комісари на попередніх козацьких комісіях 1614, 1617, 1619, 1622, 
1625, 1630 рр. виразно засвідчує безперспективність спроб нав’язати козацтву 
процедуру накинення провідника “згори”. Козаки всю дорогу відкидали наміри 
влад з порога. Не мали альтернативи козацькі вимоги, з граничною чіткістю 
висловлені в листі П. Сагайдачного до С. Жолкевського від 31 жовтня 1617 р.:   
“… а старшого з руки його королівської милості пана нашого і пана коронного 
гетьмана, який буде тепер і надалі, який би з війська нашого гідний і до того 
здатний нами самими, й ніким іншим обраний, а підтверджений його милістю 
паном гетьманом коронним”26. 

Від такої постановки питання козаки тимчасово відступили лише в 1597–
1599 рр., коли  прагнули схилити Варшаву до знесення баніції, накладеної на 
них після козацьких війн 1590–х рр. Козаки просили надіслати їм старшого 
й пропонували кандидатуру князя Доманта27. Однак таке призначення вони 
23 Порівн.: Грушевський М. С. Історія України-Руси. – Т.8. – Ч.І. – С. 246, 249.
24 Старшим вона намагалася утвердити навіть снятинського старосту Миколу Язловецького 

(Універсал короля Речі Посполитої Зигмунта ІІІ М. Язловецькому та Я. Оришовському 
від 25 червня 1591 р. (AGAD. – Archiwum Zamoуskich. – № 3112. – S. 78)).

25  Див.:  Грушевський М. С. Історія України-Руси. – Т.7. – С. 284; Кулаковський П. До історії 
стосунків реєстрових козаків і прикордоних старост у 1578–1583 роках / П. Кулаковський 
// Вісник Львівського університету. Серія історична. – Вип.34. – Львів, 1999. – С. 417.

26 Pisma Stanisława Żołkiewskiego. – S. 319.
27 Лист Т. Байбузи (?) до коронного гетьмана Я. Замойського 1598 (?) (AGAD. – Archiwum 
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розглядали виключно утилітарно, лише як засіб визнання своєї легітимності 
й поновлення колишнього статус-кво у стосунках з Варшавою. Прохання 
надіслати старшого було загорнуто у вимогу “щоб баніцію було знесено, яка на 
Військо внесена по тих лотрах, що їх пострачувано”28. Заодно козаки воліли 
використати приставленого від короля старшого для вгамування антикозацьких 
апетитів прикордонних урядників і шляхти, про що відверто йдеться в інструкції 
посланцям до короля: “Про дворянина просимо, який Війська добре свідомий, 
щоб завжди при нас мешкав для кривд, які нам неслушно приписують”29. 

Що козаки насправді не схиляли голови навіть тоді й не мали наміру назавжди 
відмовлятися від свого “старожитнього права” вибирати собі провідника, виразно 
свідчить той факт, що Ян Оришовський, який понад двадцять років крутився в 
козацькому середовищі, не насмілювався офіційно називати себе старшим, 
коли козаки його таким не вважали. Він підписував листи як “поручник” чи 
без вказівки на свою позицію в козацькому середовищі30. „Старшими” ж були 
ватажки, обрані самими козаками. Особливо показовим є підпис у листі до 
коронного гетьмана Я. Замойського від 1601 р., написаний Я. Оришовським та 
С. Кішкою – “Ян Оришовський, рукою власною, Самійло Кішка, старший i все 
Військо Запорізьке”31. Коли ж у 1586 р. мешканці київської слободи називали 
Я. Оришовського гетьманом (“його милості пану Оришовському, гетьманові 
запорізькому”)32, то це промовляє про те, що “поручник” на той час був обраний 
козаками на цю посаду. 

Власне до традиції обрання, а не призначення Я. Оришовського козаки 
апелювали під час комісій 1617 та 1619 рр., коли обстоювали своє право обирати 
старшого. Вловили цей підтекст і королівські комісари, тому й писали в декларації: 
“У цьому теж декларували, що старшого даного від його королівської милості, 
від гетьмана коронного, як колись бував Оришовський та інші, при собі хочуть 
мати, який би був обраний з їхнього Війська і мав бути заприсяженим з усім 
товариством…”33. Лише після поразки козацьких війн 1637–1638 рр. Варшаві 

Zamoyskich. – № 3036. – S. 38).
28 Лист послів Війська Запорізького до короля Речі Посполитої Зигмунта ІІІ, 1597–1599 

(AGAD. – Archiwum Zamoyskich. – № 3036. – S. 31).
29 Tamże.
30 Лист поручника козаків Я. Оришовського до короля Речі Посполитої Стефана Баторія від 

3 липня 1581 р. (Дневник последнего похода Стефана Батория на Россию (осада Пскова) 
и дипломатическая переписка того времени, относящаяся главным образом к заключе-
нию Запольского мира (1581–1582). – Санкт-Петербург, 1867. – С. 279–281); лист по-
ручника козаків Я. Оришовського до Я. Замойського від 3 січня 1585 р. (Archiwum Jana 
Zamoyskiego. – Warszawa 1909. – T. 4. –  п. 1072); лист поручника козаків Я. Оришовсько-
го до Я. Замойського від 1 липня 1600 р. (AGAD. – Archiwum Zamoyskich. – № 687. – S. 
53 v.); Лист Стефана Сєраковського, коморника коронного гетьмана Я. Замойського та Я. 
Оришовського до Я. Замойського, вересень 1600 р.  (AGAD. – Archiwum Zamozskich. – № 
698. – S. 45). 

31 Лист Я. Оришовського та С. Кішки до Я. Замойського від 1 серпня 1600 р. (Listy Stanisla-
wa Żólkiewskiego. – S. 107).

32 Архив Юго-Западной России. –Часть VII. – Т. 1. –  Киев, 1872. – С. 255. 
33 Декларація королівських комісарів Війську Запорізькому від 28 жовтня 1617 р. (Pisma 

Stanisława Żółkiewskiego. – S. 318). Див. також: Декларація королівських комісарів Вій-
ську Запорізькому від 8 жовтня 1619 р. (Tamze. – S. 333).
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вдалося нахилити деморалізованих поразками козаків. Та й то проблему лише 
загнали в середину. Остаточно вона була вирішена шаблею в середині XVIІ ст. на 
козацьку ж користь. 

                                                      *   *   *
Крім старших / гетьманів, у Війську Запорізькому існували також кошові 

отамани, які вивищувалися над рядовими отаманами козацьких ватаг й у цьому 
сенсі були конкурентами першим. Правда про кошових зразка ХVІ – початку 
XVII ст. мало що відомо. Перші прямі згадки про них датовані аж 1620-ми 
рр. Маємо лист кошового Яцини до гетьмана М. Дорошенка та наведену вище 
заувагу гетьмана Левка Івановича про неналежне звертання до нього старшим 
реєстровців Г. Чорним “не як до голови, але як до кошових”34. Логічним 
припустити, що кошові існували й дещо раніше. Однак коли саме і за яких 
обставин вони з’явилися, можна судити лише приблизно. Симптоматичним у 
цьому сенсі є брак будь-яких натяків на кошових у Е. Лясоти. Той бачить на 
Запоріжжі лише гетьманів – Богдана Микошинського та Г. Лободу35. Було б 
дивним, якби спостережливий імператорський посланець, який так докладно 
описав своє перебування на Січі, а також козаків і, що важливо, роботу козацької 
ради, випадково не помітив кошового. Тим паче, що козацтво так неодностайно 
відреагувало на пропозиції служби Рудольфу ІІ і дійшло до кількох рад, поміж 
ними старшинських і “чорних”. Той факт, що кошовий отаман не засвітився 
у цих бурхливих подіях може свідчити лише про відсутність до кінця XVI ст. 
інституту кошівства як такого, тобто кошового отамана, який піднімався над 
отаманами козацьких ватаг пов’язаних із Запоріжжям. На Січі, цьому епіцентрі 
запорізького життя, міг бути свій локальний отаман з обсягом компетенцій не 
більшим, ніж прерогативи рядового отамана. Тому й не розгледів кошового 
Е. Лясота. 

Усе це вказує на те, що процес відсепарування з маси козаків властиво 
запорожців перебував лише на початковій стадії. Запущений щонайпізніше в 
другій половині XVI ст., коли з’явилися козацькі осідки в глибині Степового 
Кордону, він ще не потягнув за собою інституціонального оформлення у вигляді 
утворення в рамках Війська Запорізького ще й Запорізького Коша зі своєю 
військово-адміністративною вертикаллю. У цьому, виходить, не відчувалося 
потреби. Козацтво чулося неподільним організмом зі старшим / гетьманом 
на чолі. Ключовим чинником у забезпеченні подібної  єдності була перевага 
на Запоріжжі так званих “старих”, “заслужених” козаків36, багато з яких 
мали шляхетське минуле і входили до числа реєстровців, тоді як на волості 
домінували щойно покозачені, що так яскраво проявилося під час козацьких 
війн К. Косинського та С. Наливайка. 
34 Лист кошового отамана Яцини до гетьмана Війська Запорізького М. Дорошенка від  30 
березня 1628 р. (Мицик Ю.  Михайло Дорошенко. – С. 71); лист гетьмана Війська За-
порізького Левка Івановича до старшого реєстровців Г. Чорного від 1 грудня 1629 р. 
(АGAD. – Archiwum Zamoyskich. – № 3036. – S. 97, український переклад: Грушевський 
М. С. Історія України-Руси. – Т.8. – С. 68).

35 Erуka Lassoty i Wilhelma Beauplana Opisy Ukrainy. – Warszawa, 1972. – S. 68, 72.
36 Див.: Грушевський М. С. Історія України-Руси. –  T.7. – С. 214–217: Леп’явко С. Козацькі 
війни. – С. 157–160.
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На зламі ж XVI–XVII ст., коли відбулося ґвалтовне розростання чисельності 
козацтва, а на Запоріжжі у зв’язку з цим почала явно переважити “чернь”, 
частина якої перебувала тут постійно, процес розділення козацтва на дві гілки 
– властиво запорожців і городових – прискорився, й виникли передумови для 
появи та організаційного вивищення  властиво запорізької старшини з  кошовим 
отаманом на чолі. Як видається, кошовий отаман був старшим на Січі над тими 
козаками, які там опинялися й проживали більш-менш тривалий час. Не міг не 
мати при собі помічників, хоч би писаря та осавула. Оскільки козацька гармата 
та клейноди, традиційно перебували на волості, і лише в окремих випадках, 
потрапляли на Січ, то окремих січових пушкаря з обслугою, хорунжого, 
бунчужного, обозного, схоже, не було.  

Кошовий отаман, без сумніву, визнавав владу гетьмана / старшого, 
що видно з букви і духу вже згадуваного листа гетьмана Левка Івановича. 
Визнавав і в суто прикладному розумінні, коли гетьман навідувався на Січ. 
Невипадково повідомлення М. Дорошенка (1623) та І. Петрижицького (1632) 
щодо відвідування Січі з метою недопущення морських походів не містять 
жодних ознак якогось тертя з приводу власне підпорядкування запорожців 
гетьманові чи колізій по лінії кошовий отаман – гетьман37. Більше того, 
І. Петрижицький навіть проявив на Січі свою тверду руку, “старших з-поміж 
себе, давши їм для урядування та пильнування сваволі, якби якась ще найтися 
могла”38. Слід гадати, І. Петрижицький протиснув вибір цієї старшини на 
січовій раді, бо ж призначення суперечить тогочасним козацьким уявленням 
про організацію влади, ґрунтованим на фетишизації виборних засад.  Інакше 
доведеться припускати, що під час його появи тамтешні козаки взагалі не мали 
над собою старших, а інститут кошового отамана функціонував періодично, то 
зникаючи то з’являючись за особливої потреби.

Утім, поява кошового отамана та кошової старшини зовсім не свідчили 
про утворення демаркаційної лінії між запорожцями та городовими козаками. 
Сам стиль козацького життя в тодішній Україні не давав викристалізуватися 
окремому запорізькому козацтву, яке б усвідомлювало свою окремішність. 
Бо ж через Запоріжжя проходили чи не всі козаки, а на зиму там залишалася 
невелика сторожа. Інші – й реєстровці, й випищики – відкочувалися на волость, 
де мали сім’ї  й оселі. У 1616 р. туркам тільки тому вдалося оволодіти Січчю, 
що застали її безлюдною39.  Такий стан речей влучно передали у своїй реляції 
чернігівський підкоморій Адам Кисіль і польний гетьман  Стефан Потоцький, 
коли вели мову про намір учасників повстання 1637 р. сховатися на Січі: “На 
Запоріжжя піти можуть, але залишать жінок і дітей, і самі довго там 
протриматися не зможуть, принесуть знову свої голови під шаблю Речі 

37 Лист  гетьмана Війська Запорізького М. Дорошенка до київського воєводи Т. Замойського                    
(Мицик Ю. Михайло Дорошенко. – С. 165–166); лист  старшого Війська Запорізького 
І. Петрижицького до С. Конецпоольського від 22 березня 1622 р. (Мицик Ю. Листи Пе-
трижицького-Кулаги / Ю. Мицик // Козацтво. – 1996. –  № 1.– С. 22).  

38 Лист  старшого Війська Запорізького І. Петрижицького до С. Конецпоольського від 22 
березня 1622 р. // Мицик Ю. Листи Петрижицького-Кулаги.  – С. 22.  

39 Див.: Грушевський М. С. Історія України-Руси. – Т.7. – С. 356. 
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Посполитої”40. А те, що із Запоріжжям були нерозривно пов’язані  реєстровці, 
добре ілюструє підхід Варшави до формування реєстру за наслідками цього 
повстання. Так-от попри згадувані вище суворі вимоги до кандидатів у 
новому реєстрі було виділено 500 місць для колишніх реєстровців-учасників 
повстання, які не скорилися і відійшли перечекати лиху годину на Запоріжжі41. 
Або ось як красномовно шпетили влітку 1637 р. реєстровців випищики, ці 
затяті  тогочасні патріоти й завсідники Січі, за їхні спроби не зважати на голос 
низів: “Дивно нам робиться, коли як бачимо і чуємо від різних людей, ваші 
милості товариство наше віддаляєте від себе, товаришів своїх і вважаєте за 
головних неприятелів, з чого нам великий жаль”42.

Своєрідним уособленням всієї умовності поділу на запорожців та городових 
козаків є доля старшин Яцини та Левка Івановича. Перший у 1619 р. під час 
Раставицької комісії був посланцем від Війська Запорізького до королівських 
комісарів, а в  1628 р. підписує лист до гетьмана М. Дорошенка як кошовий 
отаман43. Другий  у 1629 р. був обраний на раді за участі запорожців гетьманом, 
перебував на Січі, гнівно закидав старшому реєстровців Григорію Чорному 
спроби звести його до рівня кошового, а влітку 1637 р. вже фігурує як посланець 
реєстровців до С. Конецпольського44.    

 Зрештою, ні Варшава, ні сусідні держави не бачать в Україні окремих 
козацтв чи чітко окреслених і територіально локалізованих прошарків в 
рамках Війська Запорізького. Кожне з понять, якими оперували до середини 
XVII ст., –  “козаки”, “запорозькі козаки”, “низові козаки”, “низові запорозькі 
козаки” – на відміну від набагато пізніших часів покриває увесь козацький 
загал, а не лише його частину. Ніхто в інтитуляції листів, адресованих Війську 
Запорізькому, не виділяв наосібно реєстровців чи випищиків, запорожців чи 
городових козаків. Не видно жодних ознак того, що з’явилася категорія козаків, 
які настільки відсепарувалися від волості, що вже чулася так би мовити  
винятково запорожцями й протиставляла себе іншим козакам.  Потрібно було 
таких потужних детонаторів як українська Національно-визвольна війна та 
утворення Української козацької держави, щоб Запоріжжя почало культивувати 
окремішність і самодостатність. Та й тоді воно тисячами ниток буде зв’язане 
з Гетьманщиною й ніколи не виводитиме себе за рамки  українського козацтва 
40 Реляція А. Киселя та С. Потоцького до коронного гетьмана С. Конецпольського від 10 
травня 1637 р. (Korespondencjа Stanisława Koniecpolskiego. – S. 362). 

41 Реляція А. Киселя та С. Потоцького, друга половина лютого 1638 р. (Tamże... – S. 476); 
Інструкція С. Конецпольського К. Мелецькому, посланцю на Запоріжжя, друга половина 
лютого 1638 р. (Tamże. – S. 478). 

42 Лист козаків-випищиків до реєстровців від 9 липня 1637 р. (Korespondencja Stanislawa 
Koniecpolskiego. –  S. 393).

43 Лист старшого  Війська Запорізького П. Конашевича-Сагайдачного до королівських ко-
місарів від 17 жовтня 1619 р. (Pisma Stanisława Żółkiewskiego.  – S. 338); лист кошового 
отамана Яцини до гетьмана Війська Запорізького М. Дорошенка від  30 березня 1628 р. 
(Мицик Ю.  Михайло Дорошенко. – С. 71).

44Лист гетьмана Війська Запорізького Левка Івановича до старшого реєстровців Г. Чорного 
від 1 грудня 1629 р. (АGAD. – Archiwum Zamoyskich. – № 3036. – S. 97, український пере-
клад: Грушевський М. С. Історія України-Руси. – Т.8. – С. 68); лист реєстровців до С. Ко-
нецпольського від 28 липня 1637 р. (Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego. – S. 392).
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як такого, навіть у часи Нової Січі (1734–1775). Так само в часи Богдана 
Хмельницького була остаточно розв’язана дилема на користь “гетьмана” 
як загальнокозацького ватажка, яка упродовж першої половини XVII ст. 
символізувала процес неухильного розшарування козацтва.    

Viktor Brekhunenko. HETMAN OR SENIOR? IN THE ORDER OF THE
NOMENCLATURE OF THE KOSSACK LEADERS (16th – FIRST
HALF OF THE 17th CENTURY)
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Олег  Бубенок*

„СКІФСЬКІ” ТРАДИЦІЇ У ПОХОВАЛЬНО-ПОМИНАЛЬНІЙ
ОБРЯДОВОСТІ ДАВНІХ ТЮРКСЬКИХ ПЛЕМЕН

Дослідники вже давно звернули увагу на те, що описані пізньоантични-
ми та ранньосередньовічним авторами поховальні та поминальні звичаї ранніх 
тюркських племен багато в чому були схожими на поховальні традиції давніх 
скіфів та інших іраномовних номадів. Робились певні спроби пояснити ці збі-
ги. Так, А. П. Новосельцев, Б. О. Калоєв та деякі інші дослідники вважали, 
що описані аналогії стали наслідком асиміляції іраномовних племен тюрко-
мовними номадами за часів раннього середньовіччя. Вони вважали, що після 
гунської експансії іраномовне і тюркомовне населення співіснувало у степах 
Євразії. Політичне домінування ранніх тюрків мало сприяти асиміляції ірано-
мовних племен тюрками. На їхню думку, цей процес був  поступовим. У наслі-
док цього, іраномовні номади Євразійського степу справили значний вплив на 
ідеологію тюркомовних прибульців1. Проте існують певні сумніви щодо цього, 
бо вже „скіфські” звичаї являли собою традиійне явище в середині гунського 
суспільства.

Дійсно, аналогічні скіфським звичаї вже існували у гунів і вони були зафік-
совані Йорданом2. Йордан повідомляє, що гунські воїни, дізнавшись про смерть 
свого вождя Аттіли, у відповідності до своїх звичаїв, почали відрізати собі час-
тину волосся і надрізати обличчя. Після того тіло Аттіли перевезли до степу і 
помістили у середину спеціального намету. Найкращі вершники гунів на конях 
об’їзджали навкруги того місця, де був небіжчик. Врешті-решт, після гучних 
голосінь Аттіла був похований в кургані, на якому гуни справили такі діі, як 
“страва” (strava) та велика тризна. За словами Йордана, Аттіла був похований у 
трьох трунах – в золотій, срібній та залізній. Разом з ним були покладені його 
військові трофеї та дорогоцінності. З метою, щоб запобігти пограбуванню мо-
гили вождя гунів, учасників поховальної процесії було вбито3. Перекладач та 
* Бубенок Олег Борисович – доктор історичних наук, провідний науковий спеціаліст Інсти-
туту сходознавства ім. А. Кримського НАН України.

1 Новосельцев А. П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кав-
каза. – Москва, 1990. – С. 145; Калоев Б. А. Этнографические данные о связях этногенеза 
осетин со Средней Азией // Калоев Б. А. Осетинские историко-этнографические этюды. 
– Москва, 1999. – С. 65–66. 

2 Иордан. О происхождении и деяниях гетов / Пер. с лат. Е. Ч. Скржинской. – Москва, 1960. 
– С. 117, 172.

3 Sequenti vero luce cum magna pars diei fuisset exempta, ministri regii triste aliquid suspicantes 
post clamores maximos fores effringunt inveniuntque Attilae sine ullo vulnere necem sanguinis 
effusione peractam puellamque demisso vultu sub velamine lacrimantem. Tunc, ut gentis 
illius mos est, crinium parte truncate informes  facies cavis turpavere vulneribus, ut proeliator 
eximius non femineis lamentationibus et lacrimis, sed sanguine lugeretur virile. De quo id 
accessit mirabile, ut Marciano principi Orientis de tam feroci hoste sollicito in somnis divinitas 
adsistens arcum Attilae in eadem nocte fractum ostenderet, quasi quod gens ipsa eo telo multum 
praesumat. Hoc Priscus istoricus vera se dicit adtestatione probare. Nam in tantum magnis 
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коментатор твору Йордана О. Ч. Скржинська звернула увагу на використання 
готським істориком терміна strava, зазначивши при цьому, що одні дослідники 
схильні були вважати це слово запозиченням із слов’янських мов у значенні 
“тризна, поминальний банкет тощо”, а інші бачили в ньому спотворене готське 
слово straujan – “поховальне вогнище”.4 Л. А. Гіндін, який порівнював опис 
Йордана з описом тризни по Ігорю у “Повісті минулих літ”, прийшов до висно-
вку: “… strava Йордана, що здійснюється за допомогою ingenti commessatione, 
не може відповідати тризні ПМЛ ні за змістом, ні за композицією, повністю 
адекватна лише поминальному банкету з великою кількістю напоїв…”5. Окрім 
того, В. І. Абаєв зафіксував в осетинській мові термін st’ælyn, st’æld, що має 
значення “гинути, зникати тощо”. На думку відомого лінгвіста, він походить 
від давньоіранського *straya-, що в свою чергу походить від індоєвропейського 
*ster- – “ставати мертвим” тощо. Для порівняння дослідником наведені термі-
ни: перс. satarvan – “безплодний”; давньоруськ. стърва – “труп”; англ. starve 
– “помирати від голоду” тощо6. Таким чином, у гунів термін strava міг являти 
собою давнє запозичення з іранських мов і відповідно до того мав означати 
дії, пов’язані із завершенням поховання небіжчика. Отже, в описі поховання 
Аттіли міститься чимало індоєвропейського. Про це може свідчити не лише 
вживання терміна strava, а й самі поховальні звичаї, що дуже нагадують тради-
ції скіфів, аланів, осетинів та інших іраномовних народів.

Саме таку ситуацію ми спостерігаємо і серед давніх тюрків Центральної 
Азії, більш відомих як “тюркюти”. Є підстави вважати, що тюркюти ще до за-
воюванння Північного Кавказу зазнали впливу з боку іраномовного населення 

imperils Attila terribillis habitus est, ut eius mortem in locum muneris superna regnantibus 
indicarent. Cuius manes quibus a sua gente honoratae sunt, pauca de multis dicere non 
omittamus. In mediis si quidem campis et intra tenturia sirica cadavere conlocato spectaculum  
admirandum et sollemniter exhibetur. Nam de tota gente Hunnorum lectissimi equites in eo 
loco, quo erat positus, in modum circensium cursibus ambientes, facta eius cantu funereo tali 
ordine referebant. “Praecipuus Hunnorum rex Attila, parte genitus Mundzuco, fortissimarum 
gentium dominus, qui inaudita ante se potential solus Scythica et Germanica regna possedit nec 
non utraque Romani urbis imperia captis civitatibus terruit et, ne praedae reliqua subderentur, 
placates praecibus annuum vectigal accepit: cunque haec omnia proventu felicitates egerit, non 
vulnere hostium, non fraude suorum, sed gente incolume inter gaudia laetus sine sensu doloris 
occubuit. quis ergo hunc exitum putet, quem nullus aestimat vindicandum?” postquam talibus 
lamentis est defl etus, stravam super tumulum eius quam appellant ipsi ingenti commessatione 
concelebrant, et contraria invicem sibi copulantes luctu funereo mixto gaudio explicabant, 
noctuque secreto cadaver terra reconditum copercula primum auro, secundum argento, tertium 
ferri rigore communiunt, signifi cantes tali argumento potentissimo regi omnia convenisse: 
ferrum, quod gentes edomuit, aurum et argentums, quod ornatum rei publicae utriusque 
acceperit. addunt arma hostium caedibus adquisita, faleras vario gemmarum fulgore praetiosas 
et diversi generic insignia, quibus colitur aulicum decus. et, ut tantis divitiis humans curiositas 
arceretur, operi deputatos detestabili mercede trucidarunt, emersitque momentanea mors 
sepelientibus cum sepulto. 

4 Иордан. О происхождении и деяниях гетов. – С. 327–328. 
5 Гиндин Л. А. Обряд погребения Аттилы и “тризна” Ольги по Игорю / Л. А. Гиндин // 
Балто-славянские этнокультурные и археологические древности: погребальный обряд. 
Тезисы научной конференции. – М., 1986. – С. 30–33.

6 Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. – Т. III. – Ленинград, 
1979. – С. 163.
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степів. Насамперед, це стосується поховальних традицій. Так, китайська динас-
тийна хроніка “Тань-шу” повідомляює про існування у тюрок-тугю у першій 
треті VII ст. н. е. наступних поховально-поминальних обрядів: “Тіло покійника 
кладуть в палатку. Сини, внуки і  родичі обох статей ріжуть коней і овець та, 
разклавши перед палаткою, приносять в жертву; сім разів об’їжджають навко-
ло палатки на верхових конях, потім перед входом в палатку ножем надрізають 
собі лице і починають плакати; кров і сльози спільно ллються. Таким чином 
поступають сім разів і закінчують. Потім в обраний день беруть коня, на якому 
покійник їздив, і речі, які  він вживав, разом з покійником спалюють; збирають 
попіл і закривають в певний період року в могилу. Померлого восени або зи-
мою хоронять, коли листя на деревах і рослинах починає жовтіти або опада-
ти; померлого весною і літом хоронять, коли квіти посинають розгортатися7. В 
день похорон, так само як і в день смерті, рідні пропонують жертву, скачуть на 
конях і надрізають лице. В будівлі, збудованій при могилі, ставлять намальо-
ваний образ покійника і опис битв, в яких він приймав участь протягом життя. 
Звичайно, якщо він вбив одну людину, то ставлять один камінь. У деяких число 
таких каменів простягається до сотні і навіть до тисячі. По принесенні овець і 
коней в жертву до єдиної вивішують їх голови на віхах”8 .

У зв’язку з цим, великий інтерес також становить повідомлення Менандра, 
згідно з яким візантійський посол Валентин, прибувши до ставки кагана за-
хідних тюрків, дізнався про смерть їхнього правителя Ділзівула. На зустріч їм 
вийшов його син Турксанф і наказав візантійцям, згідно існуючої серед тюрків 
традиції, подряпати ножем свої обличчя. Ті виконали його наказ. Далі Менандр 
повідомляє, що в один із днів трауру до Турксанфа привели четверо полонених 
“Унів” (гунів. – О. Б.) для принесення в жертву з конями на честь його бать-
ка. Турксанф повелів полоненим перейти у Потойбічний Світ, щоб передати 
його батьку звістку від тих, хто залишився у живих. Досить цікаво, що вже в 
XIX ст. дослідники звернули увагу на те, що аналогічні поховальні традиції 
давніх тюрків були зафіксовані китайським автором Матуанліном. За даними 
китайського автора, давні тюрки під час похорон збирались над трупами і на 
знак скорботи різали та рвали собі тіло та щоки 9. 

У другій половині VII ст. албанській єпископ Ісраель здійснив місію до да-
гестанських гунів, що знайшло своє відображення в творі вірменського автора 
Мовсеса Каланкатуаці “Історія Албанії”. Там вірменський інформатор, посила-
ючись на повідомлення Ісраеля, особливо відзначив поховальні традиції дагес-
танських гунів, що знаходять аналоги серед язичницьких поховальних обрядів 
багатьох іраномовних народів. Про похорони у „гунів” він писав наступне: 
„Трубили [в труби] і били в барабани над трупами, ножем чи палашом робили 
7 Найбільш вірогідно, що залишки кремації тюрки ховали двічі на рік на одному некрополі, 
що знаходився посередині шляху міграцій цих кочівників, котрі мали кочувати в залеж-
ності від пори року: або з Півночі на Південь, або з Півдня на Північ.

8 Бичурин Н. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние време-
на. – Т. I. – Москва–Ленинград, 1950. – С. 230.

9 Менандр Византиец. Продолженеие истории Агафиевой // Византийские историки, 
переведенные с греческого С. Дестунисом. – Санкт-Петербург, 1860. – С. 421–422, прим. 
71.
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кривавлячі  надрізи на своїх щоках, на руках і ногах. То було пекельне видови-
ще, коли зовсім нагі мужчини – муж за мужем і загін за загоном – бились меча-
ми на ристалищі біля могил. Численні натовпи людей змагалися один з одним, 
а потім віддавалися розпусті і скакали на конях то в ту, то в іншу сторону. Хто 
плакав і ридав, а хто забавлявся за диявольським своїм звичаєм. Вони забавля-
лися, розважалися, пускалися в танці і віддавалися бридким поступкам…”10. 

 А. П. Новосельцев, який вважав дагестанських гунів хозарами, проана-
лізувавши їхні поховальні звичаї прийшов до наступного висновку: „Описані 
Ісраелем звичаї нагадують деякі звичаї стародавніх скіфів, охарактеризовані 
Геродотом, і, здається, доводять спадкоємність між давньоіранськими кочівни-
ками і хозарами VII ст.”11

Те, що булгари, які оселилися на Середній Волзі, у своїх традиціях також 
багато чого успадкувати від іраномовних народів, може свідчити інформація 
Ібн Фадлана про поховальні звичаї жителів Волзької Булгарії. Арабський ін-
форматор подав детальний опис поховальних звичаїв булгар, що мають ана-
логи у традиціях скіфів, осетинів тощо. Так, Ібн Фадлан повідомляє: „І якщо 
помре мусульманин у них, і ось [є] жінка [з] хорезмійців, то його обмивають 
обмиванням мусульман. Потім везуть його на повозці, яка тягне його, а пе-
ред ним [ідуть] зі знаменом, поки не прибудуть з ним до місця, в якому його 
похоронять. Коли ж він прибуде туди, вони візьмуть його з повозки і поло-
жать його на землю. Потім нанесуть навколо нього лінію і відкладуть його в 
сторону. Потім вони викопають всередині цієї лінії його могилу, зроблять для 
нього бокову печеру і похоронять його”.12 А. П. Ковалівський, коментуючи да-
ний уривок, зазначив, що тут „йдеться про поховання немісцевого мусульмани-
на”. При цьому дослідник звернув увагу на конструкцію поховальної споруди: 
“…лахд – бокова печера, здійснена у стінці рову відповідно до старовинного 
способу поховання на Сході. У мусульман ця бокова виїмка настільки висока, 
що небіжчик може там прийняти сидяче положення. Вважалось, що відразу 
після смерті він буде допитаний двома ангелами для бесіди з якими йому до-
ведеться сісти”13. Проте кілька десятиліть тому з цього приводу А.П. Смирнов 
зазначив: „Не можу не зазначити, що другий обряд поховання в катакомбах, 
найбільш характерний для Салтівського могильника, що має зв’язок із сармат-
ським, також є характерним для болгар”. При цьому дослідник посилається 
саме на цей уривок твору Ібн Фадлана14. Отже, якщо виходити із контексту 
повідомлення Ібн Фадлана, то можна вважати, що згаданий небіжчик-мусуль-
манин не був місцевим жителем, а походив, вірогідніш за все, із Хорезму. Як 
10 Мовсэс Калакантуаци. История страны Алуанк / Пер. с древнеармянского Ш. Б. Смбатя-
на. – Ереван, 1984. – С. 124.

11 Новосельцев А. П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и 
Кавказа. – С. 145.
12 Ковалевский А. П. Книга Ахмеда ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921-922 гг. 

– Харьков, 1956. – С. 140. 
13 Ковалевский А. П. Книга Ахмеда ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921-922 гг. 

– С. 231, ком. 635. 
14 Смирнов А. П. Некоторые вопросы средневековой истории Поволжья. – Казань, 1957. – 
С. 6.



134

відомо, у Хорезмі з давніх часів проживали іраномовні етнічні групи, серед 
яких були не лише власне хорезмійці, а й алани. Таким чином, описаний Ібн 
Фадланом поховальний обряд міг являти собою відгомін давніх поховальних 
традицій іраномовних народів. 

Проте Ібн Фадлан далі описує також і поховальну церемонію місцевих бул-
гар Середньої Волги: “Подібно цьому [і] вони [жителі цієї країни] поступають 
зі своїми мертвими. Жінки не плачуть над мертвими, але над ними плачуть їх 
мужчини, котрі приходять в день, в котрий він помер, зупиняються біля дверей 
його юрти і кричать самим противним плачем і самим диким, яким тільки мож-
на плакати. Це – [люди] вільні. Коли ж звершиться їх плач, з’являються раби, 
[несучи] з собою сплетені шкіри, і безперервно плачуть і б’ють свої боки і ви-
ступаючі частини своїх тіл цими ремнями, поки на їх тілі не утворяться [сліди] 
ніби ударів бича. І вони [місцеві жителі] обовязково ставлять біля дверей юрти 
знамено. Вони приносять його зброю і кладуть її навколо його могили і не пе-
реривають плач протягом двох років. Коли ж пройдуть два роки, вони знімуть 
знамено і візьмуть [частину] свого волосся…. Родичі померлого скличуть зва-
ний бенкет, який дається знати про закінчення  трауру, і якщо у нього була дру-
жина, то вона вийде заміж. Це якщо він був з [числа] вождів. Що ж стосується 
простого народу, то вони роблять з своїми покійниками [тільки] дещо з цього 
[обряду]”15. Дослідники вже давно звернули увагу на те, що цей опис поховаль-
ної церемонії волзьких булгар дуже нагадує опис поховальних обрядів скіфів, 
описаних Геродотом. При цьому було зафіксовано чимало збігів.

Дійсно, дані письмових джерел та етнографії засвідчують поширення ана-
логічних поховальних традицій, насамперед, серед іраномовних народів ан-
тичності та нового часу. 

Так, грецький “батько історії” Геродот залишив нам досить детальний опис 
похорон скіфських царів та інших скіфів у Четвертій Книзі своєї “Історії гре-
ко-перських війн”. Є сенс навести елементи поховальної церемонії царських 
скіфів: 

1) “Коли помирає їхній цар, вони викопують у землі велику чотирикутну 
яму, беруть уже підготовленого померлого, вкривають його тіло воском (перед 
тим очищують від нутрощів його черево), наповнюють його перетертим ку-
прієм, кмином, насінням селери, кропом, потім зашивають черево, кладуть 
покійника на віз і перевозять його до іншого племені”.

2) „Ті, до яких привозять померлого, роблять те саме, що й царські скіфи: 
відрізують кінчик вуха, стрижуть на голові волосся, дряпають в різних міс-
цях рамено, вкривають синцями лоб і ніс і проколюють стрілою ліву руку16. 
Звідти на возі труп царя перевозять ще далі до підвладного їм племені, а ті, 
до яких його перед тим привозили, супроводжують його.”

3) „Потім, помістивши покійника на підстилку в могильному склепі, 
15 Ковалевский А. П. Книга Ахмеда ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921-922 
гг. – C. 140.

16 У перекладі Г. А. Стратановського на російську даний фрагмент має вигляд: “… отрезают 
кусок своего уха, обстригают в кружок волосы на голове, делают кругом надрез на руке, 
расцарапывают лоб и нос и прокалывают левую руку стрелами” [Геродот. История в 
девяти книгах / Пер. с греч. Г. А. Стратановского. – Л., 1972. – Кн. IV]. 
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встромлюють у землю з усіх боків від покійника списи, а над ними кладуть 
деревини і вкривають його очеретяними матами. В просторому приміщен-
ні склепу ховають одну з його наложниць, яку перед тим задушили, його 
чашника і куховара, конюха, особистого слугу, вісника і його коней, а також 
певну частину його речей і так само золоті чаші (срібла та міді вони зовсім 
не використовують). Коли вони все це зроблять, то насипають землю і спо-
руджують великий курган, намагаючись зробити його найвищим”.

4) „Коли минає рік, вони влаштовують нове святкування. Вибирають най-
кращих слуг із тих, що залишилися (всі вони скіфи з народження, бо ті, що 
служать цареві, він їх сам обирає собі, а рабів він собі не купує), отже, з цих 
слуг п’ятдесят вони душать і до того ще п’ятдесят коней із найкращих. У них 
виймають шлунок, очищують його всередині, наповнюють соломою і зашива-
ють... На коней нав’язують віжки та вуздечки, тягнуть наперед і прив’язують 
до палів. Після того тих п’ятдесят задушених юнаків... саджають кожного на 
коня в такий спосіб: кожному покійникові вздовж хребта встромлюють пря-
му жердину аж до шиї... Цих вершників розміщують навколо кургану і йдуть 
геть.”

5) „... інших скіфів, коли ті помирають, найближчі родичі кладуть на вози 
і перевозять їх до домів приятелів. І кожен із них приймає їх і частує всіх, хто 
супроводжує померлого, водночас підносячи йому всі ті страви, якими частує 
і живих. Отак сорок днів возять незнатних людей, а вже потім їх ховають.”

6) „Після похорону скіфи очищуються. Спершу вони змазують голову яко-
юсь маззю, змивають її, а після того очищують і все тіло: ставлять три жерди-
ни, нахиляючи одну до одної і обгортають їх товстою вовняною тканиною, 
закривають нею все навколо, ставлять усередину такого намету з жердин і 
тканини посудину, а в неї кидають розпечені камені. …насіння ... конопель 
беруть скіфи, потім залізають під вовняні тканини і сиплять насіння на роз-
печене каміння і насіння, падаючи на каміння, горить, димить і дає пару таку 
густу, що подібної до неї не буває в жодній еллінській паровій лазні. І скі-
фи, задоволені паровою лазнею, кричать радіючи”17.

Сучасні осетини, нащадки іраномовних аланів, також до недавнього часу 
дотримувались аналогічних поховальних традицій. Осетинська поховально-
поминальна обрядовість у свій час стала об’єктом досліджень В. Ф. Міллера, 
Ж. Дюмезіля, Б. О. Калоєва та інших дослідників. Дані етнографії свідчать про 
те, що осетинському поховальному обрядові були притаманні наступні риси18:

1) про смерть родичів сповіщав спеціальний “сумний вісник”;
2) під час оплакування мало місце самокатування: чоловіки лупцювали 

себе по голові кулаками, палкою і навіть спеціальним батогом, жінки же дря-
пали собі нігтями обличчя до крові, виривали волосся, били собі по обличчю 
долонями;

17  Геродот. Історія в дев’яти кигах / Пер. з давньогрец.  А. О. Білецького.– Київ, 1993. – Кн. IV.
18 Миллер В. Ф. Осетинские этюды. – Т. II. – Москва., 1882; Калоев Б. А. Похоронные обычаи 
и обряды осетин в XVIII – начале XIX в. // Кавказский этнографический сборник. – 
Т. VIII. – Москва, 1984. – С. 72–105; Дюмезиль Ж. Скифы и нарты. – Москва, 1990. – 
С. 188–198. 
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3) родичі небіжчика по батьківській лінії тричі обходили навколо небіжчи-
ка на колінах19;

4) небіжчика одягали у найкращий одяг та клали до могили зброю та по-
бутові речі, найбільш необхідні у потойбічному житті;

5) обряд присвячення коня небіжчику – хвіст та гриву присвячуваного коня 
прикрашали кольоровими смужками; коня ставили біля голови небіжчика і ста-
рий посвятитель проводив вуздою по рукам померлого (передача коня); старий 
посвятитель проголошував проводжаючу промову, проливав пиво спочатку на 
голову коня, а потім на померлого і згодом розбивав глечик з напоєм об праве 
копито коня, якого присвячували; потім коня обводили навколо труни тричі; у 
коня відрізали кінчик правого вуха та гриви та клали до небіжчика у труну20;

6)  одночасно із присвяченням коня вдова відрізала косу та клала її до мо-
гили21;

7) під час похорон та річних поминок влаштовували на честь небіжчика 
кінні перегони – дугъ,22 де кінь-переможець присвячувався небіжчику;

8) небіжчика везли на кладовище не лише на возику, а й навіть на санях, не 
дивлячись на пору року (у Південній Осетії);

9) по завершенню похорон на могилі розпалювали багаття23;
10) поминки справляли по завершенню похорон та протягом року – 12 ве-

ликих та малих поминок24;
11) під Новий рік осетини робили опудало, що зображувало небіжчика, та 

протягом дня пригощали його та всіх присутніх на поминках25;
12) на могилах, якщо це не були склепи, осетини споруджували надмо-

гильні пам’ятники26. 
За спостереженнями Б. О. Калоєва, “у цілому ж у похоронному циклі 

осетинів все ж таки домінують іранські елементи… на місцевому кавказько-
му грунті виникла низка архаїчних елементів похорон, майже усі форми по-
ховальних споруд (склепи, кам’яні ящики, печерні поховання тощо), а також 
різноманітні надмогильні пам’ятники”27. Отже, ми бачимо в осетинському по-
ховальному обряді багато рис скіфської поховальної обрядності, а також багато 
нового, що безумовно дісталось осетинам у спадщину від їхніх іраномовних 
предків – сарматів та аланів. 

Аналогічні звичаї досить тривалий час зберігались і серед інших іраномовних 
народів. Так, таджики Каратегіна та Дарваза, завдяки своїй географічній ізо-
19 Очевидно, це замінювало людське жертвоприношення. 
20 На відміну від скіфів, осетини коня не вбивали із суто практичних міркувань і тому опи-
саний звичай лише імітував жертвоприношення коня. 

21 Заміна жертвоприношення дружини. 
22 На думку О. Бесолової, осетинський термін дугъ походив від загальноіндоєвропейського 

*duo – „два” і згодом у середовищі предків осетинів набув семантичного значення – „жер-
товне заклання двохрічного коня” [Besolova E. О ритуальном термине дугъ в погребаль-
ной обрядности осетин // 38. ICANAS. 10–15/09/2007. – Ankara, 2007. – P. 93–94].

23 Віра в очисну силу вогню.
24 Віра в те, що під час поминок душа мала годуватись духом від їжі. 
25 Віра в те, що в опудало мала тимчасово вселятись душа небіжчика. 
26 Для увіковічнення пам’яті.
27 Калоев Б. А. Похоронные обычаи и обряды осетин в XVIII – начале XIX в. – С. 101. 
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льованості, зберегли чимало давніх звичаїв, серед яких варто особливо виді-
лити поховальні. Вони під час поховальної церемонії дуже голосно плачуть, на 
знак скорботи надрізають ножем свої обличчя та волосся, лупцюють себе по 
голові. Родичі небіжчика здійснюють спеціальний ритуальний танок. Помер-
лого зазвичай ховали у спеціальних катакомбах. Все це завершувалось дуже 
багатими поминками.28 Навіть у сучасних персів-шиїтів під час релігійної міс-
терії Шахсей-вагсей прийнято самокатування тіла аж до крові, на знак скорбо-
ти за загибеллю халіфа Алі та його сина Хусейна29. Немає сумнівів в тому, що 
у персів – це дуже давня традиція. Звичай пролиття крові за небіжчиком ще не 
знайшов слушного пояснення, хоча не виключено, що це є відгомоном люд-
ських жертвоприношень. 

Дані археологічних досліджень зафіксували у стародавніх тюрків також 
звичаї, що знаходять аналоги як серед традицій більш пізніх тюркомовних, так 
і іраномовних народів. За даними Л. Р. Кизласова, на території Туви були за-
фіксовані вибиті на валунах та кам’яних плитах зображення небіжчиків. Саме 
це співвідноситься з даними китайських авторів про те, що давні тюрки вирі-
зали зображення небіжчиків. Аналогічну традицію дослідник також відзначив 
серед куманів, монголів та інших інших кочових народів Євразії. При цьому 
зображення небіжчика вони робили на тільки із каміння, але й з войлоку і під 
час свят виставляли їх і приносили їм їжу30.

У сучасних чувашів ще й досі зберігається схожий звичай. За свідчення-
ми етнографів, чуваші напередодні поминок вирізали фігуру людини з дерева 
– юпа, що нібито символізувала померлого. Цю постать вносили до житла й 
одягали на неї речі небіжчика. Поруч ставили стіл із їжею та напоями, частину 
яких було виготовлено спеціально до цього дня, бо їх любив покійний. На-
ступного ранку юпа вивозили на кладовище і ставили біля голови похованого.31

Така традиція була відома й іраномовним народам. За даними Ю. О. Рапо-
порта, під час розкопок пам’яток стародавнього Хорезма були знайдені терако-
тові статуетки, що зображували небіжчика. Проте, як відзначив дослідник, ця 
традиція набула поширення у степах Євразії ще задовго до нової ери32. У су-
часних осетинів напередодні Нового року, в так звану “ніч мертвих”, робилось 
опудало, що зображувало небіжчика. Вважали, що душа померлого в цей час 
переселяється до заздалегідь зробленої фігури, що замінювала покійного. Про-
те постать тут була простішою, ніж у чувашів. Вона складалася лише із хресто-
подібних палиць, на які одягали костюм небіжчика. В усьому іншому все було 
як у чувашів. Тобто це опудало ставили перед поминальним столом. Поруч 
клали улюблені речі небіжчика. Перед опудалом ставили чашку та пляшку з 
аракою, що мало б належати покійному. Протягом дня проходило оплакування 
небіжчика, а згодом і пригощання.33

28 Писарчик А. К. Таджики Каратегина и Дарваза. – Вып. 3. – Душанбе, 1976. – С. 118–164.
29  Ломницкий С. Персия и персы. Экскизы и очерки. – Санкт-Петербург, 1902. – С. 142–144.
30 Кызласов Л. Р. История Тувы в средние века. – Москва, 1969. – С. 38–40. 
31 Каховский В. Ф. Происхождение чувашского народа. – Чебоксары, 1965. – С. 190. 
32 Рапопорт Ю. А. Из истории религии древнего Хорезма. – Москва, 1971. – С. 86–89.
33 Дюмезиль Ж. Скифы и нарты. – Москва, 1990. – С. 189; Калоев Б. А. Похоронные обычаи 
и обряды осетин в XVIII – начале XIX в. // Кавказский этнографический сборник. – 
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Продовжуючи розмову про зв’язок поховально-поминальних традицій чу-
вашів з іраномовним світом, звернімо увагу на те, що після поховання і поми-
нання чуваші милися у лазні. Це мусило символізувати очищення від дотику до 
покійного.34 Як вже зазначалось, аналогічний звичай існував серед скіфів ще за 
часів Геродота (IV, 73).

Окрім того, Б. О. Калоєв відзначив деякі схожі риси в поховально-поми-
нальній обрядовості осетинів і деяких тюркомовних народів Середньої Азії та 
Казахстану. Насамперед, це стосується кінних перегонів на честь небіжчика, 
що отримали серед осетинів назву дугъ, сцен оплакування померлого, поми-
нок, на яких „перед старцями та старійшинами обов’язково ставили голову 
тварини та деякі її частини”, тощо. Проте схожі звичаї збереглися не у всіх 
кочових народів середньоазійського регіону, що дозволило Б. О. Калоєву зро-
бити наступий висновок: „Безперечно, що іранські риси культури мали широке 
розповсюдження майже на всій території Середньої Азії; в одних районах вони 
утрималися, а в інших, навпаки, зникли під впливом різноманітних обставин”.35

Таким чином, наведені паралелі етнографічного характеру дозволяють 
вважати, що давні тюрки, ще знаходячись у Центральній Азії, могли зазнати 
значного впливу з боку іраномовних племен в таких дуже консервативних тра-
диціях, як поховально-поминальні. Принаймні, це потребує спеціального ана-
лізу.

У результаті, можна виділити спільні риси у поховально-поминальних тра-
диціях ранньосередньовічних тюркомовних номадів й іраномовних народів та 
спробувати пояснити їх.

1) Похорони небіжчика з різанням обличчя, лупцювання тіла батогом та 
кулаком – заміна людських жертвоприношень із середовища родичів небіжчи-
ка.

2) Транспортування небіжчика до кладовища на спеціальному возику – 
символ прощання небіжчика назавжди з цим Світом.

3) Багаті похорони та поминки з тризною – душа небіжчика потребує їжі.
4) Жертвоприношення людей та тварин під час похорону – душі вбитих 

тварин та людей мають служити небіжчику у Потойбічному Світі та передати 
послання небіжчику від живих родичів.

5) Кінські перегони на честь небіжчика – душі найкращих коней мають 
служити небіжчику у Потойбічному Світі.

6) Зображення небіжчика з каміння або войлоку – під час поминок душа 
небіжчика мала переселятись у його зображення.

7) Після похорон та поминок  учасники ритуалів мали обо’язково митись 
у лазні – це мусило символізувати очищення від дотику до тіла покійного, що 
вважалося ритуально нечистим. 

Не можна вести розмову про випадковість цих збігів у поховально-поми-
нальних традиціях, тому що вони зустрічаються як серед ранньосередньовічних 

Т. VIII. – Москва, 1984. – С. 94.
34 Чуваши. – Т. I. – Чебоксары, 1970. – С. 162.
35 Калоев Б. А. Этнографические данные о связях этногенеза осетин со Средней Азией // 
Калоев Б. А. Осетинские историко-этнографические этюды. – Москва, 1999. – С. 65–66.
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тюрків, так і серед іраномовних народів у комплексі. Тому існування комп-
лексу цих спільних поховально-поминальних традицій серед тюркомовних та 
іраномовних народів має бути результатом тривалих контактів. Досить важко 
визначити, де і коли це відбувалось.

Як вже зазначалось, А. П. Новосельцев, Б. О. Калоєв та деякі інші дослід-
ники вважали, що описані аналогії стали наслідком асиміляції іраномовних 
племен тюркомовними номадами за часів раннього середньовіччя. Вони вва-
жали, що після гунської експансії іраномовне і тюркомовне населення співіс-
нувало у степах Євразії, де політичне домінування ранніх тюрків мало сприяти 
як етнічній, так і культурно-ідеологічній асиміляції іраномовних племен тюр-
ками36. Д. Єремеєв вважав, що асиміляція іраномовних племен тюрками мала 
місце на зламі гунської і давньої тюркської епох протягом V ст. н. е.37 Не дивля-
чись на це, є підстави вважати, що перші контакти ідеологічного характеру між 
іраномовними та тюркомовними племенами мали місце у Центральній Азії ще 
раніше – у скіфську епоху. Результати археологічних розкопок підтверджують 
це припущення.

Так, у Туві М. П. Грязновим було досліджено курган Аржан. Це була гроб-
ниця царя з елементами поховального обряду, що був схожий на скіфський, 
описаний Геродотом: поховання царя та „цариці” були розташовані в центрі; 
навколо поховань царя та „цариці” було знайдено поховання семи старців та 
однієї молодої людини із шістьма конями; по краям цієї великої могили були 
поховані майже 160 коней, тощо. Речі із поховань були схожі на інвентар із 
скіфських курганів у Північному Причорномор’ї. Проте М. П. Грязнов датував 
курган Аржан VIII–VII ст. до н. е. Як результат, дослідник висловив припу-
щення, що починаючи з VII ст. до н. е. спільна скіфсько-сибірська культура 
почала формуватись на території від степів Центральної Азії до степів Північ-
ного Причорномор’я38. Але Л. Р. Кизласов датував курган Аржан VII–VI ст. до 
н. е. Він був схильний пов’язувати цей поховальний пам’ятник з іраномовними 
прибульцями із Заходу – саками. Врешті-решт, цей дослідник став вважати, що 
населення Туви у ранній скіфський період було змішаним39. За найновішими 
даними авторів колективної монографії “Євразія у скіфську епоху: радіовугле-
цева та археологічна хронологія”, курган Аржан датується “приблизьно 800 р. 
до н. е.”.40

З огляду на проблему існування ірано-прототюркських контактів у Цен-
тральній Азії, Пазирикські кургани на Алтаї становлять ще більший інтер-
ес. Сорок років тому С. І. Руденко розкопав багато курганів біля Пазирика на 
36 Новосельцев А. П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кав-
каза. – С. 145; Калоев Б. А. Этнографические данные о связях этногенеза осетин со Сред-
ней Азией. – С. 65–66. 

37 Еремеев Д. Е. К семантике тюркской этнонимии / Д. Е. Еремеев // Этнонимы. – Москва, 
1970. – С. 136. 

38 Грязнов М. П. Аржан: царский курган раннескифского времени. – Ленинград, 1980. – 
С. 45–59.

39 Кызласов Л. П. Древняя Тува. – Москва, 1979. – С. 35–41.
40 Евразия в скифскую эпоху: радиоуглеродная и археологическая хронология. – Санкт-
Петербург, 2005. – С. 215.
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Алтаї. Там була вічна мерзлота і тому поховання збереглись дуже добре. Завдя-
ки цьому поховальна церемонія була реконструйована у деталях. Поховальні 
традиції на Пазирикських та скіфських курганах мали багато спільного. Окрім 
того, поховальна церемонія Пазирикських курганів дуже добре співвідносить-
ся з описом Геродота скіфських поховальних звичаїв та також поховальними 
традиціями ранньосередньовічних алтайських тюрків: у курганах були похова-
ні за звичаєм, описаним Геродотом для царських скіфів, лише царі та представ-
ники знаті; поховання здійснювались лише у певний період року (навесні або 
восени), як це було у ранньосередньовічних тюрків41; голова небіжчика була 
ближче до Сходу з обличчям, повернутим на Захід, можливо тому, що Потой-
бічний Світ, за уявленнями давніх номадів, мав знаходитись саме на Заході42; 
усі мускули були видалені з тіла небіжчика з метою їхнього ритуального по-
їдання, що практикувалось у геродотових массагетів та ісседонів43; зброя, інші 
речі, їжа та вбиті коні були покладені у могилу, що можна спостерігати у геро-
дотових скіфів та ранньосередньовічних тюрків44; над могилою будували вели-
кий курган, як це робили геродотові скіфи та давні тюрки45; після поховальної 
церемонії необхідним було ритуальне очищення, що спостерігаємо у геродото-
вих скіфів46; багаті похорони та поминки на місці поховання, як це робили Ге-
родотові скіфи та ранньосередньовічні тюрки. На жаль, археологічні розкопки 
відображають лише фінальну стадію поховальної церемонії. Тому є підстави 
вважати, що інші поховальні звичаї давніх жителів Алтаю були також схожі на 
традиції скіфів. С. І. Руденко датував Пазирикські кургани Алтаю V–IV ст. до 
н. е. Він також відзначив змішаний антропологічний тип стародавніх жителів 
Алтаю47. На підставі цих спостережень дослідник зробив наступний висновок: 
„у багаточисельних племен, які різнилися за своїм походженням та мовою й 
які були розселені в цю епоху на просторах східноєвропейських та азійських 
степів та передгір’їв, при наявності одного і того ж заняття – пастушого та 
кочового скотарства, внаслідок взаємних зв’язків, і суспільний лад, й ідеологія 
багато в чому були близькими, але з різноманітними своєрідними місцевими 
особливостями”. Як наслідок, уважає дослідник, ця унікальна культура не зни-
кла на Алтаї і увійшла як складова частина до культури тюркомовних народів, 
41 Це можна пояснити тим, що некрополь знаходився на перетині сезонних міграцій нома-
дів Алтаю.

42 У стародавні часи бальзамування небіжчиків набуло поширення не лише у Єгипті, а й та-
кож і серед іраномовних народів. Очевидно, вони вірили, що після поховання небіжчика 
його душа має повернутись до тіла.

43 Такого характеру канібалізм відображав ідею про можливість таким чином отримати 
силу, що була у небіжчика.

44 Стародавні номади вірили, що душі забитих тварин та вбитих людей під час церемонії 
мають прислуговувати небіжчику у Потойбічному Світі.

45 Курган має назавжди зберегти пам’ять про небіжчика.
46 У Пазирикських курганах були знайдені спеціальні казани з камінням та коноплею для 
ритуального очищення, що співпадає з описом Геродота про скіфські звичаї. Стародавні 
номади вірили, що тіла родичів небіжчика під час похорон ставали нечистими і тому було 
необхідним ритуальне очищення їхніх тіл.

47 У Пазирикських курганах носії монголоїдного та європеоїдного антропологічних типів 
були поховані разом.
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що формувалась, не лише на Алтаї, а й в усій Центральній Азії48. Проте автори 
колективної монографії “Євразія у скіфську епоху: радіовуглецева та археоло-
гічна хронологія” датують “кургани 1 і 2 могильника Пазирик – 325–272 рр. до н. е.”, 
а “курган 5 могильника Пазирик –  близько 250 р. до н. е.”49

На сьогодні багато дослідників дотримуються тієї думки, що прототюрки 
жили на Алтаї вже за часів античності. Тому є підстави вважати, що прото-
тюрки могли запозичити поховально-поминальні традиції від носіїв скіфської 
культури на Алтаї ще у ті часи. Окрім того, поховальні традиції прототюрків 
могли також вплинути на поховальну обрядовість іраномовних номадів у Цен-
тральній Азії. Таким чином, у перші століття нової ери поховальний обряд про-
тотюрків вже був схожий на поховальний обряд іраномовних народів. Опис 
поховальної церемонії гунів V ст. н. е. підтверджує це припущення. З часом 
політичне домінування ранніх тюрків у степах Євразії мало сприяти подальшій 
асиміляції іраномовних племен. У результаті, пізні іраномовні номади євра-
зійських степів могли також вплинути на ідеологію тюркомовних прибульців, 
тобто тюрки мали запозичити ще й інші поховально-поминальні звичаї та тра-
диції вже від нащадків сармато-аланів.

Oleg Bubenok. “SCYTHIAN” TRADITIONS IN THE FUNERAL-PRAY 
RITES OF THE ANCIENT TURKIC TRIBES

48 Руденко С. И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. – Москва–Ленин-
град, 1953. – С. 62–69, 326–361.

49 Евразия в скифскую эпоху: радиоуглеродная и археологическая хронология. – Санкт-
Петербург, 2005. – С. 215.
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Леонтій Войтович
 
ЗАГАДКИ ВІКІНГІВ: ЛАДОГА І ПЛІСНЕСЬК. ПРОДОВЖЕННЯ 

ДИСКУСІЇ НА МЕЖІ ХХ–ХХІ СТОЛІТЬ*

  На межі ХХ–ХХІ ст. дискусія навколо проблеми вікінгів в Центрально-
Східній Європі вийшла далеко за межі вічного протистояння між норманіста-
ми та антинорманістами чи вирішення проблеми походження династії Рюри-
ковичів. Можна стверджувати, що сьогодні ця дискусія стала однією з найваж-
ливіших проблем середньовічної історії Центрально-Східної Європи. Україн-
ські вчені опинилися на маргінесі цих суперечок, практично не приймаючи в 
них участі. Між тим детальне дослідження скандинавських джерел1, грандіозні 
* Стаття написана в процесі обговорення праць автора (Вікінги в Центрально-Східній Євро-
пі: проблеми Ладоги і Пліснеська // Археологічні дослідження Львівського університету. 
– Вип.12. Львів, 2009. – С.79–101; Вічні дискусії навколо етноніму Русь // Археологічні 
дослідження Львівського університету. – Вип.13. – Львів, 2009; Русь: поморські слов’яни 
чи варяги? // Проблеми слов’янознавства. – Вип.58. – Львів, 2010) на Міжнародному нау-
ковому семінарі “Археологія українсько-польського пограниччя” (Львів–Винники, 11–12 
листопада 2010 р.) та інтернет-листування з А. Ю. Черновим (Санкт-Петербург). 

1  Див. хоча б праці російських дослідників: 
  Рыдзевская Е. А. К летописному сказанию о походе Руси на Царьград в 907 г. / Е. А. Ры-
дзевская // Известия АН. Серия 7: Отделение общественных наук. Ленинград. – 1932. 
– № 6. –С.471–479; Її ж.  К варяжскому вопросу (Местные названия скандинавского 
происхождения в связи с вопросом о варягах на Руси). Ч.1 / Е. А. Рыдзевская // Извес-
тия АН. Серия 7: Отделение общественних наук. – Москва, 1934. – № 7. – С.481–532; – 
№ 8. – С.609–630; Її ж. Легенда о князе Владимире в саге об Олафе Трюгвасоне / 
Е. А. Рыдзевская // Труды Отдела Древнерусской Литературы. – Т.2. – 1935. – С.471–479; 
Її ж. Сведения о Старой Ладоге в древнесеверной литературе / Е. А. Рыдзевская // Крат-
кие Сообщения Ин-та Истории Материальной Культуры.  –Вып.11. –1945. – С.51–65; Її 
ж. Некоторые данные из истории земледелия в Норвегии и Исландии в ІХ–ХІІІ вв. / 
Е. А. Рыдзевская // Исторический архив. – Т.3. – Москва, 1940; Її ж. Сведения по истории 
Руси ХІІІ в. в “Саге о короле Хаконе” / Е. А. Рыдзевская // Исторические связи Сканди-
навии и России ІХ–ХХ вв. – Ленинград, 1970;   Її ж. Древняя Русь и Скандинавия IX–
XIV вв. – Москва, 1978.
Стеблин-Каменский М. Н. Древнеисландский поэтический термин  “дроттквет” / 

М. Н. Стеблин-Каменский // Научный бюллетень Ленинградского университета. – № 6. 
– 1946;  Исландские саги / Пер. М. Н.Стеблин-Каменский. – Москва, 1956; Стеблин-
Каменский М. Н. Происхождение поэзии скальдов / М. Н. Стеблин-Каменский // Скан-
динавский сборник. – № 3. –Ленинград, 1958; Його ж. Культура Исландии. – Москва, 
1967; Його ж. Мир саги. – Ленинград, 1971; Його ж. Старшая Эдда // Беовульф. Старшая 
Эдда. Песнь о Нибелунгах. – Москва, 1975. С.661–706; Його ж. Миф. – Ленинград, 1976; 
Його ж. Историческая поэтика. – Ленинград, 1978; Скандинавская баллада / Отв. ред. 
М.Н.Стеблин-Каменский. – Ленинград, 1978; Стеблин-Каменский М.Н. Скальдическая 
поэзия / М. Н. Стеблин-Каменский // Поэзия скальдов. – Москва, 1979. 

 Гуревич А. Я. Большая семья в северо-западной Норвегии в раннее средневековье / 
А. Я. Гуревич // Средние века. – Вып.8. – Москва, 1956; Його ж. Некоторые вопросы 
социально-экономического развития Норвегии в І тыс. н. э. в свете данных археологии 
и топонимики // –Советская археология. – 1960. – № 4; Його ж. Походы викингов. – 
Москва, 1966; Його ж. Свободное крестьянство феодальной Норвегии. – Москва, 1967; 
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Його ж. История и сага. – Москва, 1972; Його ж. Категории средневековой культуры. 
– Москва, 1972. – Изд.2. – Москва, 1984. Його ж. К истолкованию “песни о Риге” / 
А. Я. Гу ревич // Скандинавський сборник. – № 18. – Ленинград, 1973; Його ж. “Эдда” и 
право (к истолкованию “песни о Хюндле”) / А. Я. Гуревич // Скандинавский сборник. – 
№ 21 – Таллин, 1976; Його ж. Норвежское общество в ранее средневековье. Проблемы 
социального строя и культуры. – Москва, 1977; Його ж. “Эдда” и сага. –Москва, 1979.
Мельникова Е. А. Древняя Русь в журнале “Scando–Slavica” / Е. А. Мельникова // Исто-

рия СССР.  – 1974. – № 3. – С.126–128; Її ж. Сведения о древней Руси в двух скандинав-
ских рунических надписях / Е. А. Мельникова // История СССР. – 1974. – № 6. Її ж. 
Древняя Русь в исландских географических сочинениях / Е. А. Мельникова // Древней-
шие государства на территории СССР. Материалы и исследования. 1975 г. – Москва, 
1976. – С.141–156; Її ж. История Древней Руси на страницах норвежской периодики 
1900–1975 гг. / Е. А. Мельникова // История СССР. – 1976. – № 6. – С.124–126; Її ж. 
Экспедиция Ингвара Путешественника на восток и поход русских на Византию в 1043 г. 
/ Е. А. Мельникова // Скандинавский сборник. – Вып.21. – Таллин, 1976. – С.54–87; Її ж. 
Восточноевропейские топонимы с корнем gard- в древнеисландской письменности / 
Е. А. Мельникова // Скандинавский сборник. – Вып.22. – Таллин, 1977. – С.92–108; Її ж. 
Скандинавские рунические надписи. Тексты, перевод, комментарий. – Москва, 1977; Її 
ж. Ранние формы торговых объединений в Северной Европе / Е. А. Мельникова // VIII 
Всесоюзная конференция по изучению истории, экономики, языка и литературы Сканди-
навских стран и Финляндии. Ч.1. – Петрозаводск, 1979. – С.153–155; Її ж. Скандинавия 
и Византия / Е. А. Мельникова // Вопросы Истории. – 1979. – № 10. – С.152–155; Її ж. 
Этнонимика севера Европейской части СССР по древнеисландской письменности в “По-
вести временных лет” / Е. А. Мельникова // Северная Русь и ее соседи. – Ленинград, 1982; 
Її ж. Древнерусские лексические заимствования в шведском языке / Е. А. Мельникова // 
Древнейшие государства на территории СССР. Мат. и исслед. 1982 г. – Москва, 1983. – 
С.62–75; Її ж. Новгород Великий в древнескандинавской письменности. Новгородский 
край. – Ленинград, 1984; Її ж. Древнескандинавские географические сочинения (тексты, 
перевод, комментарий). – Москва, 1986; Її ж. Християнизация Древней Руси и Скандина-
вии: типологические параллели и взаимосвязи / Е. А. Мельникова // Введения християн-
ства у народов Центральной и Восточной Европы. Крещение Руси. – Москва, 1987. – 
С.21–23; Її ж. Русско-скандинавские взаимосвязи в процессе христианизации (IX-
XIII вв.) / Е. А. Мельникова // Древнейшие государства на территории СССР. Мат. и ис-
след. 1987 г. – Москва, 1988. – С.260–267; Її ж. Скандинавия во внешней политике Древ-
ней Руси / Е. А. Мельникова // Внешняя политика Древней Руси. Юбилейные чтения, 
посвящ. 70-летию В.Т.Пашуто. – Москва, 1988. – С.45–49; Її ж. Скандинавские 
антропонимы в Древней Руси / Е. А. Мельникова // Восточная Європа в древности и сред-
невековье. – Москва, 1994; Її ж. К типологии предгосударственных и раннегосударственных 
образований в Северной и Северо-Восточной Европе: Постановка проблемы / Е. А. Мель-
никова // Древнейшие государства Восточной Европы. Материалы и исследования. 1992–
1993 гг. – Москва, 1995. – С.16–33; Її ж. Происхождение правящей династии в раннесред-
невековой историографии. Легитимизация иноэтничной знати / Е. А. Мельникова // 
Элита и этнос средневековья. – Москва, 1995; Її ж. Культ св. Олафа в Новгороде и Кон-
стантинополе / Е. А. Мельникова // Византийский временник. – Т.56. – Москва, 1995. 
С.92–106; Melnikova Elena A. Scandinavian personal names in Ancient Rus // Berkovsbōk. – 
Moscow, 1996. – P.211–221; Її ж. Источниковедческий аспект изучения скандинавських 
личных имен в древнерусских летописных тектах / Е. А. Мельникова // У источника. – 
Вып.1. – Москва, 1997. – С.86–92; Її ж. Брак Ярослава и Ингигерд в древнескандинав-
ской традиции: белетризация исторического факта / Е. А. Мельникова // ХІІІ конферен-
ция по изучению истории, экономики, литературы и языка скандинавських стран в 
Финляндии. – Москва–Петрозаводск, 1997. – С.151–153; Її ж. Заглавие Повести 
временных лет и этнокультурная самоиндентификация древнерусского летописца  / 
Е. А. Мельникова // Восточная Европа в древности и средневековье. – Москва, 1998. – 
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успіхи археологів, надійне датування скандинавських знахідок і поховань,  
С.70–82; Її ж. Формирование территории Древнерусского государства в конце IX – на-
чале Х в. / Е. А. Мельникова // Четвертий мiжнародний конгрес українiстiв. Одеса, 24–
29.08.1999. Доповiдi та повiдомлення. Iсторiя. Ч.1.  – Одесса–Київ–Львiв, 1999. – С.13–20; 
Її ж. Устная традиция в Повести временных лет: К вопросу о типах устных преданий / 
Е. А. Мельникова // Восточная Европа в исторической ретроспективе. –Москва, 1999. – 
С.150–160; Її ж. Балтийско-Волжский путь в ранней истории Восточной Европы / 
Е. А. Мельникова // Международные святи, торгове пути и города Среднего Поволжя 
ІХ–ХІІ векав. – Казань, 1999. – С.80–87; Її ж. Скандинавские личные имена в новгород-
ских берестяных грамотах / Е. А. Мельникова // Славяноведение. – 1999. – № 2. – С.10–
15; Її ж. Рюрик, Синеус и Трувор в древнерусской историографической традиции / 
Е. А. Мельникова // Древнейшие государства Восточной Европы. 1998 г. – Москва, 2000. 
– С.142–159; Її ж. Историческая память в устной традиции / Е. А. Мельникова // Восточ-
ная Европа в древности и средневековье: Историческая память и формы ее воплощения. 
ХII Чтения памяти члена-корреспондента АН СССР В.Т.Пашуто. Москва, 18-20 апреля 
2000 г. Материалы конференции. – Москва, 2000. – С.3–12; Її ж. Скандинавские руничес-
кие надписи. Новые находки и их интерпретации. – Москва, 2001;  Її ж. Первые русские 
князья: О принципах реконструкции літописцем ранней истории Руси / Е. А. Мельникова 
// Европа в древности и средневековье. 2002 г. – Москва, 2002. – С.143–151; Її ж. Устная 
историческая традиция в раннем историооописании: “Повесть временних лет” и  “Сага 
об Инглингах” / Е. А. Мельникова // Европа в древности и средневековье. 2003 г. – Мо-
сква, 2003. –С.156–162; Melnikova Elena. The Cultural Assimilation of the Varangians in 
Eastern Rurope from the Point of View of Lamguage and Literacy // Runica – Germanica – Me-
diaevalia. – Bd.37. – Boston–New York, 2003. – S.454–465; Її ж. Вступление норманнов в 
дипломатические отношения с империей / Е. А. Мельникова // Historia animate. Памяти 
О.И.Варьяш. – Москва, 2003. – С.22–38;  Melnikova Elena. The Lists of Oid Norse Personal 
Names in the Russian-Bizantine Treaties of the Tenth Centery // Studia anthroponymica Scan-
dinavica Tidskrift før nordisk personnamnsforskning.  – Bd.22. – Uppsala, 2004. – P.5–27; Її ж. 
Сюжет смерти героя “от коня” в древнерусской и древнескандинавской традициях / 
Е. А. Мельникова // От Древней Руси к новой России. Юбилейный сборник, посвященный 
член-кор. РАН Я.Н.Щапову. – Москва, 2005. – С.95–108; Melnikova Elena. Varangians and 
the Advance of Christianity to Rus’ in the Ninth and Temth Centeries // Østliga kyrkoinfl utande 
i Norden / H. Janson. – Gothenburg, 2005. – P.87–124; Її ж. Олгъ/ Ольгъ / Олег < Helgi > 
Вещий: к истории имени и прозвища первого русского князя / Е. А. Мельникова // Ad 
fontem – У источника. Сборник в честь С.М.Каштанова. – Москва, 2005. – С.138–146; Її 
ж. Византия в скандинавских рунических надписях / Е. А. Мельникова // Византийский 
временник. –Т.64. – Москва, 2005. – С.160–180; Її ж. Историческая память в германской 
устной традиции и ее фиксация / Е. А. Мельникова // История и память: историческая 
культура Европы до начала Нового времени. – Москва, 2006. – С.180–222; Її ж. “Сказа-
ния о первых князьях”: принципы репрезентации устной дружинной традиции в летопи-
си / Е. А. Мельникова // Мир Клио: Сб. ст. в честь Л.П.Репиной. – Москва, 2007. – С.118–
131; Її ж. Ингигерд, Ярослав Мудрый и Эймунд Эрингссон. Источниковедческие 
наблюдения / Е. А. Мельникова // Анфилогий. Власть, общество, культура в Средние века 
и раннее Новое время. Сб. ст. к 70-летию Б.Н.Флори. – Москва, 2007; Її ж. Пути и народы: 
К характеристике ментальной карты составителя “Повести временных лет” / Е. А. Мель-
никова // Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Євро-
пи. Зб. Наукових праць, присвячений 1100-літтю першої літописної згадки про Чернігів. 
– Чернігів, 2007. – С.68–77; Її ж. Балтийская политика Ярослава Мудрого / Е. А. Мельни-
кова // Ярослав Мудрый и его эпоха. – Москва, 2008. – С.78–133; Її ж. Укрощение 
неукротимых: договоры с норманнами как способ их интеграции в инокультурных об-
ществах / Е. А. Мельникова // Древняя Русь: вопросы медиевистики. – 2008. – № 2(32). 
– С.12–26; Її ж. Формирование древнешведского государства в региональной перспекти-
ве / Е. А. Мельникова // Шведы. Сущность и метаморфозы идентичности. – Москва, 2008. 
– С.13–20;  Її ж. Рюрик и возникновение восточнославянской государственности в 
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представлениях древнерусских летописцев XI – начала XII в. / Е. А. Мельникова // Древ-
нейшие государства Восточной Европы. 2005 г. – Москва, 2008. Мельникова Е. А., Седова 
М. В., Штыхов Г. В. Новые находки скандинавских рунических надписей на территории 
СССР / Е. А. Мельникова, М. В. Седова, Г. В. Штыхов // Древнейшие государства на тер-
ритории СССР. Мат. и исслед. 1982 г. – Москва, 1983. – С.182–188; Мельникова Е. А., 
Глазырина Г. В., Джаксон Т. Н. Древнескандинавские письменные источники  по истории 
европейского региона СССР / Е. А. Мельникова, Г. В. Глазырина, Т. Н. Джаксон  // 
Вопросы истории. – 1985. – № 10. – С.36–53; Мельникова Е. А., Петрухин В. Я. Начальные 
этапы урбанизации и становление государства (на материале Древней Руси и Скандина-
вии) / Е. А. Мельникова, В. Я. Петрухин // Древнейшие государства на территории СССР. 
Мат. и исслед. 1985 г. – Москва, 1986. – С.99–108; Їх же. Название “Русь” в этнокультурной 
истории Древнерусского государства / Е. А. Мельникова, В. Я. Петрухин // Вопросы ис-
тории. – 1989. – № 8. – С.24–38;  Норманны и Варяги: Образ викинга на Западе и Востоке 
Европы / Е. А. Мельникова, В. Я. Петрухин // Славяне и их соседи: Этнопсихологические 
стереотипы в средние века.  – Москва, 1990. – С.54–65; Їх же. „Ряд” легенды о призвании 
варягов в контексте раннесредневековой дипломатии / Е. А. Мельникова, В. Я. Петрухин 
// Древнейшие государства на территории СССР. Мат. и исслед. 1990 г. – Москва, 1991. – 
С.219–229; Їх же. Скандинавы на Руси и в Византии в Х–ХI вв.: к истории названия “ва-
ряг” / Е. А. Мельникова, В. Я. Петрухин // Скандинавоведение. – № 2. – 1994. – С.56–69; 
Їх же. Легенда о “призвании варягов” и становление русской историографии / Е. А. Мель-
никова, В. Я. Петрухин // Вопросы истории. – 1995. – №2. – С.44–57.Мельникова Е.А., 
Носов Е.Н. Амулеты с рунической надписью с Городища под Новгородом / Е. А. Мельни-
кова, Е. Н. Носов // Там само, 1986 г. – Москва, 1987. –С.210–222. 
Свердлов М. Б. Известия шведских рунических надписей о скандинавах на Руси и в 

Византии / М. Б. Свердлов // Археографический ежегодник за 1972 г. – Москва, 1974. – 
С.102–109; Його ж. RÖRIK (HRÖRIKR) I GØRDUM / М. Б. Свердлов // Восточная Евро-
па в древности и средневековье. Чтения памяти В.Т.Пашуто. – Москва, 1995. – С.37–39.
Джаксон Т.Н. “Восточный путь” исландских королевских саг / Т. Н. Джаксон // Ис-

тория СССР. – 1976. – № 5; Її ж. Скальдические стихи в исландских королевских сагах 
(к вопросу о степени достоверности королевских саг в качестве источемка по истории 
народов Европейской части СССР) / Т. Н. Джаксон // Теория и практика источникове-
дения и археографии отечественной истории. – Москва, 1978; Її ж. Бьярмия, Древняя 
Русь и “Земля незнаемая” (несколько замечаний о методике анализа сведений исланд-
ских саг) / Т. Н. Джаксон // Скандинавский сборник. – Т.24. –Таллин, 1979; Її ж. Исланд-
ские королевские саги как источник по истории Древней Руси и ее соседей Х–ХIII вв. / 
Т. Н. Джаксон // Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследо-
вания. 1988–1989 гг. – Москва, 1991. – С.5–189; Її ж. Исландские королевские саги о 
Восточной Европе (середина ХI – середина XIII в.). Тексты, перевод, комментарий. – 
Т.1. –Москва, 1993; – Изд.2. – Москва, 2000; Її ж. Древнескандинавский “Хольмгард” / 
Т. Н. Джаксон // Austvegr / Восточный путь. – 1997. – № 3. – С.14; Її ж. Елизавета Ярос-
лавна, жена Гаральда Сигурдарсона / Т. Н. Джаксон // Ладога и религиозное сознание: 
III Чтения памяти А. Мачинской.  – Санкт-Петербург, 1997. – С.146–150; Її ж. Исландско-
норвежская традиция о Гаральде Сувором Правителе в скальдических стихах, королевских 
сагах и прядях об исландцах / Т. Н. Джаксон // ХIII  конференция по изучению истории, 
экономики, литературы и языка скандинавських стран в Финляндии. – Москва–Петроза-
водск, 1997. – С.149–151; Її ж. Ладога саг в археологическом освещении / Т. Н. Джаксон // 
Дивинец Староладожский: Междисциплинарные исследования. –Санкт-Петербург, 1997. 
– С.61–64; Її ж. Елизавета Ярославна, королева норвежская / Т. Н. Джаксон // Восточная 
Європа в исторической ретроспективе: к 80-летию В.Т.Пашуто. – Москва, 1999. – С.63–
71; Її ж. Исландские саги о роли Ладоги и Ладожской волости в осуществлении Руссо-
скандинавских торгових и политических связей / Т. Н. Джаксон // Раннесредневековые 
древности Северной Руси и ее соседей. – Санкт-Петербург, 1999. – С.20–25; Її ж. Нор-
вежский конунг Олав Трюггвасон – “апостол русских”? (Источниковедческие заметки) / 
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Т. Н. Джаксон // Славяноведение. – 2000. – № 4. – С.46–48; Її ж. Норвежский конунг Олав 
Трюггвасон и его роль в крещении Руси / Т. Н. Джаксон // Славяне и их соседи: Славян-
ский мир между Римом и Константинополем. Християнство в странах Центральной, Вос-
точной и Юго-Восточной Европы в епоху раннего средневековья / ХIХ конференция па-
мяти В.Д.Королюка. – Москва, 2000. – С.39–41; Її ж. Mágar Харальд Сигурдарсон и Свен 
Эстридсен (О брачных связях и политических альянсах в средневековой Скандинавии / 
Т. Н. Джаксон // Европа в древности и средневековье. 2001 г. –Москва, 2001. – С.71–80; Її 
ж. Austur i Göroum: Древнерусские топонимы в древнескандинавских источниках. – Мо-
сква, 2001; Її ж. Четыре норвежских конунга на Руси: из истории русско-норвежских по-
литических отношений последней трети Х – первой половины ХІ в. – Москва, 2002; Її ж. 
Брачные святи в средневековой Скандинавии (датские правители XI – середины XII века 
по “Саге о Кнютлингах”) / Т. Н. Джаксон // Древнейшие государства Восточной Европы. 
2002 г.  –Москва, 2004. – С.95–101. 
Глазырина Г. В., Джанксон Т. Н., Из истории Старой Ладоги (по материалам сканди-

навских саг) / Г. В. Глазырина, Т. Н. Джаксон // Древнейшие государства на территории 
СССР. Материалы и исследования. 1985 г.  – Москва, 1986; Глазырина Г. В. О русско-
шведском брачном союзе конца Х в. / Г. В. Глазырина // Восточная Европа в древности и 
средневековье. – Москва, 1988. – С.16–21; Її ж. Свадебный дар Ярослава Мудрого швед-
ской принцессе Ингигерд (к вопросу о достоверности сообщения Сеорри Стурлусона о 
передаче Альдейгьюборга / Старой Ладоги скандинавам. / Г. В. Глазырина // Древнейшие 
государства Восточной Европы. Материалы и исследования. 1991 г. – Москва, 1994; Її 
ж. Исландские королевские саги о Восточной Европе. –Т.2. – Москва, 1994; Її ж. Ис-
ландские викингские саги о Северной Руси. Тексты, перевод, комментарий. – Москва, 
1996; Її ж. Сведения о “конунгах Руси” в сагах о древних временах / Г. В. Глазырина // 
Восточная Европа в древности и средневековье. – Москва, 1996. – С.14–17; Її ж. “Ко-
нунги Руси” в сагах о древнейших временах / Г. В. Глазырина // Первые Скандинавские 
чтения: Этнографические и культурно-исторические аспекты. – Санкт-Петербург, 1997. – 
С.26–31; Її ж. О списке древнерусских княжеств Саги об Одде Стреле / Г. В. Глазырина // 
Памятники старины: Концепции, открытия, версти. Памяти В.Д.Белецкого (1919–1997). 
– Т.1. – Санкт-Петербург–Псков, 1997. – С.177–180; Її ж. “Сага об Ингваре Путешествен-
нике”: Историческая связь, хронология сюжета и замысел автора / Г. В. Глазырина // 
ХIII Скандинавская конференция  по изучению истории, экономики, литературы и языка 
скандинавських стран в Финляндии. –Москва–Петрозаводск, 1997. – С.153–155; Її ж. О 
Руссо-шведском брачном союзе конца Х века // Восточная Европа в древности и средне-
вековье. 1998 г. – Москва, 1998. – С.16–21; Її ж. Описание “греческого огня” в саге об 
Ингваре / Г. В. Глазырина // Ладога и эпоха викингов: IV Чтения памяти А. Мачинской. – 
Санкт-Петербург, 1998. – С.40–43; Її ж. “Ингвар будет полагаться на веру тех, кого он ве-
дет к Богу” (“Сага об Ингваре” о походе по большой реке) / Г. В. Глазырина // Восточная 
Европа в древности и средневековье. 1999 г. – Москва, 1999. – С.151–158; Її ж. О форми-
ровании текста “Саги об Ингваре” / Г. В. Глазырина // Восточная Европа в исторической 
ретроспективе: К 80-летию В.Т.Пашуто. – Москва, 1999. – С.47–55; Її ж. Формирование 
устной традиции: Сюжет о походе Руссов на Берда’а в восточных памятниках и рассказ 
“Саги об Ингваре” о гибели скандинавов на Востоке / Г. В. Глазырина // Восточная Евро-
па в древности и средневековье. 2000 г. – Москва, 2000. – С.155–165; Її ж. Перечень пра-
вителей Швеции в древнеисландской “Саге о Сверире и конунге Хейдреке”: К проблеме 
конструирования генеалогий / Г. В. Глазырина // Европа в древности и средневековье. 
2001 г. – Москва, 2001. – С.66–71; Її ж. Сага об Игваре Путешественнике. Текст, перевод, 
комментарий. – Москва, 2002; Її ж. О генеалогии исландца Торвальда, странствовавшего 
на Русь в Х веке / Г. В. Глазырина // Древнейшие государства Восточной Европы. 2002 г. – 
Москва, 2004. – С.78–94; Її ж. Несколько замечаний о пряди “Об исландце-сказителе” / 
Г. В. Глазырина // Ad fontem У источника. Сборник в честь С. М. Каштанова.  – Москва, 
2005. – С.133–137; Її ж. Редакции рассказа о поездке Торвальда Путешественника на Русь 
/ Г. В. Глазырина // Общество, государство, верховная власть в России в Средние века и 
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скандинавська етимологія імен (Рюрик2, Синехус, Трувор, Аскольд, Дір, Рог-
волод, Ігор, Олег, Ольга та ін.) та деякі інші аргументи, змусили переважну 

ранее Новое время в контексте Европы и Азии (X–XVIII ст.). Международная конферен-
ция, посвященная 100-летию со дня рождения акад. Л. В. Черепнина. –Москва, 2005. 
– С.104–108; Її ж. В поисках рая: пространство в “”Саге об Эйреке Путешественнике” / 
Г. В. Глазырина // Восточная Европа в древности и средневековье. Восприятие, модели-
рование и описание пространства в античной и средневековой литературе. ХVIII чтения 
памяти член-кор. АН СССР В.Т.Пашуто. – Москва, 2006. – С.104–108; Її ж. Язычники и 
христиане в Исландии накануне официального крещения страны / Г. В. Глазырина // ХІХ 
Чтения памяти член-кор. АН СССР В.Т.Пашуто. – Москва, 2007. – С.48–50. 

2  Зокрема, ім’я Рюрик (Рорік) [староскандинавське Hrorekr–Нrerekr, старошведське Rorik–
Rjurik; Hrorekr від hrodr – перемога і rikr – могутній, буквально: непереможний могутній 
воїн, правитель] засвідчено не тільки традицією, але й численними пам’ятками, в тому 
числі рунічними написами (Rorik, Rurik, Rerik, Horikh, Berik, Gottrik). Це ім’я було доволі 
поширеним, його носили син данського конунга (V ст.) з “Беовульфа”; данський конунг 
VII ст., дід знаменитого Гамлета, чию трагічну історію розповів Саксон Граматик, працю 
якого використав В.Шекспир; норвезький конунг, осліплений св. Олафом, та інші відо-
мі з джерел особистості. До сьогодні ім’я Rurik  поширене у Швеції, Фінляндії, Данії та 
Ісландії. Колись в полеміці з антинорманістами А.Куник зауважив, що складно зробити 
ім’я Рюрик слов’янським (Куник А. А. Известия ал-Бекри и других авторов о Руси и сла-
вянах. – Ч.1. – Санкт-Петербург, 1903. – С.10). Помірковані радянські  антинорманісти 
були готові з цим не сперечатися (Шаскольский И.П. Норманнская теория в современной 
буржуазной науке. – Москва–Ленинград, 1965; Его же. Вопрос о происхождении имени 
“Русь” в современной буржуазной науке / И. П. Шаскольский // Труды Ленинградского 
отделения Ин-та истории. – Т.10. – Ленинград, 1967. – С.129–167; Его же. Норманн-
ская проблема в советской историографии / И. П. Шаскольский // Советская историо-
графия Киевской Руси / Отв. ред. В. В. Мавродин. – Ленинград, 1976. – С.152–165; Его 
же.  Антинорманизм и его судьбы / И. П. Шаскольский // Генезис и развитие феодализма 
в России. – Ленинград, 1983. – С.35–51). Сучасні антинорманісти у полемічному запалі 
пишуть, що в Скандинавії ім’я Рюрик ще більш рідке ніж Ярослав у Франції (!). Чіпляю-
чись за стару версію С. Гедеонова про походження Рюрика з слав’янського племені обо-
дричів і вважаючи ім’я Рюрик похідним від “рарог” – “сокіл” (Гедеонов С. А. Варяги и 
Русь. – Ч.1. – Санкт-Петербург, 1876. – С.191–194), сучасні антинорманісти критикують 
своїх опонентів за відсутність патріотизму і переконливо твердять, що скандинавське по-
ходження династії Рюриковичів вигадали В. Татищев та Г. З. Байер (Фомин В. В. Русские 
летописи и варяжская легенда. – Липецк, 1999; Его же. Кривые зеркала норманизма / В. 
В. Фомин // Сборник Русского Исторического Об-ва. – Т.8 (156). Антинорманизм. – Мо-
сква, 2003. – С.83–127; Его же. “За море”, “за рубеж”, “заграница” русских источников  
// Там же. – С.146–168; Его же. Варяги и варяжская Русь. К итогам дискуссии по варяж-
скому вопросу. – Москва, 2005; Его же. Варяги и варяжский вопрос в судьбе России / 
В. В. Фомин // www.portal-slovo.ru; Меркулов В. И. Немецкие генеалогии как источник 
по варяго-русской проблеме / В. И. Меркулов // Сборник Русского Исторического Об-
ва. – Т.8(156). Антинорманизм. – Москва, 2003. – С.135–145; Його ж. Гюстеровская ода 
и мекленбургская генеалогическая традиция / В. В. Фомин // Хронос www.hrono.info). 
Як завжди вистачає гонитви за оригінальністю типу походження термину варяг від ва-
рити в значенні охоронець (Черных П. Я. К вопросу о происхождении имени “варяг” / 
П. Я. Чер ных // Ученые записки Ярославского гос. пед. ин-та. – Вып.4. – Ярославль, 1944; 
Его же. Этимологические заметки. Варяг / П. Я. Черных // Научные доклады высшей 
школы. Филологические науки. – № 1. – Москва, 1958) чи варяги – солевари з Руси (Ста-
рої Руси) (Анохин Г.И. Рюрик – солевар из Русы / Г. И. Анохин // Человек. –Вып.4. – 1994. 
– С.77–92; Его же. Новая гипотеза о происхождении государства на Руси / Г. И. Анохин 
// Вопросы истории. – 2000. – № 3.– С.51–61). 



148

більшість істориків переглянути погляди стосовно ролі і місця скандинавів в 
ранній історії Русі. 

Коли ж почалися контакти скандинавів з східними слов’янами? Останнім 
часом початок епохи вікінгів (793–1066 рр.) почали відносити до 730-х років. 
На південно-східне побережжя Балтики скандинави звернули увагу ще раніше. 
Перші скандинавські поселення на південь від Ризької затоки (Гробіни біля 
сучасного м. Лієпая, Апуоле, Віскаутен на Куршській косі та ін.) функціонува-
ли бл. 650–850 гг.3. 

Ладога (Альдейгюборг скандинавських саг, сьогодні с. Стара Ладога), ви-
никла біля впадіння р. Ладожки в р. Волхов в його нижній  течії за 12 км від 
впадіння у Ладозьке озеро. Ладозьке озеро з’єднане рікою Невою з Фінською 
затокою Балтійського моря. На північ від Ладозького озера лежала легендарна 
Бярмия. Через Ладозьке озеро і р. Свір можно було добратися до Онезького 
озера і далі до Білого моря. По р. Волхов можна вийти до витоків Дніпра і 
Волги, тобто добратися до великих водних артерій, які вели на казковий і бага-
тий південь. Сама природа потурбувалася про те, щоби тут сформувався центр 
межплемінного обміну, який пізніше переріс в місто.

Перші сумбурні археологічні дослідження в Старій Ладозі почалися ще 
у 1708 р., з кінця ХIХ ст. вони отримали науковий характер, а з 1972 р. тут 
працює постійна  Староладозька археологічна експедиція Інституту історії 
матеріальної культури РАН, яку сьогодні очолює відомий фахівець професор 
А. Кірпичніков4.
3  Глазырина Г.В., Джаксон Т.Н., Мельникова Е.А. Восточная половина мира глазами скан-
динавов: топонимия в исторических исследованиях / Г. В. Глазырина, Т. Н. Джаксон, Е. А. 
Мельникова // Древняя Русь в свете зарубежных источников / Под ред. Е. А.Мельниковой. 
– Москва, 1999. –С.461.

4 Див.: Бранденбург Н. Е. Курганы Южного Приладожья // Материалы по археологии 
России. – Санкт-Петербург, 1895; Его же. Старая Ладога. – Санкт-Петербург, 1896.
Репников Н. И. Поездка в Старую Ладогу / Н. И. Репников // Записки Отделения русской 

и славянской археологии Русского археологического общества. – Т.5. – Вып.2. – Санкт-
Петербург, 1904; Его же. Старая Ладога / Н. И. Репников // Сборник Новгородского об-
щества любителей древностей. – Т.7. – Новгород, 1915. – С.31–39; Его же. Раскопки в 
городище Старой Ладоги. Отчет о работах 1909–1913 гг. / Н. И. Репников // Старая Ладо-
га. – Ленинград, 1948. – С.11–70.

Raudonikas W.J. Die Grabritten in der “fi nnischen” Kurganen im südostlichen Ladogagebiet 
/ W. J. Raudonikas // Eurasia Septentrtonalis Antiqua. – T.4. – Helsinki, 1929. – S.214–228; 
Id., Die Normannen der Wikingerzeit und das Ladogagebiet. – Stockholm, 1930; Равдони-
кас В. И. Памятники эпохи возникновения феодализма в Карелии и Юго-Восточном При-
ладожье / В. И. Равдоникас // Известия Государственной академии истории материальной 
культуры. – Вып.94. – Москва, 1934; Его же. О возникновении феодализма в лесной по-
лосе Восточной Европы по археологическим данным / В. И. Равдоникас // Известия Госу-
дарственной академии истории материальной культуры. – Вып.103. – Москва, 1934; Его 
же. Старая Ладога / В. И. Равдоникас // Краткие сообщения Ин-та истории материальной 
культуры. – Вып.11. – Москва, 1945. – С.30–41; Его же. Старая Ладога (Из итогов архео-
логических исследований 1938–1947 гг.). Ч.1. / В. И. Равдоникас // Советская археология. 
– Т.11. – Москва, 1949; Ч.2. / В. И. Равдоникас // Советская археология. –Т.12. – Москва, 
1950; Его же. Древнейшая Ладога в свете археологических исследований 1938–1950 гг. / 
В. И. Равдоникас // Краткие сообщения Ин-та истории материальной культуры. – Вып.41. 
– Москва, 1951. – С.34–36. 
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Регіон був заселений фінськими племенами. Вікінги проникли сюди з 
Орлов С. Н. Могильник в Старой Ладоге / С. Н. Орлов // Ученые записки Ленинград-

ского государственного университета. Серия исторических наук. – № 10. – Ленинград, 
1941;   Его же. Старая Ладога. – Ленинград, 1949; Его же. Остатки сельскохозяйствен-
ного инвентаря VIII–X вв. из Старой Ладоги / С. Н. Орлов // Советская археология. – 
Т.21. – Москва, 1954;   Его же. Вновь открытый раннеславянский грунтовой могиль-
ник в Старой Ладоге / С. Н. Орлов // Краткие сообщения Ин-та истории материальной 
культуры. – Вып.65. – Москва,1956; Его же. Сопки волховского типо около Старой Ладоги / 
С. Н. Ор лов // Советская археология. – Т.22. – Москва, 1955; Его же. Вновь открытий 
раннеславянский грунтовой могильник в Старой Ладоге / С. Н. Орлов // Краткие сооб-
щения Ин-та истории материальной культуры. – Вып.65. – Москва–Ленинград, 1956; Его 
же. О раннеславянском грунтовом могильнике с трукпосожжениями в Старой Ладоге / 
С. Н. Орлов // Советская археология. – 1960. – № 2.
Станкевич Я. В. Керамика нижнего горизонта Старой Ладоги / Я. В. Станкевич // Со-

ветская археология. – Т.15. – Москва, 1950. – С.187–216; Его же. К истории населения 
Верхнего Подвинья в I тысячелетии н. э. – Москва, 1960.
Гвоздилов Г. П. Раскопки в Старой Ладоге в 1948 г. / Г. П. Гвоздилов // Советская ар-

хеология. – Т.14. – Москва, 1950. – С.139–169; Его же. Раскопки в Старой Ладоге / Г. П. 
Гвоздилов // Краткие сообщения Ин-та истории материальной культуры. – Вып.81. – Мо-
сква, 1960. – С.72–76. 
Корзухина Г. Ф. Русские клады ІХ–ХІІІ вв. – Москва–Ленинград, 1954; Ее же. О гнез-

довской амфоре и ее надписи / Г. Ф. Корзухина // Исследования по археологии СССР. 
–Ленинград, 1961; Ее же. О времени появления укрепленного поселения в Ладоге / Г. Ф. 
Корзухина // Советская археология. – 1961. – № 3. – С.76–84; Ее же. Из истории игр на 
Руси / Г. Ф. Корзухина // Советская археология. – 1963. – № 4. – С.85–101; Ее же. Новые 
находки скандинавских вещей близ Торопца / Г. Ф. Корзухина // Скандинавский сбор-
ник. – Т.8. – Таллин, 1964. – С.297–312; Ее же. Этнический состав населения древней-
шей Ладоги / Г. Ф. Корзухина // Тезисы докладов 2-й научной конференции по истории, 
экономике, языку и литературы Скандинавских стран и Финляндии.  – Москва, 1965;  
Ее же. Ладожский топорик / Г. Ф. Корзухина // Культура и искусство Древней Руси. – 
Москва, 1966. – С.89–96; Ее же. К уточнению датировки древнейших слоев Ладоги / 
Г. Ф. Корзухина // Тезисы докладов третьей научной конференции по истории, экономике, 
языку и литературе Скандинавских стран и Финляндии. –Тарту, 1966. – С.61–63; Ее же. 
Курган в урочище Плакун близ Старой Ладоги / Г. Ф. Корзухина // Краткие сообщения 
Ин-та археологии. – Вып.125. – Москва, 1971; Ее же. О некоторых ошибочных положе-
ниях в интерпретации материалов Старой Ладоги / Г. Ф. Корзухина // Скандинавский 
сборник. – Вып.16. – Таллин, 1971; Ее же. Некоторые находки бронзолитейного дела в 
Ладоге / Г. Ф. Корзухина // Краткие сообщения Ин-та археологии. – Вып.135. – Москва, 
1973; Корзухина Г. Ф., Давидан О. И. Раскопки на урочище Плакун в Старой Ладоге /
Г. Ф. Корзухина, О. И. Давидан // Археологические открытия 1968 г. – Москва, 1969. – 
С.16–17.
Давидан О. И. Резная кость Старой Ладоги / О. И. Давидан // Сообщения Гос. Эрмитажа. 

–Вып.23. – Ленинград, 1961. – С.16–18; Ее же. Гребни Старой Ладоги / О. И. Давидан 
// Археологический сборник Государственного Эрмитажа. – Вып.4. – Ленинград, 1962. – 
С.95–108; Ее же. К вопросу о происхождении и датировке ранних гребней Старой Ладоги 
/ О. И. Давидан // Археологический сборник Гос. Эрмитажа. – Вып.10. – Ленинград, 1968. 
– С.54–63; Ее же. О времени появления токарного станка в Старой Ладоге / О. И. Дави-
дан // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. – Вып.12. – Ленинград, 
1970; Ее же. К вопросу о контактах древней Ладоги со Скандинавией / О. И. Давидан // 
Скандинавский сборник.  – Вып.16. – Таллин, 1970; Ее же. Стратиграфия нижнего слоя 
Староладожского городища и вопросы датировки / О. И. Давидан // Археологический 
сборник Государственного Эрмитажа. – Вып.17. – Ленинград, 1976; Ее же. К вопросу 
организации косторезного ремесла в древней Ладоге / О. И. Давидан // Там же. – Вып.18.  
– Ленинград, 1977; Ее же. Деревянная посуда Старой Ладоги VIII–IX вв. / О. И. Давидан 



150
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фібули за 17 км нижче Ладозького озера по течії Волхова)5. Земляне городище 
Ладоги виникло як городище вікінгів не пізніше 753 г. (дата визначена за ден-
дрохронологією містків, отриманою Н. Черних та Є. Рябініним у 1970–1980 рр.6). 
Гавань була в гирлі р. Ладожки. Сама скандинавська назва Альдейгюборг по-
ходить від фінського топоніма Алоде-йокі (Alode-joki) – “нижня ріка”, так міс-
цеві фіни назвали ріку Ладожку. Слов’янська назва Ладоги походить вже від 
скандинавської7.

Скандинави у Ладозі будували так звані великі доми, які мали сіни і голо-
вну будову з очагом посередині, цей тип будівель зберігся тут до кінця Х ст.8. 
Поряд з ними були квадратні (4 на 4 м) дерев’яні фінські доми з пічками в куті9. 
Сліди активної ремісничої діяльності з явно скандинавськими технологіями10 
також підтверджують домінанту прибулих скандинавів. Одна з таких відомих 
знахідок – кузня з ковальською майстернею початку 750-х років, де виготовля-
ли ножі, цвяхи, наконечники стріл і дротиків. В мастерні знайдені різноманітні 
ковальські та столярні інструменти. За Є. А. Рябініним майстерня належала 
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чтения памяти Анны Мачинской. – Санкт-Петербург, 2004. –С.243–319; Его же. Еще раз 
о знаках Рюриковичей / С. В. Белецкий // Сложение русской государственности в кон-
тексте раннесредневековой истории Старого Света. – Санкт-Петербург, 2008; Его же. 
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рии материальной культуры РАН. – № 3. – Санкт-Петербург, 2008. – С.203–209; Белец-
кий С. В., Петренко В. И. Печати и пломбы из Старой Ладоги / С. В. Белецкий, В. И. 
Петренко // Новые источники по археологии Северо-Запада России.  – Санкт-Петербург, 
1994. 

5  Мельникова О. Скандинавы в Южной Руси // Другий Міжнар. конгрес україністів. Львів, 
22–28 серпня 1993 р. Доповіді і повідомлення. Історія. Ч. 1. – Львів, 1994. – С. 4.

6  Рябинин Е. А., Черных Н. Б., Стратиграфия, застройка и хронология нижнего слоя Старо-
ладожского Земляного городища. – С.72–100.

7 Джаксон Т. Н. Альдейгюборг: археология и топонимика / Т. Н. Джаксон // Памятники 
средневековой культуры. Открытия и версии: Сб. статей к 75-летию В. Д. Белецкого. – 
Санкт-Петербург, 1994. – С. 77–79; Rożdestvenskaja T. Place-names of Scandinavian ori-
gin in Russia: A review of the literature / T. Rożdestvenskaja // The Rural Viking in Russia 
and Sweden. Conference 19–20 October 1996 in The Manor of Karlslund, Örebro, Sweden / 
Ed. P. Hansson. – Örebro, 1997. – P. 92; Мачинский  Д.  А. Ладога и эпоха викингов. Ста-
роладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник. – Санкт-
Петербург, 1998. – С. 133. 
Існує інша версія, прихильником якої є А.Чернов: У “Сазі про Хрольва Пішохода” Пів-

денне Приладожжя названо Ормаланд – країна змій. Пороги біля селища Волхов (де те-
пер ГЕС) ділили ріку Волхов на Верхню і Нижню ріки. Нижня ріка – це нижче порогів, 
де закінчується царство Перуна и починаються володіння змієвидного Велеса. Волхов 
витікає з  Ільменя біля Перині и закінчується останнім підвищенням Велешею. Але ця 
версія лінгвістично не пов’язує назви Альдейгюборг і Ладога, що явно неприйнятно.

8  Кузьмин С. Л., Петров Н. И. “Большие дома” северо-западной Руси VIII–XI вв. / 
С. Л. Кузьмин, Н. И. Петров // Новгород и Новгородская земля. – Вып. 4. – Новгород, 
1990. – С. 62.

9 Uino P. On the history of Staraja Ladoga / P.Uino // Acta Archaeologica. – Vol. 59. – 1989. – P. 213.
10  Хомутова Л. С. Кузнечная техника на земле древней веси в Х в. / Л. С. Хомутова // Со-
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вихідцям з о. Готланд і була знищена бл. 760 р., скоріше всього, любшанами11. 
Пізніше на її місці був збудований новий дерев’яний дім (який проіснував до 
часу близько 840 р.), в якому знайдені куфічні монети з 783 і 786 рр.12.

Вже в VIII ст. Ладога була важливим центром міжнародної торгівлі. В Ла-
дозі та її околицях знайдено шість скарбів куфічних арабських срібних монет, 
в тому числе найбільш древній скарб у Східній Європі (786 р.)13. У 2002 р. під 
час розкопок  частини купецького заїжджого дому в шарах другої половини 
Х ст., порядом з 2500 зеленими бусинками (явно якоюсь торговою партією), 
знайдена вставка персня-печатки з гірського кришталю з арабським написом 
“Допомога моя лише у Аллаха, на нього я покладаюсь і до нього звертаюсь”, 
що дає підстави допускати присутність у місті мусульманських купців14. В 
кінці VIII – на початку IX ст. Ладога була важливим транзитним пунктом на 
Волзько-Балтійському шляху, через який проходили основні потоки арабського 
срібла на Готланд і Бірку15, звідки вони поширювалися балтійським побереж-
жям (17 знахідок скарбів з монетами до 833 р.)16.

Перша слов’янська знахідка (кривицьке срібне височне кільце) відносить-
ся до 750-х років, але воно лежало поряд з головкою Одіна і двома десятками 
ковельсько-ювелірних і столярних інструментів явно скандинавського похо-
дження. 

І все ж слов’яни проникли сюди трішечки раніше. Найближче слов’янське 
поселення було на горбі протилежного берега Волхова на Любші (за 2 км ниж-
че по течиї Волхова). Любшанське фінське городище (можливо з капищем, яке 
існувало тут, судячи за знахідками, з III–IV ст.17) було знищено десь в кінці 
VII ст. або на початку VIII ст. і відродилося вже з дерев’яно-земляно-кам’яними 
укріпленнями, що унікально для Східної і Північної Європи (подібні укріплен-
ня в той час були лише у слов’янських районах Подунав’я18). Судячи з жіночих 
підвісок, населення городища було змішаним слов’яно-фінським19.

Перша зустріч скандинавських і слов’янських колоністів вилилася в зі-
ткнення десь біля 760 р., коли горіла Ладога. Якщо перше Любшанське посе-
11  См.: http://chernov-trezin.narod.ru/Ladoga3.htm/
12  Рябинин Е. А. Новые открытия в Старой Ладоге (итоги раскопок на Земляном городище 

1973–1975 гг.) / Е. А. Рябинин // Средневековая Ладога / Ред. В. В. Седов. – Ленинград, 
1985. – С. 55–58.

13  Kirpičnikov A. N. Staraja Ladoga / Alt-Ladoga und seine überregionalen Beziehungen im 8.–10. 
Tagen zur Verbreitung und Vervendung von Dirhems in eurasischen Handel / A. N.Kirpičnikov 
// Bericht der Römisch-Germanischen Kommission. – Bd. 69. – 1989. – S. 322, 324.

14  Кирпичников А. Н. Новые историко-археологические исследования Старой Ладоги / 
А. Н. Кирпичников // Ладога и истоки российской государственности и культуры. – 
Санкт-Петербург, 2003. – С. 21.

15  Херрман Й. Славяне и норманны в ранней истории Балтийского региона / Й. Херрман // 
Славяне и скандинавы. – Москва, 1986. – С. 99.

16  Кропоткин В. В. О топографии кладов куфических монет в ІХ в. в Восточной Европе / 
В. В. Кропоткин // Древняя Русь и славяне. – Москва, 1978. – С. 113.

17  Див.: http://chernov-trezin.narod.ru/Ladoga3.htm/
18  Рябинин Е. А. Предисловие к альбому археологических находок в Старой Ладоге и на 
Любше / Е. А. Рябинин // У истоков Северной Руси. Новые открытия. – Санкт-Петербург, 
2003. – С. 17.

19  Там само. – С. 18. 
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лення могло бути знищеним під час зіткнень слов’янських колоністів з фінами, 
то перше Ладозьке поселення було розрушено в результаті протистояння ві-
кінгів з слов’янами. Далі обидві сторони продовжували співіснувати. З 780-х 
років сліди слов’ян фіксують і у Земляному та Мисовому городищах, однак 
загалом в Ладозі фінські і слов’янські матеріали до кінця VIII ст. не переви-
щують 10 % (такі знахідки, як поодинче височне кільце чи кресало в масиві 
скандинавських матеріалів20 не дають підстав для інших висновків). Правда, 
праця Є. А. Рябініна по ладозькому дереву21, а також ліплена кераміна 780 – 
930 рр., аналогічна кераміці з Любшанського городища22, дозволяють ствер-
джувати, що співвідношення  скандинавських, фінських і слов’янських матері-
алів в цей період потребує більш глибокого дослідження.    

З ІХ ст. слов’янська присутність почала стрімко зростати23. В той же час на 
Земляному городищі кількість будівель зменшилася, як і кількість скандинав-
ських прикрас24. Однак скандинавські елементи домінували і в цьому періоді. 
В урочищі Плакун (на правому березі Волхова напроти Мисового і Земляного 
городищ), за даними, уточненими згідно дендрохронології, виконаної Н. Чер-
них, протягом 850–925 рр. функціонувало окреме скандинавське кладовище, 
де були і жіночі поховання. Поховання скандинавських жінок виділяють за 
парними лускоподібними защепками-фібулами. Судячи за матеріалами похо-
вань, вони належали рядовим поселенцям. Не тільки Ладога, але і її околи-
ці заповнені скандинавськими пам’ятками ІХ–Х ст. (як добре видно на схемі 
А. Стал сберга25). В Земляному городищі далі активно функціонувало ремісни-
че виробництво, зокрема виготовлення за арабською технологією низькотемпе-
ратурного скла-бус26, які обмінювали у фінських мисливців на хутра, які потім 
продавали арабам за дірхеми. Цікава поява в кераміці Ладоги фризьких глеків 
другої половини ІХ ст. і кістяних фризьких гребенів27. Тоді ж з’являються серед 
скандинавських поховань камерні. Перевага слов’янського населення у самій 
Ладозі починається з Х ст.28.
20  Там само. – С. 10, 12.
21  Див.: http://altladoga.narod.ru/knigi/elv/riabinin/dmir/1.htm
22  Дубашинский А. В. Любшанское городище в Нижнем Поволховье / А. В. Дубашинский // 
Ладога и ее соседи в эпоху средневековья. – Санкт-Петербург, 2002. – С. 96–103.

23  Михайлов К. А. Скандинавский могильник в урочище Плакун (заметки о хронологии и 
топографии) / К. А. Михайлов // Ладога и ее соседи в эпоху средневековья. – С. 66; Ряби-
нин Е. А. Предисловие к альбому археологических находок в Старой Ладоге и на Любше. 
– С. 10.

24  Михайлов К. А. Скандинавский могильник в урочище Плакун. – С. 66.
25  Stalsberg A. The Scandinavian Viking Age fi nds in Rus’ / A. Stalsberg // Bericht der Römisch-

Germanischen Kommission. – Vol. 69. – 1988. – S. 448–471.
26  Рябинин Е. А. Начальный этап стеклоделия в Балтийском регионе (по материалам ис-
следований Ладоги VІІІ–ІХ вв.) / Е. А. Рябинин // Дивинец Староладожский. – Санкт-
Петербург, 1997. – С. 43–49.

27  Davidan O. I. Om hantverkets utveckling i Staraja Ladoga / O. I. Davidan // Fornvännen. – 
Bd. 77. –1982. – S. 171.

28 Петренко В. П. Финно-угорские элементы в культуре средневековой Ладоги / В. П. Пе-
тренко // Новое в археологии СССР и Финляндии. Докл. ІІІ советско-финского симпо-
зиума по вопросам археологии 11–15 мая 1981 г. / Ред. Б. Рыбаков. – Ленинград, 1984. 
– С. 87. 
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Археологи знайшли на межі горизонтів Е2–Е129 тотальну пожежу Ладоги  
близько 865 р., що, на думку багатьох дослідників, піднімає довіру не тільки до 
самих подій, висвітлених в найдавніших літописах, але і до традиційних дат30. 
Можна стверджувати, що Ладога з середини VIII ст. до початку Х ст. була зна-
чним поліетнічним центром з домінантою скандинавських елементів. 

 Всьому цьому сучасні антинорманісти протиставляють хіба старі версії              
Ю. Венеліна (Гуци)31, С. Гедеонова32, В. Вілінбахова33 і А. Кузьміна34 в злегка 
оновленій оправі35. 

Ряд скандинавських саг з циклу “саг про давні часи” (“Пергамент з плос-
кого острова”, “Сага про Хальвдана, сина Естейна”, “Сага про Стурлауга Пра-
цьовитого”, “Сага про Хрольва Пішохода”, “Сага про Тідрека Бернського”), 
“Пісня про Хюндла” з “Старшої Едди” и “Молодша Едда” Сноррі Стурлусона36 
29  За стратиграфічними і дендрохронологічними даними встановлений наступний поділ 
нижніх відкладень Земляного городища: горизонт Е3, нижній шар (750–760 рр.); Е3, се-
редній шар (770–790 рр.): Е3, верхній шар (800–830 рр.); горизонт Е2 (840 – середина 
860-х рр.); горизонт Е1 (870–920 рр.); горизонт Д в межах даної дільниці поселення пред-
ставлений будівельними залишками  930–950-х гг. (Рябинин Е. А., Черных Н. Б., Страти-
графия, застройка и хронология. – С.72–100).

30  Кирпичников А. Н., Лебедев Г. С., Булкин В. А. и др. Русско-скандинавские связи эпохи 
образования Киевского государства на современном этапе археологического изучения 
/ А. Н. Кирпичников, Г. С. Лебедев, В. А. Булкин // Краткие собщ. Ин-та археологии 
АН СССР. –Вып. 160. – 1980. – С. 27; Кузьмин С. Л. Пожары и катастрофы в Ладоге: 
1250 лет непрерывной жизни? / С. Л. Кузьмин // Ладога. Первая столица Руси. 1250 лет 
непрерывной жизни. Седьмые чтения памяти Анны Мачинской, 21–23 декабря 2002 г. / 
Науч. ред. Д. Мачинский. – Санкт-Петербург, 2003. – С. 45–57.

31  Венелин Ю. О происхождении славян вообще и россов в особенности (1836–1839?) / 
Ю. Венелин // Сборник Русского исторического об-ва. – Вып.8 (156). – Москва, 2003. 
– С.21–83; Его же. Скандинавомания и ее поклонники или столетие изыскания о варя-
гах.  – Москва, 1842; Его же. О нашествии завислянских славян на Русь до Рюрыковых 
времен / Ю. Венелин // Общество истории и древностей российских. – Москва, 1848; Его 
же. Известия о варягах арабских писателей и злоупотребления в истолковании оных / 
Ю. Венелин // Чтения в Об-ве истории и древностей российских. – Москва, 1870. – Кн.4. 
– С.1–18.

32  Гедеонов С. А. Отрывки из исследований о варяжском вопросе. – Санкт-Петербург, 1862; 
Его же. Варяги и Русь. – Ч.1–2. – Санкт-Петербург, 1876. 

33  Вилинбахов В. Б. Балтийские славяне и Русь / В. Б. Вилинбахов // Slavia occidentalia. 
– Т.22. –Poznań, 1962; Его же. Несколько замечаний о теории А. Стендер-Петерсона / 
В. Б. Вилинбахов // Скандинавский сборник. – Вып. 6. – Таллин, 1968; Его же. Об одном 
аспекте историографии варяжской проблемы / В. Б. Вилинбахов // Скандинавский сбор-
ник.  – Вып. 7. – Таллин, 1969.; Его же. По поводу некоторых замечаний П. Н. Третьякова 
/ В. Б. Вилинбахов // Советская Археология. – 1970. – № 1.

34  Кузьмин А. Г. “Варяги” и “русь” на Балтийском море / А. Г. Кузьмин // Вопросы истории. 
– 1970. – № 10; Его же. Об этнической природе варягов / А. Г. Кузьмин // Вопросы исто-
рии. – 1974. – № 3. 

35  Фомин В. В. Русские летописи и варяжская легенда. – Липецк, 1999; Его же. Варяги и 
варяжская Русь. – Москва, 2005; Его же. Варяги и варяжский вопрос в судьбе России // 
www.portal-slovo.ru; Меркулов В. И. Немецкие генеалогии как источник по варяго-рус-
ской проблеме / В. И. Меркулов // Сб. Русс. ис. об-ва. Т.8 (156). Антинорманизм. – Мо-
сква, 2003. – С. 135–145; Его же. Гюстеровская ода и мекленбургская генеалогическая 
традиция // Хронос www.hrono.info.

36  Рыдзевская Е. А. Древняя Русь и Скандинавия в IX–XIV вв. – Москва, 1978. – С. 69, 85–88.
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розповідають про ранню історію Ладоги, розглядаючи її як центр одного з 
скандинавських королівств (в цей період таких “королівств” в скандинавських 
землях і на територіях, які контролювали вікінги, було більше сотні) і, напевно, 
відбивають реальну версію вдалого нападу на Ладогу (на основі інформації 
Житія св. Анскарія, написаного гамбурзько-бременським єпископом Рімбер-
том до 865 г., А. Кірпічніков пов’язує цю подію з походом шведського конунга 
Анунда з Данії на Бірку у 852 р.37): 

– “Пергамент з плоского острова” [Flateyjarbók] розповідає, що “Хальвдан 
Старий. взяв собі в жони Альфію, дочку Едмунда, конунга з Хольмгарда [Нов-
города – Л.В.]”38; 

– “Сага про Хальвдана, сина Ейстейна” [Hálfdanar saga Eysteinssonar] роз-
повідає, що в Альдейгюборзі [Ладозі. – Л.В.] правив старий конунг Хергейр, 
який мав дружину Ісгерд і дочку красуню Інгігерд (“вона була прекрасніша за 
всіх дівчат”). Ейстейн підійшов до Альдейгюборга з своїм військом (“у Хер-
гейра війська було мало”), завоював це місто, після нього конунгом став Халь-
вдан, який пізніше завоював Бярмаланд [Корелу – Л.В.] і повернувся з пере-
могою у Альдейгюборг39; 

– “Сага про Стурлауга Працьовитого” [Sturlaugs saga] розповідає, що в 
Альдейгюборзі правив старий конунг Інгвар, який мав дочку Інгігерд (“вона 
була прекраснішою за всіх жінок і дуже мудрою”), яка відмовила Фрамару 
[Франмару], шведському вікінгу, которий прибув до Альдейгюборгу [Ладоги 
– Л.В.] з 60 дракарами. Тоді Фрамар повернувся до Швеції, отримав допомогу 
від Стурлауга, який зайняв місто, зробив Фрамара в ньому конунгом і видав за 
нього Інгігерд. І правив спочатку Фрамар “радячись з кращими людьми в тій 
країні”40;

– “Сага про Хрольва Пішохода” [Gaungu–Hrólfs saga] про те ж: “Хреггвід 
називався конунг, він правив в Хольмгардарікі [Новгороді на Русі – Л.В.] …до-
чка, яку звали Інгігерд; вона була прекраснішою і лагіднішою від всіх жінок у 
всій Гардарікі [Русі – Л.В.]”41;

– “Сага про Тідрека Бернського” [Ŧіðreks saga af Bern] – тут в Хольмгарді 
правив конунг Хертніт42;

– “Пісня про Хюндла” з Старшої Едди і, нарешті, Молодша Едда Сноррі 
37  Кирпичников А. Н. Ладога и Ладожская земля VIII–XIII вв. / А. Н. Кирпичников // Ис-
торико-археологическое изучение Древней Руси: Итоги и основные проблемы. – Ленин-
град, 1988. – С. 47–48.

38  Рыдзевская Е. А. Древняя Русь и Скандинавия в IX–XIV вв. – С. 69.
39  Там же. – С. 85. Повний текст саги (древнійший пергаментний рукопис з 1450–1475 рр.): 

Hálfdanar saga Eysteinssonar // Fornaldarsögur Norðurlanda / Utg. av Guðni Jónsson, Bjarni 
Vilhjjálmsson. – Bd. 3.  – Reykjavik, 1944. – Bl. 283–319; Halfdan Eysteinsson // Seven Viking 
Romances / Trans. with an Introd. By Hermann Pálsson and Paul Edwards. – London-New 
York, 1985. – P. 171–198; Глазырина Г. В. Alaborg “Саги о Хальвдане, сыне Эйстейна”. 
К истории Русского Севера / Г. В. Глазырина // Древнейшие государтства на территории 
СССР. 1978 г. – Москва, 1978. – С. 203–204. 

40  Там само. – С. 85; Глазырина Г. В. Исландские викингские саги о Северной Руси. Тексты, 
перевод, комментарий. – Москва, 1996. – С.158–159, 164–165, 170–171.

41  Рыдзевская Е. А. Древняя Русь и Скандинавия в IX–XIV вв. – С. 86.
42  Там само. – С. 87. 
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Стурлусона: “Конунга звали Хальвдан Старий, він був славнійшим з всіх конун-
гів. Він був великий воїн і далеко ходив до сходу, там він вбив на поєдинку того 
конунга, котрого звали Сігтрюг, він вступив у шлюб з тою жінкою, котру 
звали Альвіг Мудра, дочкою конунга з Хольмгарду [Новгорода – Л.В.], у них було 
18 синів.”43.

Подібну інформацію до матеріалів саг подає так званий Іоакимовий літо-
пис в переказі В. Татищева. Вірогідність існування літопису, який був скла-
дений першим новгородським єпископом Іоакимом і спирався на місцеву 
традицію, залишається великою попри відомий скепсис до матеріалів самого 
В. Татищева. Ще Б. Клейбер зауважив, що одне з джерел, яке торкалося кола 
“саг про давні часи”, могло стати основою Іоакимового літопису. Цю версію 
розвинув Г. Лебедєв, звернувши увагу, що ріка Кумень, на якій був розбитий 
князь Буривой (за сагами конунг Хергейр, Хреггвід чи Хертніт), – це ріка Кум-
мене у Фінляндії, а ім’я “Адвінда” є у новгородському ономастиконі – одного 
з посадников звали Отвіне44. 

Зрозуміло, що цей ряд саг відбиває реалії існування невеликого князівства 
(“королівства”) з центром в Ладозі, в якому у другій половині VІІІ – на початку              
ІХ ст. домінували вікінги, вождь яких мав титул конунга. Розповіді про ці події  
переказували різні скальди, зробивши головними героями своїх замовників, ці 
розповіді також відбивають різночасові епізоди боротьби за Ладогу різних груп 
вікінгів45. Як раз приблизно в той же час Ейрик Емундарсон, конунг Упсали, 
підпорядкував південнобалтійські землі (бл. 850–860 рр.), а Олаф, конунг Бір-
ки, оволодів укріпленими пунктами куршів Себорг [Гробіні – Л.В.] і Ануоле46. 

Поряд з Ладогою і її околицями формувалась Славія – міжплеменний со-
юз словен, частини кривичів і чуді (угро-фінських племен), пов’язаних з між-
дународним транзитним шляхом з Каспійського моря через Волгу і її бассейн 
до Балтійського моря, який в районі оз. Ільмень і р. Волхов виходив до землі 
словен47. Все це сприяло розквіту Ладоги, виростаючої з центру міжплемінно-
го обміну в місто, – поліетнічний торговельний центр, і підвищувало зацікав-
леність в цьому  пункті різних груп вікінгів.

Хальвдан Старий відомий не тільки з древніх саг. Це представник динас-
тії ютландських конунгів, родинно пов’язаних з данськими Скольдунгами і 
норвезькими Інглінгами. Рання генеалогія цих династій страшенно заплутана. 
Вважають, що Хальвдан Старий був молодшим братом данського конунга Гор-
ма і сином Гаральда Хільдітена (Бойовий зуб, Зуб битви)48, що залишається 
дискусійним. У 782 р., втративши свої володіння, він відправив посольство до 
короля франків Карла Великого, сподіваючись отримати від нього володіння у  
Фрісландії49.
43  Кирпичников А. Н. Ладога и Ладожская земля VIII–XIII вв. – С. 88.
44  Пчелов Е. В. Генеалогия древнерусских князей ІХ – начала ХІ в. – Москва, 2001. – С. 62.
45  Войтович Л. Княжа доба на Русі: портрети еліти. – Біла Церква, 2006. – С. 199.    
46  Глазырина Г. В., Джаксон Т. Н., Мельникова Е. А. На пути “из варяг в греки” // Древняя 
Русь в свете зарубежных источников. – С.483.

47  Носов Е. Н. Новгородское (Рюриково) городище. – Ленинград, 1990. – С. 189.
48  Пчелов Е. В. Генеалогия древнерусских князей ІХ – начала ХІ в. – С. 78.
49  Ловмянский Х. Рорик Фрисландский и Рюрик “Новгородский” / Х. Ловмянский // 
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Хто дійсно був батьком Хальвдана Старого? Саги називають його сином 
Ейстейна з норвезької династії Інглінгів, який мав володіння у Північній і Пів-
денній  Норвегії. Втративши дружину, Ейстейн занявся піратством на Балтиці, 
грабуючи  також землі Бярмії. Його братові Ейріку Мандрівнику саги припи-
сують віднайдення шляху до Константинополя – землі Одаінсак (“Луки без-
смертя”). Ім’я Ейстейн характерно для VIII ст. За сагою про Хальвдана, сина 
Ейстейна [Hálfdanar saga Eysteinssonar], конунг Ейстейн з сином Хальвданом 
на 30 дракарах вирушив у  Аустрвез [Austrvegr – східний шлях, землі за Балтій-
ським морем50]. Саме під час цього походу був взятий Альдейгюборг [Ладога 
– Л.В.]. За цією ж сагою Ісгерд, дружина ладозького конунга Хергейра, була 
дочкою Хледвера, конунга з Гаутланда (Готаланда) у Швеції. Саме шведські 
вікінги з Готланда, на думку дослідників,  були засновниками ранньої Ладоги, 
яка мала найбільш інтенсивні контакти з шведськими землями51.

 Десь в останній чверті VIII ст. норвезький конунг і пірат Ейстейн захо-
пив Ладогу і закріпив своє становище шлюбом з вдовою попереднього конунга 
Хергейра. Після загибелі Ейстейна ладозьким конунгом став його син Хальвдан 
Старий, який втягнувся у грабіжницькі походи у Бярмію та інші території на 
побережжі Балтики. Схоже, що протистояння шведських і норвезьких вікінгів 
у боротьбі за Ладогу стало постійним. У 782 р. Хальвдан Старий виступив пре-
тендентом на володіння у Фрісландії, а невдовзі утвердився у західній частині 
Ютландії і навіть претендував на данський престол по смерті конунга Готфреда 
у 810–812 рр., що дало підстави зарахувати його до династії Скольдунгів, з яки-
ми, напевно, він знаходився в родинних стосунках. Наявність у Ладозі значних 
фризьких матеріалів дає можливість допускати, що Хальвдан або котрийсь з 
його синів продовжували періодично утримувати Ладогу, яку шведські вожді 
також намагалися повернути. Такий вдалий напад на Ладогу близько 852 р. 
або раніше, в якому взяли участь шведські вікінги Фрамар (Франмар), Стурла-
уг і син Стурлауга Хрольв, відобразили вказані саги. Фрамар став ладозьким 
конунгом і спочатку  правив “радячись з кращими людьми в тій країні”. До 
того часу у Ладозі і в окрузі вже сформувалося слов’яно-фінське суспільство 
Скандинавский сборник.  – Вып. 7. – Таллин, 1963. – С. 224–226, 228–229.

50  До кінця ХI ст. в сагах Austrvegr – Східний шлях звично означав землі Руси. Так Ярослав 
Мудрий (Яріцлав саг) нерідко іменується як Austrvegr konunge  – конунг Східного шляху, 
а місцеве населення як Austrvegrsmenn – жителі Східного шляху. З ХII ст. назва Gardariki 
витісняє Austrvegr, остання залишається виключно для позначення південно-східного по-
бережжя Балтики: Віндланд (Vindland), Курланд (Kúrland), Естланд (Estland) і т. д. (Див.: 
Глазырина Г. В., Джаксон Т. Н., Мельникова Е. А. Восточная половина мира глазами скан-
динавов: топонимия в исторических исследованиях // Древняя Русь в свете зарубежных 
источников. – С.483).  

51  Потин В. М. Русско-скандинавские связи по нумизматическим данным (ІХ–ХІІ вв.) / 
В. М. Потин // Исторические связи Скандинавии и России. ІХ–ХХ вв. – Ленинград, 1970. 
– С. 67; Давидан О. И. К вопросу о контактах древней Ладоги со Скандинавией (по ма-
териалам нижнего слоя Староладожского городища) / О. И. Давидан // Скандинавский 
сборник. – Вып. 16. – Таллин, 1971. – С. 112; Лебедев Г. С. Археологические памятники 
Ленинградской области. – Ленинград, 1977. – С. 164–193; Даркевич В. П. Международные 
связи / В. П. Даркевич // Древняя Русь. Город, замок, село. – Москва, 1985. – С. 389; 
Седых В. Н. Северная Русь в эпоху Рюрика по данным археологии и нумизматики / 
В. Н. Седых // Ладога и истоки русской государственности и культуры. – С. 84–96. 
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з вкрапленням старої місцевої варязької русі, лідером якого був Гостомисл. В 
наслідок повстання слов’ян і фінів у 860 р. (виходячи з Древнійшого зведення) 
чи 865 р. (судячи по тотальній пожежі) Фрамар втратив Ладогу. І місцеві вожді 
після цього цілком логічно звернулися до  Рюрика, сина Хальвдана, щоби з до-
помогою данських (ютландських) вікінгів відбивати напади  шведських52. Крім 
того, прибулі з віддаленої Ютландії вікінги більше потребували підтримки міс-
цевого суспільства і його лідерів. 

Петербурзький дослідник А. Чернов справедливо звернув увагу, що русь 
яку покликали ладожани (а серед них теж була русь), за ПВЛ знаходилася на 
шляху по Балтиці і Аталантиці в Середземне море між готами і англянами. 
Тобто це якраз Фризія з її Рюриковим Рустрінгером. Закликання Рюрика в Ла-
догу виправдане і тим, що арабське срібло, накоплене в Ладозі в наслідок по-
двійного товарообміну, через Данію йшло в Європу, а шведи взяли Ладогу і цей 
потік розвернули на Швецію. Кого ж тоді було кликати ладожанам для захисту 
морських шляхів, як не Рюрика з його флотом?53 

Першим ще у 1816 р. звернув увагу на біографію ютландського вікін-
га Роріка, який помер близько 879 р. (не пізніше 882 р.) і чия діяльність до-
бре прослідковується за письмовими пам’ятками, бельгійський дослідник                                 
Г.-Ф. Хольман54. Розгорнули цю гіпотезу Ф. Крузе55 та М. Беляєв56. 

Стосовно родоводу Роріка (Рюрика), то джерела (аннали Ейнхарда (741–
829)57, Фульденські аннали (680–901)58 Бертинські аннали (741–882) в части-
нах складених єпископом з Труа Пруденцієм (835–861) і реймським архієпис-
копом Гінкмаром (861–882)59, Ксантенські аннали (640–874)60, Норманська 
хроніка (820–911)61, Житіе св. Анскарія, архієпископа бременського і гам-
бурзького, першого місіонера у Швеції, написане його учнем і наступником 
Рімбертом (831–865)62, “Історія гамбурзьких єпископів” Адама Бременсько-
го (близько 1073–1075)63 та ін.), незважаючи на певні протиріччя, достатньо 
52  Войтович Л. Княжа доба на Русі: портрети еліти. – С. 199–200. 
53  http://chernov-trezin.narod.ru/GerbRurika.htm /
54  Hollmann H. Fr. Rustringen, die ursprungliche Heimat des ersten russischen Grosfürsten Ru-

riks und seiner Brüder. Ein historischer Versuch. – Bremen, 1816; Голлманн Г.–Фр. Рустрин-
гия, первоначальное отечество первого великого князя Рюрика и братьев его. – Москва, 
1819. 

55  Крузе Ф. О происхождении Рюрика / Ф. Крузе // Журн. Мин-ва нар. просвещения. – 1836. 
– № 1. Январь.  – С. 43–73; – № 6. Июнь. – С. 513–517.

56  Беляев Н. Т. Рорик Ютландский и Рюрик начальной летописи / Н. Т. Беляев // Seminarium 
Kondakovianum. – Т.3. – Прага, 1929. – С. 215– 270.

57  Einhardi Annales / Ed. G. H. Pertz // Monumenta Germaniae Historica. Scriptores (далі – 
MGH SS).  –Т.1. – Hannoverae, 1826. – P. 135–218. 

58  Annales Fuldenses / Ed. G. H. Pertz // Ibid. – P. 337–415.
59  Annales Bertiniani / Ed. G. H. Pertz // Ibid. – P. 419–515.
60  Annales Xantensium / Ed. G. H. Pertz // Ibid. – Т.2. – Hannoverae, 1829. – P. 217– 235; 
Анналы Ксантена // Историки эпохи Каролингов / Отв. ред. А. И. Сидоров. – Москва, 
1999. – С.143–158. 

61  Сhronicon de Normannorum gestis in Francia / Ed. G. H. Pertz // MGH SS.  – T. 1. – P. 532–536. 
62  Vita Sancti Anskarii a Rimberto / Ed. G. H. Pertz // MGH SS. – T. 2. – P. 683–725. Vita Sancti 

Anskarii a Rimberto / Ed. G. H. Pertz // MGH SS. – T. 2. – P. 683–725.
63  Magistri Adami Bremensis Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontifi cum / Ed. B. Schmeidler 
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надійно пов’язують його з Хальвданом Старим. Переконливо можна говорити 
про чотирьох синів Хальвдана: Ануло, Гаральда Клака, Регінфріда і Хеммин-
га. Ксантенські і Фульденські аннали під 850 р. називають Роріка молодшим 
братом Гаральда, інші джерела – племінником. Ануло и Регінфрід загинули на 
початку 810-х років під час боротьби батька за данський престол. Хемминг за-
гинув у 837 р.64. К. Кош вважав Роріка сином Ануло65, О. Мельникова – сином 
Хеммінга66. А. Кунік, І. Стреєнструп, Е. Дюммлер, Г. Ловмяньський вважали  
Роріка сином одного з братів, внуком Хальвдана Старого. Я більше схиляюся 
до давньої версії Ф. Крузе, В. Фогеля та М. Беляєва, які вважали Роріка молод-
шим сином Хальвдана Старого67. В такому випадку Рорік (Рюрик) повинен був 
би народитися не пізніше 812 р. Ф. Крузе вважав, що він народився близько 
817 р.68, але немає жодної впевненості, що Хальвдан Старий на той час ще був 
живим. Тоді Рорік міг бути лише сином Хеммінга. Врешті датування Ф. Крузе 
– тільки гіпотеза без достатнього обгрунтування.

Гаральд Клак і Хеммінг після смерті батька і загибелі братів Ануло і Ре-
гінфріда намагалися утримати володіння у Фрісландії та Ютландії. Після не-
вдалих спроб у 819–823 рр. Гаральд Клак с дружиною, сином Готфрідом, пле-
мінником (чи молодшим братом?), і наближеними прибули у 826 р. в столицю 
імперії франків Інгельгейм, де прийняли християнство у присутності імперато-
ра Людовика Благочестивого. Імператор підтвердив Гаральду Клаку володіння 
графством Рустінген у Фрісландії. Дуже ймовірно, що цим племінником чи мо-
лодшим братом, який у 826 р. хрестився разом з Гаральдом Клаком, був Рорік 
(Рюрик)69. Християнином був також і Хеммінг, який загинув у 837 р. 

Гаральд Клак помер на початку 840-х років70. Після цього Рорік втратив 
володіння у Фрісландії, зробившись ворогом імператора Лотаря і як пірат, на-
падаючи на фризькі береги. Цікаво, що після невдалого нападу у 845 р., він 
наказав відпустити всіх полонених християн і змусив своїх дружинників по-
ститися протягом 40 днів. Цей факт побіжно підтверджує, що він був христия-
нином або, по меншій мірі, симпатизував християнам71. 

У 850 р. Рорік силою захопив значний порт у Фрісландії Дорестад, після 
чого імператор Лотар повернув йому володіння у Фрізії72. З того часу соратни-
ком Роріка став син Гаральда Клака – Готфрід. Це також побіжно свідчить на 
користь версії, що  Рорік був братом Гаральда Клака, а якщо племінником – то 
сином Ануло, старшим від Готфріда. Імператор Лотар, скориставшись новою 

// Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum. – Hanoverae, 1917; Adam of Bremen. 
History of the archibishops of Hamburg. Bremen – New York, 1959. 

64  Пчелов Е. В. Генеалогия древнерусских князей ІХ – начала ХІ в. – С. 71–72. 
65  Koch C. Tables généalogiques des maisons souveraines du nord et de l’est de l’Europe. – Paris, 

1818.  – Tabl. 17. 
66  История Дании. – Т.1. – Москва, 1996. – С. 42. 
67  Пчелов Е. В. Генеалогия древнерусских князей ІХ – начала ХІ в. – С. 71.
68  Крузе Ф. О происхождении Рюрика. – С. 71.
69  Беляев Н. Т. Рорик Ютландский и Рюрик начальной летописи. – С. 227–228.  
70  Пчелов Е. В. Генеалогия древнерусских князей ІХ – начала ХІ в. – С. 72.
71  Там само. – С.73.
72  Беляев Н. Т. Рорик Ютландский и Рюрик начальной летописи. – С. 230–231.
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усобицею за данський престол після смерті конунга Хоріка І (у 854 р.), відібрав 
фрісландські володіння Роріка і Готфріда (у 855 р.). Новий конунг Данії Хо-
рік ІІ (854–867/873) у 857 р. надав Роріку частину своїх земель між Північним 
морем і р. Ейдер. 

Далі інформація про Роріка щезла з джерел і тільки у 863 р. і у 867 р. його 
флотилія здійснила два потужні напади на прирейнські володінння імперато-
ра Лотара. Причому джерела далі називають Роріка християнином73. По смер-
ті Лотара Рорік звернувся до Карла Лисого, з яким зустрівся двічі – у 87074 і 
872 рр., причому на другій зустрічі він був з молодшим сином Гаральда Клака 
– Родульфом. У 873 р. Роріку були повернені володіння у Фрісландії, після чого 
він присягнув Карлу Лисому. Однак в тому ж 873 р. Рорік присягнув братові 
Карла – Людовику Німецькому. І після цього джерела про нього не згадують. У 
882 р. володіння Роріка у Фрісландії від імператора Карла ІІІ Товстого отримав 
Готфрід, старший син Гаральда Клака75. Майже очевидно, що до 882 р. Рорік 
вже помер. Г. Ловмяньський вважав, що він помер у 876 р., але також не аргу-
ментував цю гіпотезу76.   

 Версію Г.-Ф. Хольмана, Ф. Крузе та М. Беляєва щодо тотожності Рорі-
ка Ютландського з Рюриком Ладозьким підтримали Г. Вернадський77, О. Прі-
цак78, Л. Гумильов79, Г. Лебедєв80, Б. Рибаков81, С. Азбелев82, А. Молчанов83,                       
М. Свердлов84, А. Кірпічніков85, Є. Пчолов86, Л. Войтович87. Серед противників 
73  А.Чернов звернув мою увагу на те, що у такому випадку Рюрик не міг прибути у Ладогу 
раніше 867 р., що узгоджується з висновками Є. Рябініна та Н. Черних про тотальну по-
жежу Ладоги у 865 р.

74  А.Чернов, обгрунтовано на мій погляд, вважає, що Рюрик перший раз пробув у Ладозі 
два роки, потім пішов до Ільменя і заложив там Рюрикове городище, після чего повернув-
ся у Європу на три роки: йому потрібна була своя база на Заході у Фрісландії.

75  Пчелов Е. Генеалогия древнерусских князей ІХ – начала ХІ в. – С. 73–74. 
76  Ловмяньский Х. Рорик Фрисландский и Рюрик “Новгородский”. – С. 237.
77  Vernadsky G. The Origins of Rusia. – Oxford, 1959. – P. 207–208; Вернадский Г. В. Древняя 
Русь.  –Тверь, 1999. – С. 341–344. 

78  Pritsak O. The Origin of Rus’. – Vol. 1. – Cambridze (Mass.), 1981. – P. 155.
79  Гумилев Л. Древняя Русь и Великая Степь. – Москва, 1989. – С. 160.
80  Лебедев Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе. – Ленинград, 1985. – С. 214.
81  Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества ХІІ–ХІІІ вв. – Москва, 1993. – С. 299. 
82  Азбелев С. Н. Обзор источников о происхождении Рюрика и версия о его славянских 
предках / С. Н. Азбелев // Изв. Русс. генеалог. об-ва. – Вып. 1. – Санкт-Петербург, 1994. 
– С. 45–46; Его же. О происхождении династии Рюриковичей / С. Н. Азбелев // Россия и 
зарубежье: генеалогические связи. Первый Междунар. генеалог. коллоквиум. – Москва, 
1999. – С. 7.

83  Молчанов А. А. Древнескандинавский антропонимический элемент в династической тра-
диции рода Рюриковичей: О роли отдельных компонентов в полиэтнической основе фор-
мирования Древнерусского государства / А. А. Молчанов // Образование Древнерусского 
государства: спорные проблемы.  – Москва, 1992. – С. 44–47.

84  Свердлов М. Б. Rörik (Hrørikr) i Gordum / М. Б. Свердлов // Восточная Европа  в древнос-
ти и средневековье.  – Москва, 1994. – С. 36–37.

85  Кирпичников А. Н. Сказание о призвании варягов: Легенды и действительность А. Н. Кир-
пичников // Викинги и славяне. – Санкт-Петербург, 1998. – С. 40–50.

86  Пчелов Е. Генеалогия древнерусских князей ІХ – начала ХІ в. – С. 74–76. 
87  Войтович Л. Княжа доба на Русі: портрети еліти. – С. 196–203; Его же. Рюрик: легенди і 
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цієї версії найбільш авторитетні О. Ридзевська88 (яка однак не розгорнула сво-
го заперечення в систему доказів), Г. Ловмяньський89 (за його версією існу-
вали два різні Рюрики одночасно) та І. Шаскольський90 (повторив аргументи 
відносно відсутності інформації у західних джерелах про володіння Рюрика 
на Русі і хронологічні невідповідності). Всі троє вчених працювали в умовах 
відповідного  ідеологічного тиску. Основні аргументи противників тотожнос-
ті обох Рюриків, які зводяться до хронологічних невідповідностей (а чи існу-
ють вони в дійсності?) і мовчання латинських джерел про Ладогу, на мій по-
гляд, достатньо коректно усунені М. Беляєвим, Г. Лебедєвим та Є. Пчоловим 
у цитованих працях. Рюрик (до 812–879) повністю був здатний близько 867–
879 рр. контролювати Ладогу, утримуючи землі між Північним морем і р. Ей-
дер, та повернути собі Дорестад з фризькими територіями. Така діяність по-
вністю в дусі конунга-вікінга. Передача володінь у Фрісландії його племянни-
ку (або двоюрідному брату?) Готфріду, як справедливо відзначив Є. Пчолов, 
могла бути пов’язана з переміщенням спадкоємця Рюрика – Ігоря разом з своїм 
опікуном-регентом Олегом на Придніпров’я до Києва91.

Недавні знахідки в Ладозі експедиції А. Кірпічнікова92, особливо знахідка           
20 червня 2008 р. поблизу будівлі 930 р. ливарної формочки з соколом з при-
піднятими крилами (в геральдичній позі) (див. фото), які дають підстави до-
статньо переконливо пов’язати сокола з тризубом, підтверджуючи скандинав-
ське походження династії Рюриковичів (як показав у своїй блискучій розвідці                            
А. Чернов93, це зображення має масу аналогій у скандинавських матеріалах, в 
тому числі ладозьких, гніздовських і навіть на монеті данського конунга з об-
ласті Данло – Олафа Гудредсона (Айлав Гутфрітсон) (939–941), знайденій у 
графстві Кент), несподівано підсилили аргументацію ще однієї версії, за якою 
Ладога була центром Руського каганату, звідки було відправлено посольство 
кагана Русі, згадане в Бертинських аналах під 839 р. і великий ледунг (морське 
ополчення), який загрожував Константинополю у 860 р. Таку позицію підтримали 

дійсність. Стан дискусії на початку ХХІ в. / Л. Войтович // Наук. зошити ів. ф-ту ЛНУ ім. 
Івана Франка: Зб. наук. праць. – Вип. 7. – Львів, 2005. – С. 25–35; Его же. Рюрик: легенды 
и действительность / Л. В. Войтович // Исследования по Русской истории и культуре: 
Сб. статей к 70-летию профессора Игоря Яковлевича Фроянова / Отв. ред. Ю. Алексеев, 
А. Дегтярев, В. Пузанов. – Москва, 2006. – С. 111–121. 

88  Рыдзевская Е. А. Древняя Русь и Скандинавия в IX–XIV вв. – С. 132.
89  Ловмяньский Х. Рорик Фрисландский и Рюрик “Новгородский”. – С. 224–230. 
90  Шаскольский И. П. Норманнская теория в современной буржуазной историографии. – 
Москва–Ленинград, 1965. – С. 211.

91  Пчелов Е. Генеалогия древнерусских князей ІХ – начала ХІ в. – С. 75. В цьому контексті 
реальні риси отримує виступ ладозьких нобілів на чолі з Вадимом Хоробрим під час від-
сутності Рюрика і його розправа з бунтівниками.  

92  Кирпичников А. Н. Ладожская жемчужина в Балтийском море / А. Н. Кирпичников // 
Родина. –2008. – № 9.

93  Чернов А. Ю. В старой Ладоге найден герб Рюрика? // http://chernov-trezin.narod.ru/ Ger-
bRurika.htm
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Д. Шепард94,  Д. Мачинський95, О. Галкіна96, В. Дучко97 та ін. 
Ще далі пішов К. Цукерман. За його концепцією, традиційні хронологічні 

межі початкового періода російської історії роздуті. До виникнення Русі Ки-
ївської російська державність пережила два етапи формування. Перший етап 
– це 30–70-і роки ІХ ст., другий прийшовся на час від  приходу в Русь Рюрика 
у 895 г. (!) до початку Х ст. На першому етапі державності це об’єднання но-
сило назву “Русский каганат” і знаходилося в басейні Волхова. Столица цього 
утворення – Ладога. На початку 70-х років ІХ ст. в результаті невідомої між-
племінної війни  каганат виявився розрушеним. На зміну каганату прийшло 
нове об’єднання на чолі з Рюриком, центром якого був Новгород (Рюрикове го-
родище). Назва держави в тому випадку не змінилася. На основі цього історик 
пропонує початковий етап історії Русі корінно переглянути98. 

Йому дуже переконливо заперечив П. Толочко, відзначивши, що більшість 
аргументів, приведених К. Цукерманом, запозичені у попередників, що назива-
ється, за методом віддачі переваги, не приводячи жодних додаткових доказів. Їх 
критичний аналіз свідчить, що, проти очікування автора концепції, історикам 
доведеться все ж утриматися від корінного перегляду початкової історії Русі99. 

Найбільш слабкою є спроба К. Цукермана віднести події, пов’язані з Рю-
риком до 895 р. К. Цукерман твердить, що слов’янські племена у Подніпров’ї у  
ІХ ст. були залежними від хозарів і практично не приймали участі у міжнарод-
ній торгівлі, поки в кінці ІХ ст. не прийшов Рюрик. 

Чи дійсно, як стверджує цей історик, скандинави утворили у Приладожжі 
Руський каганат, звідки відправляли посольство в Константинополь у 839 р. і 
загрожували столиці Візантії у 860 р., а вся слов’янська територія знаходилась 
під владою хозарів і просто покірно платила данину? І чи єдиним був шлях до  
Константинополя через Ладогу?

Вище вже згадувалося, що саги приписують брату Ейстейна, батька Халь-
вдана, конунгу Ейрику Мандрівникові віднайдення шляху в Константинополь 
– землю Одаінсак (“Луки безсмертя”). Інші саги розповідають, що конунг Івар 
Широкі Обійми (друга половина VII ст.) “оволодів… всім Аустррікі [Східним 
шляхом – Л.В.]”100 Тобто спроби проникнення у Візантію через Східну Європу, 
використовуючи бази вікінгів південніше Ризької затоки (які знаходилися там 
ще з V–VI ст.), були вже в кінці VII ст. З VIII ст. розповіді про подорожі вікінгів 
по Austrverg (Східному шляху) доволі численні. Відкидувати цю інформацію 
94  Shepard J. The Rhos guests of Louis the Pious: whence and wherefore? / J.  Shepard  // Early 

Medieval Europe. – Vol. 4. – 1995. – P. 41–60.
95  Мачинский Д. А. Эпоха викингов в “Скандинавском Средиземноморье” и “русо-варяж-
ский период” на “восточных путях” (Austrvegir) / Д. А. Мачинский // Ладога и эпоха ви-
кингов. Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник 
/ Отв. ред. Д. Мачинский. – Санкт-Петербург, 1998. – С. 130–139.

96  Галкина Е. С. Тайны русского каганата. – Москва, 2002.
97  Duczko W. Ruś wikingów. – Warszawa, 2007.
98  Цукерман К. Два этапа формирования Древнерусского государства / К. Цукерман // Ар-
хеологія. – 2003. – № 1.

99  Толочко П. П. Русь изначальная / П. П. Толочко // Археологія. – 2003. – № 1.
100 Джаксон Т. Н. Исландские королевские саги о Восточной Европе (с древнейших времен 
до 1000 г.). Тексты, перевод, комментарий. – Т.1. – Москва, 1993. – С.51, 55.
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просто  так не можна. “Сага про гутів” описує шлях в Константинополь через 
Західну  Двину101.

На Austrverg саги крім Хольмгарда (Новгорода) поміщають звично ще два 
міста: Koenugarðr (Київ) і Miklagarðr (Константинополь). Спостереження за 
топонімами показали, що виникнення топонімів на – garðr слід датувати ча-
сом до початку широкого проникнення скандинавів у Середнє Придніпров’я і 
інтенсивного функціонування Дніпровського шляху, тобто до другої половини 
IX ст.102.   

Докази О. Прицака, Н. Голба і М. Гольдельмана103 про заснування Києва 
хозарами у 830 г. або не пізніше першої половини ІХ ст. явно непереконливі104. 
Скандинавська етимологія імен князів Аскольда і Діра (Askuldr, Dyrr) безсум-
нівна105. Спроби пов’язати їх з легендарною династією Кия106 не витримують  
критики. Повідомлення Найдавнішого літопису про поховання обох князів у 
різних місцях, розповідь арабського енциклопедиста ал-Масуді (кінець IХ ст. 
– 956/957) про слов’янського царя ал-Діра – дозволяють зробити висновок про 
різночасовість правління Діра і Аскольда107. У такому випадку Дір був попере-
дником Аскольда. 

Аскольд, схоже, тотожній синові знаменитого вікінга Рагнара Ладброка108, 

101 “… поплили на острів поблизу Естланда, який називається Даге [о. Хейумаа – Л.В.], 
і поселились там і збудували укріплення… Але і там вони не могли себя прокормити і 
поплили рікою, яка називається Дюна [Західна Двина – Л.В.], а по ній через Русаланд. 
Вони плили так довго, що приплили у Грінкланд [Византию – Л.В.]” (Сага о гутах / Пер. 
С.Д.Ковалевского // Средние века. – Т.38. – Москва, 1975. – С.307).

102 Глазырина Г. В., Джаксон Т. Н., Мельникова Е. А. На пути “из варяг в греки” // Древняя 
Русь в свете зарубежных источников. – С.477. 

103 Голб Н., Прицак О. Хазарско-еврейские документы Х в. / Научная редакция, послесло-
вие и комментарии В.Я.Петрухина. – Москва–Иерусалим, 1997.

104 Толочко П. П. К вопросу о хазаро-иудейском происхождении Киева / П. П. Толочко // 
Хазарский альманах. – Т.2.  – Киев–Харьков–Москва, 2004. – С.98–108.

105 Томсен В. Начало русского государства / В. Томсен // Чтения в Московском обществе 
истории и древностей российских. – 1891. – Кн.1. – С.65; Рыдзевская Е.А. Древняя Русь 
и Скандинавия IX–XIV вв. – Москва, 1978. – С.77, 174; Ловмяньский Х. Русь и норманны. 
– Москва, 1985. – С.143–144, 271; Мельникова Е. А. Скандинавские антропонимы в Древ-
ней Руси / Е. А. Мельникова // Восточная Европа в древности и средневековье.  – Москва, 
1984. – С.23.

106 Брайчевский М.Ю. Когда и как возник Киев. – Киев, 1964. – С.160–164; Его же. Утвер-
дження християнства на Русі. – Київ, 1988. – С.37–76; Рыбаков Б.А. Мир истории. – Мо-
сква, 1987. – С.33, 59–60; Котляр Н.Ф. Древняя Русь и Киев в летописных преданиях и 
легендах. – Киев, 1986. –С.51–53.

107 Рапов О.М. Русская церковь в IX – первой трети XII в.: принятие христианства. – Мо-
сква, 1988. – С.120.

108 Рагнар Ладброк (“шкіряні штани” – штани, пошиті його дружиною з шкіри диких зві-
рів, ніби мали магічну силу, захищаючи їх власника) – герой багатьох саг, представник 
бічної гілки данських Скольдунгів, знаменитий вікінг, якому вдалося у 845 р. провести 
вверх по Сені 112 дракарів і раптовим ударом захопити Париж, його ледунги приводили 
в жах  англо-саксонські королівства, загинув у 865 р., коли його дракар сів на мілину біля 
берегів королівства Нортумбія у Британії і після невдалої сутички знаменитий вікінг став 
полоненим короля Елле ІІ, який наказав кинути його в яму із зміями. Рагнар попросив 
меч і сам скочив туди з криком “Один!”. 
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який мав ім’я Hvitserkr і за Gesta Danorum Саксона Граматика володів Скіфі-
єю109, завойованою Рагнаром. Після кількох невдалих спроб місцевий гелес-
понтський князь проник зі своїми дружинниками в його столицю під виглядом 
купців і вбив Гвитсеркра (Гвискарда-Аскольда?)110. Про його загибель розпо-
відають також і ісландські саги111. Скандинавські дослідники знаходять тут па-
ралелі з розповіддю про здобуття Києва Олегом112. Схоже, що Рагнар Ладброк 
з сином зайняли Київ до 860 р., відібравши його у іншої групи варягів-русі, 
можливо у того ж Діра. Збереження імені Діра у місцевих переказах ймовір-
но пов’язано з допомогою звільнення від хозарської залежності113. Сам Дір 
утвердився у Києві десь перед  837 р., коли було відправлено посольство, яке 
з’явилося в Інгельгеймі у 838 р. Звільнившись від хозарської залежності, він 
тут же поспішив прийняти титул кагана, декларируючи свою рівність з прави-
телем хозар. Саме хозарська небезпека завадила посольству повернутися назад 
дніпровським шляхом114. Зовнішньополітична ситуація була зручною: проти 
хозарського кагана, який прийняв іудаїзм на початку 830-х рр. вибухнуло по-
встання, активними учасниками якого стали кабари і угри. Саме для контролю 
над останніми і була збудована фортеця Саркел у 833 р.115. Виходячи із складу 
посольства можна вважати Діра і його оточення шведами. Очевидно вони при-
йшли з Ладоги, тоді як Рагнар Ладброк та його вікінги були данцями і прони-
кли до Києва через Західну Двину, Уллу, Друть і Дніпро, якщо не по Німану, 
Ясельді і Прип’яті. 

Таким чином гіпотетично появу вікінгів у Середньому Подніпров’ї треба 
відносити до часу не пізніше початку IX ст.: у 833–837 рр. вони вже допомо-
гли місцевим полянам звільнитися від хозарської залежності, про що побіжно 
свідчить  літописна розповідь про полянську данину мечами (в Центрально-
Східній Європі не було покладів болотної або озерної руди придатної для ви-
готовлення мечів116).  Вікінги принесли з собою не тільки мечі вищої якості, 
109 Цікаво, що бастард Гвітсеркр (Гавітсерк) успадкував за батьком ще якісь  володіння у 
Ютландії і Вікландії (південне побережжя Балтики).

110 Saxonis Grammatici Gesta Danjrum / Hrsg. A.Holder. – Strassburg, 1886. – S.211. Askuldr та  
Hvitserkr різні імена, але в сагах та легендах такі неспівпадіння допустимі.

111 Volsunga saga ok Ragnar saga Ladbrokar / Und. M.Olsen. – København, 1906–1908. – S.168–
169.

112 Steenstrup J. Normannerne. – Bd.1. – København, 1876. – S.125; Storm G. Kritiske biarag til 
vikingetidena historie. – Chriatiania, 1878. – S.94; Orlik A. Kilderne til Sakses oldhistorie. – 
Bd.2. – København, 1894.  – S.129. 

113 Войтович Л.В. Київський каганат? До полеміки П.Толочка з О.Пріцаком / Л. В. Войтович 
// Хазарский альманах.  – Киев–Харьков, 2005. – С.109–117. 

114 Див.: Войтович Л. Вічні дискусії навколо етноніму Русь / Л. Войтович // Археологічні 
дослідження Львівського університету. – Вип.13. – Львів, 2009; Його же. Русь: поморські 
слов’яни чи варяги? / Л. Войтович // Проблеми слов’янознавства.  – Вип.58. – Львів, 2010. 

115 Цукерман К. Венгры в стране Леведии: новая держава на границах Византии и Хазарии 
ок.836–889 гг. / К. Цукерман // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. 
– Вып.6. – Симферополь, 1998.  – С.663–688. 

116 Була проблема з такою рудою і в Скандинавії і на Рейні, звідки походить більшість ме-
чів, знайдених в Центрально-Східній Європі. Але тут навчилися, як показують сучасні 
експерименти, специальної технології, яка дозволяла змішувати метал гіршої якості з 
кращим для мінімізації недостатків першого. Ковальським способом готували штабу з 
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але і інші більш досконалі види озброєння – шоломи обтічної форми; кольчуги,  
плетені з круглого дроту (в європейских землях носили кольчуги з прикріпле-
них круглих пластин); лоді, які одинаково добре ходили бурхливими морями і 
спокійними річками і які можна було на катках перетягувати суходолом. Всі ці 
речі, рівно ж як і технологія їх виготовлення, дозволили слов’янським дружи-
нам, підсиленим і очоленим досвідченими вікінгами не тільки успішно проти-
стояти хозарам чи іншим кочівникам, але й ставати до польової битви з візан-
тійськими контигентами. 

Серед багатьох стереотипів, які побутують у російській, і частково україн-
ській історіографії, твердження про відсутність в Подніпров’ї і південно-захід-
ному регіоні скарбів куфічних монет першого періоду (які містять монети, ви-
пущені до 833 р.), що ніби-то свідчить про неучасть цих регіонів в міжнародній 
торгівлі цього періоду, а значить, і відсутність в цих регіонах вікінгів. Ця мож-
на відразу заперечувати, скориставшись зведеннями топографії знахідок скар-
бів давніх арабських куфічних монет першого періода (до 833 р.), складених             
В. Яніним117 за матеріалами Р. Фасмера118 з доповненнями В. Кропоткіна119: 

1. Ладога (786); 2. Нові Млини (при впадении р. Сейм в р. Десну) 
(787/788);  3. Унгени (Молдова) (792/793); 4. Правобережне Цимлянське го-
родище (Хозарія) (799/800); 5. Лелеки (на р. Вятка) (803/804); 6. Светлоград 

кількох прутків, кожен з яких сам по собі був зроблений з кількох загартованих менших 
прутків або шматків дроту, поміщених між прутками чи дротом з негартованої сталі. Гар-
тування, внаслідок якого отримувалися клинки з  м’ягкого металу (маловуглецевої сталі) 
і периферійна частина меча з більшим вмістом вуглецю, що підвищувало її твердість, 
проводилось багаторазовим нагріванням в вогні на дерев’яному вугіллі. Один кінець з 
прутків зварювався ковальським способом, а другий затискався у тиски. Зварений кінець 
скріплявся щипцями, після чого метал нагрівали до жовтого кольору, і заготовка меча 
щільно скручувалася і проковувалася, що зварювало разом компоненти. Прутки на кож-
ній  стороні служили для заповнення спіральних пустот, які утворювались при скручу-
ванні полосок. Два таких скручених прутки могли бути приварені до сторони третього, 
щоби створити центральну частину леза, в той же час як ще одна полоска загартованої 
сталі приварювалася вздовж всієї довжини майбутнього меча на кожну сторону і закру-
чувалася навколо неї там, де повинна була бути ріжуча кромка. Ця полоска була з сталі 
найвищого ґатунку. Після цього  напильниками клинку придавалася потрібна форма, а 
потім, у більшості випадків, проводилися гартування і відпуск. Гартування проводилося 
шляхом швидкого охолодження в воді чи маслі, що робило метал твердим і крихким. 
Відпуск здійснювався нагріванням металу до вибраної температури, яка визначалася за 
кольором нагрітого металу, після чого йому давали можливість повільного охолодження. 
Це зменшувало внутрішню напругу і ломкість, вкликані гартуванням, і робило клинок 
гнучким. Лезо після цього звично точили на спеціальних точильних каменях і полірували 
[Норманн А.В.Б. Средневековый воин. Вооружение времен Карла Великого и Крестовых 
походов. Москва, 2008. С.28-29]. Див. також: Войтович Л. Чи були мечі харалужні? / Л. В. 
Войтович // Вісник інституту археології. – Вип.2. – Львів, 2007. – С.74-79.

117 Янин В. Л. Денежно-весовые системы русского средневековья. Домонгольский период.  
–Москва, 1956. – С. 87.

118 Фасмер Р. Р. Об издании новой топографии находок куфических монет в Восточной 
Европе // Изв. АН. Отд. обществ. наук. Москва. – 1933. – № 6–7. – С. 478.

119 Кропоткин В. В. О топографии кладов куфических монет в ІХ в. в Восточной Европе  / 
В. В. Кропоткин // Древняя Русь и славяне. – Москва, 1978. – С. 111–118. 
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(бувше Петровське, Хозария) (804/805); 7. Крив’янська станиця (нижче впа-
діння Сіверського Донця в Дон) (805/806); 8. Баскач (на р. Ока вище впадіння 
р. Москви) (807/808); 9. Вілеги (на р. Волхов) (807/808); 10. Княщино (на р. 
Волхов при Ладозі) (808/809); 11. Завалишино (витоки р. Сейм) (809/810); 
12. Тарту (809/810); 13. Хитровка (Хозария) (810/811); 14. Семенів городок 
(верхів’я Волги) (810/811); 15. Нижні Новосілки (на р. Ворсклі) (811/812); 
16. Нижня Сиворотка (на р. Ворсклі) (812/813); 17. Кремлівське (басейн Оки) 
(812/813); 18. Угодичі (верхів’я Волги вище впадіння Мологи) (812/813); 
19. Могилев (814/815); 20. Сарське городище (Дебори, Хозарія, скарб 1930 
р.) (814/815); 21. Мінськ (округа) (815/816); 22. Набатово (витоки Західної 
Двини) (815/816); 23. Лопатний (верхів’я Оки поблизу витоків) (816/817); 24. 
Борки (середня течія Оки) (817/818); 25. Новотроїцьке городище (818/819); 
26. Скопінск (верхів’я басейну Дону при водорозділі з басейном Оки) (818/819); 
27. Яриловичі (басейн р. Сож) (820/821); 28. Елмед (середня Волга при впадін-
ні Оки) (820/821); 29. Сарське городище (Дебори) (820-і роки); 30. Вітебський 
р-н (822/823); 31. Косоляки (Литвиновичі) (середня течія р. Сож) (823/824); 
32. Антонієнберг (Прибалтика) (823/824); 33. Кисла (первая третина ІХ в.); 
34. Дем’янськ (витоки Волги) (824/825); 35. Углич (829/830); 36. Загороддя (ви-
токи Мологи) (831/832).

Цей реєстр необхідно доповнити перш за все матеріалами Йосипівського 
скарбу, знайденого у 1986 р. в с. Йосипівка Бузького р-ну на Львівщині біля 
городища Пліснеськ. Скарб містив кілька тисяч дірхемів, значна частина яких 
потрапила у збірки Москви, Києва і Польщі, а у львівських колекціях залиши-
лося 157 монет, з яких найстаріша монета датована 708/709 р., а наймолодша 
монета – 811/812 р.120. 

Можна віднести до цієї групи і знахідки скарбів з дірхемами початку 
ІХ ст. в Дорогичині121, Перемишлі122, Тустані123, Хусті124 і Антополе на Волині 

120 Пелещишин М., Гудима Ю. Земля літописних бужан / М. Пелещишин, Ю. Гудима // Літо-
пис Червоної Калини. – 1992. – Ч. 10–12. – С. 50–52; Шуст Р. М. Грошове господарство 
земель Галицько-Волинської держави / Р. М. Шуст // Галицько-Волинська держава: пере-
думови виникнення, історія, культура, традиції. – Львів, 1993. – С. 120–123; Гудима Ю. 
Чи існувала підкарпатська дорога транзитної торгівлі між Сходом і Заходом у ІХ–Х в.? 
/ Ю. Гудима // Брідщина. – 1993. – Ч. 2. – С. 12–13; Його ж. Село Йосипівка: штрихи до 
історії / Ю. Гудима // Історичні пам’ятки Галичини. – Львів, 2003. – С. 183–192; Його ж. 
Скарб арабських дирхемів з села Йосипівки / Ю. Гудима // Ольжині читання. – Львів, 
2005. – С. 2–4; Його ж. Про нову групу монет з Йосипівського скарбу / Ю. Гудима // 
ЛНУ імені Івана Франка: Вісник Ін-ту археології. – Вип.2. – 2007. – С. 164–175; Malar-
czyk D. Skarb dirhamów z IX w. z miejscowości Josypiwka, Buski kraj – uwagi wstępne / D. 
Malarczyk  // Грошовий обіг і банківська справа в Україні: минуле і сучасність. – Львів, 
2005. – С. 20–25.

121 Czapkiewicz M., Kmietowicz F. Skarb monet arabskich z okolic Drohiczyna nad Bugiem. – 
Kraków, 1960.

122 Kunysz A., Persowski F. Przemyśl w starożytności i średniowieczu (od czasów najdawniejszych 
do roku 1340). – Rzeszów, 1966. 

123 Рожко М. Тустань – давньоруська наскельна твердиня. – Киев, 1996. – С. 203.
124 Даркевич В. П. Восточная торговля / В. П. Даркевич // Древняя Русь: город, замок, село. 

–Москва, 1985. – С. 401. 
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(прип’ятський шлях)125, тобто на західних кордонах східнослов’янських пле-
мен.

Виходячи з цього каталогу, зрозуміло, що потоки арабського срібла першо-
го періоду (з монетами випущеними до 833 р.) йшли через хозарські центри 
у  Приазов’ї та Нижньому Поволжжі. З шляхів через Східну Європу в той час 
найбільш значним був Волзький шлях (з відгалуженнями, зокрема, на Мологу). 
Але одночасно функціонували і Дніпровсько-Сожський (скарби 19, 27, 31) і 
Деснянсько-Сеймський шляхи (скарби 2, 11, 15, 16). Крім того, проникнення 
арабського срібла в Прибалтику не відбувалася виключно через Ладогу. Немає 
підстав виключати ні  Дніпровсько-Двинського (Даугавського) (скарби 22, 30), 
ні Німанського шляхів (скарби 21, 32, а також Антиполь, Дорогичин). Що сто-
сується скарбів в Унгенах, Йосипівці, Перемишлі, Тустані і Хусті, то арабські 
монети могли потрапити туди тільки через Київ.  Вже тоді частина арабського 
срібла йшла через Булгар по Оці (скарби 8, 17, 23, 24, 26, 28) до Києва, а звідти 
– на Захід126.  

В цілому ж джерелознавча база, збудована на випадкових знахідках скар-
бів арабських дірхемів (при відсутності систематичних археологічних дослі-
дженнях вздовж ймовірних міжнародних шляхів по території України і Біло-
русії), виходячи з теорії ймовірності, надто незначна для більш широких уза-
гальнень. Однозначно лише те, що торгівля з використанням арабських монет 
була спрямована в різні сторони, з яких на ранніх етапах Волга була, очевидно, 
найважнійшим напрямком. Поряд з цим арабське срібло поступало і у захід-
ному напрямку явно через Київ (хоча в самому місті ранніх скарбів поки-що 
не знайдено, що, враховуючи невеликі дільниці територій, охоплених археоло-
гічними дослідженнями, цілком зрозуміло). Вже на межі IХ–Х ст. межиріччя 
Прип’яті, Західного Бугу і Вісли заповнили скарби  дірхемів, що важко пояс-
нити тільки активністю князя Олега, який тільки-но здобув  Київ127. При цьому 
Олегу не були підпорядковані союзи древлян, не кажучи вже про  волинські 
і хорватські князівства, інформацію про які мали арабські автори кінця ІХ – 
першої половини Х ст.128. В цей період дірхеми поступали і у Західну Європу 
шляхом з Булгару на Київ–Краків–Прагу і з Гніздова на Гнезно–Бранденбург129. 
125 Іов А. В., Вяргей В. С. Гандлева-еканамічные сувязі насельніцтва Заходняго Палесся 
ІХ–ХІ в. в. / А. В. Іов, В. С. Вяргей // Гістарычна-археологічны зборнік. – Мінск, 1993. – 
Вып. 1. – С. 125–130.

126 Котляр М. Ф. Грошовий обіг на території України доби феодалізму. – Киев, 1971. – 
С. 15–17.

127 Фомин А. В. Топография восточноевропейских кладов с дирхемами конца ІХ – начала 
Х в. / А. В. Фомин // Восточная Европа в древности и средневековье. Спорные проблемы 
истории. Чтения памяти В. Т. Пашуто. – Москва, 1993. – С. 78.

128 Войтович Л.В. Восточное Прикарпатье  во второй половине І тыс. н. э. Начальные этапы 
формирования государственности / Л. В. Войтович // Rossica Antiqua. 2006. Исследования 
и материалы / Отв. Ред. А. Ю. Дворниченко, А. В. Майоров. – Санкт-Петербург, 2006. – 
С.6-39; Жих М. И. О предыстории Волынской земли (VI – начало Х века) / М. И. Жих // 
Русин. – Кишинев, 2008. – № 3–4 (13–14). – С.38–41; Его же. До проблеми політогенези 
Волинської землі (VI – початок Х в.) / М. І. Жих // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – 
Вип.13. – Дрогобич, 2009. – С.9–23. 

129 Херрман Й. Славяне и норманны в ранней истории Балтийского региона / Й. Херрман // 
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Скарби дірхемів кінця IХ – початку Х ст. в Молдові (Редукемень у Румунській 
Молдові, Екимауци, Алчедар), схоже, мають вже верхньодністровське похо-
дження130. І поступали вони в цей регіон, яким оволоділи пришлі тиверці131, 
дністровським шляхом132 не як платіжний засіб, а як сировина для виробництва 
срібних прикрас разом з болотною рудою з верхньодністровських покладів133. 
Зрозуміло, що вивозу срібла в якості сировини з цього регіону134 повинен був 
передувати період його  накоплення хоча б з середини ІХ ст.135. 

У зв’язку з цим вартує звернути увагу на появу вікінгів у Візантії з початку 
ІХ ст. Близько 825 р. митрополитом Нікеї став Інгер (Ιγγερ<Ingvarr),   Інгером 
звали і батька Євдокії, дружини василевса Василія I (народився близько 837 г.), 
початком  ІХ ст. датують грецьке графіті “Захаріас” на арабській монеті з пе-
тергофського скарбу, який містив монети з скандинавськими рунами. Сановни-
ки скандинавського походження, які займали таке високе становище як обидва 
Інгери, не могли з’явится в імперії випадково136 чи через арабський Схід з яким 

Славяне и скандинавы. – Москва, 1986. – С. 42.
130 Рабинович Р. А. Дирхемы на территории Молдовы: культурно-исторический контекст / Р. 
А. Рабинович // Stratum plus. – № 6. Время денег. – Санкт-Петербург–Кишинев–Одесса, 
1999. –С. 262–274.

131 Там само. – С. 271–272.
132 Новикова Е. Ю. О серьгах “екимауцкого типа” / Е. Ю. Новикова // Проблемы археоло-
гии Евразии (по материалам ГИМ) // Труды Гос. ист. музея. – Вып. 74. – Москва, 1990. 
– С. 107–117.

133 Рафалович И. А. Славяне VI–IX веков в Молдавии. – Кишинев, 1972. – С. 178.
134 Найбільше родовище болотної руди і гігантський металургійний першої половини 
Х ст., розрушений під час походу князя Володимира Святославича у 992 р., знаходиться 
на р. Дністер біля с. Рудники Миколаївського р-ну Львівської обл., поклади болотної руди 
тягнуться вздовж р. Дністер, займаючи район в кілька десятків квадратних кілометров, 
вони розроблялися у VIII–X ст., причому технологія плавки заліза в цьому регіоні ви-
переджала київську (Цигилик В. Раскопки в с. Рудники / В. Цигилик //Археологические 
открытия. 1980 г. – Москва, 1981. – С.318–319; Його ж. Залізодобувний центр в с.Рудники 
на Прикарпатті на рубежі І та ІІ тисячоліть нашої ери / В. Цигилик // Миколаївщина. – 
Т.1 / Відпов. ред. Л. Войтович. – Львів, 1998. – С.39–48; Войтович Л. Замість вступу: 
Найдавніший промисловий комплекс на території України / Л. Войтович // Ковтало Б., 
Сколоздра Р., Яцишин С. Рудники. Історико-краєзнавчий нарис. – Львів, 2005. – С.3–5). 
Поряд знаходиться Стольсько – городище Х ст. (площа в межах валів і ровів близько 200 
га), тоже зруйноване у 992 р. Археологічні дослідження, які охопили в різних місцях 
менше 0,5 % території городища, показали, что городищу передувало гніздо поселень 
VII–IX ст. (Корчинский О. М. Городище-гигант в Предгорье Украинских Карпат / О. М. Кор-
чинський // Раннеславянский мир. – Вып.1. – Москва, 1989; Филипчук М. Слов’янські 
поселення Українського Прикарпаття у другій половині І тисячоліття н. е. Стільсько та 
його округа / М. Филипчук // Миколаївщина. – Т.1 / Відпов. ред. Л. Войтович. – Львів, 
1998. – С.80–104).

135 Хорватські князівства, втягнені в орбіту Великоморавської держави, не маючи власного  
срібла, яке було платіжним засобом в стосунках з найближчими сусідами, могли собі до-
зволити реекспорт дірхемів лише за наявності їх великої кількості. Зрештою величезний 
скарб з Йосипівки з монетами 708–812 рр. про це свідчить, а також дозволяє віднести 
початок поступлення дірхемів в цей район до перших десятиліть IХ ст.     

136 Щоби стати митрополитом Нікеї, напевно, потрібно було народитися у Візантії і отрима-
ти відповідну освіту. Тобто батько Інгвара повинен був натуралізуватися у Візантії десь 
не пізніше кінця VIII ст.
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в той час тривали постійні війни (крім того відомості про каспійські походи і 
вікінгів на Каспійському морі більш пізні), в той час, коли шведи в складі по-
сольства кагана Русі були прихильно прийняті василевсом Феофілом у 838 р., 
а в наступному році відправлені додому окружним шляхом через хозарську 
загрозу. 

Безсумнівно, що найбільш відважні “морські конунги”, такі як Івар Широ-
кі Обійми (друга половина VII ст.) чи Ейрік Мандрівник (VIII ст.),  проводили 
розвідки річкових шляхів, які вели в Чорне море через Волгу,  Дніпро чи на-
віть Дністер, поступово освоюючи їх. І наївно думати, що маючи ще з V–VI ст. 
постійні бази південніше Ризької затоки, вони не використали Західну Двину 
чи Німан (тим більше, що скарби першого періоду присутні і на цих шляхах). 
Вони чули про  казкові багатства Півдня і тому намагалися як можна швидше 
до них дістатися, не затримуючись у глухих лісових районах. Через це і сліди 
їх присутності такі незначні (і спеціальні археологічні розвідки в цих районах 
не проводилися). Місцеві правителі, оцінивши їх воєнну силу, із задоволенням 
брали їх на службу, але надовго вони тут не затримувалися, поки шлях з варяг 
в греки не став регулярно діючим137. 

Періодичні спалахи антинорманізму постійно повертають і дискусії на-
вколо  етимології етноніму Русь138. Вперше назву Русь зафіксували Бертинські 
аннали (автор тексту Пруденцій, єпископ з Труа, був присутнім під час події, 
пов’язаної з фіксацією самої назви139) під 839 г.140.
137 Мельникова О. Скандинавы в Южной Руси. – С. 5–6.
138 Спроби віднести першу згадку про Русь до біблейної книги пророка Іезекіїла, якого бл. 

597 р. до н. э. забрали у вавилонський полон (текст його книги дійшол у записах ІІ–І ст. 
до н. э.) (Eissfeldt O. Einleitung in das Alte Testament. – Tübingen, 1956. – S.443–465; Криве-
лев И. Книга о библии.  –Москва, 1959. – С.29, 167),  чи в сирійській хрониці Псевдо-За-
харії з Мітілени (VІ ст.) (Пигулевская Н. В. Имя “Рус” в сирийском источнике VI в. н. э. / 
Н. В. Пи гулевская // Академику Б. Д. Грекову ко дню 70-летия. – Москва, 1952. – С.42–48) 
виявилися невдалими (Łowmiański H. Poczạki Polski. – T.2. – Warszawa, 1964. – S.347–348). 

139 Boba I. Nomads, Northmen and Slavs. Eastern Europae in the ninth centery / І. Boba // Slavio-
Orientalia. – T.2. – Wiesbaden, 1967. – P.23; Łowmiański H. Początki Polski. – T.5. – Warsza-
wa, 1973. –S.130.

140 “Venerunt legati Graecorum a Theophilo imperatore directi, Theodosius videlicet, Calcedo-
nensis metropolitanus episcopus, et Theophanius spatharius, ferentes cum donis imperatore 
dignis epistolam; quos imperator quintodecimo Kalendas luni in Ingulenheim honorifi ce ses-
cepit… Misit etiam cum eios quosdam, id est gentem suam, Rhos vocari dicebant, petens per 
memoratam epistolam, quatenus benignitate imperatoris redeundi facultatem atque auxulium 
per imperium suum totum babere posset, quoniam itinera per quae ad illum Constantinopolim 
venerant, inter barbaras et nimiae feritatis gentes immanissimas babuerant, quibus eos, ne forte 
periculum inciderent, redire noluit. Quorum adventuscausam imperator diligentius investigans, 
comperit eos gentis esse Sueonum, exploratores potius regni illius nostrique quam amicitiae 
petitores ratus, penes se eo usque retinendos iudicavit, quoad veraciter invenire posset, utrum 
fi deliter eo necne pervenerint; idque Theophilo per memoratos legatos suos atque epistolam 
inimare non distulit, et quod eos  ilius amore libenter suceperit; ac si fi deles invenirentur, et 
facultas absque illorum periculo in patriam remeandi daretur, cum auxilio remittendos; sin 
alias, una cum missis nostris  ad eius preasentiamdirigentos, ut quid de talibus fi eri debere, 
ipse deceruendo effi ceret” (Kunik E. Die Berufung der schwedischen Rodsen durch  die Finnen 
und Slaven. V.1–2. – Sankt-Petersburg, 1844–1845. – S.198; S. Prudentii annals sive Anna-
lium Bertiniarum pars secunda. Ad anno 835 usque ad 861 – PL. – T.CXV. – Parisii, 1852. – 
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З тексту, автентичність якого не викликає сумнівів, випливає, що посоль-
ство від правителя (кагана) народу Рус, відправлене до візантійського василев-
са Феофила, не могло повернутися назад через загрозу від ворожих народів, 
і було відправлене разом з візантійськими послами в Інгельгейм, щоби по-
вернутися назад через землі імператора. Як виявилося, посли були шведами, 
через що їх запідозрили у шпигунстві (перед цим відбулося кілька нападів 
вікінгів на приморські володіння імператора) і затримали до з’ясування об-
ставин141. Глибокий анализ літератури, присвяченої цьому посольству, зробив 
А.Сахаров142. Тут важливо відзначити, що посольство від народу, який називав 
себя Рус, складалося повністю з етнічних шведів. А. Шлецер навіть запропо-
нував титул каган читати як скандинавське ім’я Хакон143. В стороні стоїть ори-
гінальна версія німецького дослідника Г. Лера, який на підставі титулу каган 
вважав посольство хозарським144, зовсім не задаючись питанням для чого було 

Col.1385–1386. У перекладі А. Волинця (2005): “Також прийшли посли греків, відправлені 
від імператора Феофіла, а саме Феодосій, єпископ Кальдонської митрополії, і спафарій 
Феофаній, несучі з відповідними подарунками до імператора листа; імператор з честю 
прийняв їх в Інгельгеймі у п’ятнадцяті календи червня. Крім того їх посольство схиля-
ло імператора і підлеглих його до підтвердження союзу і постійного миру між обома 
сторонами, а також про перемоги, які він з висоти престолу свого здобув у війні проти 
іноземних народів, люб’язність і радість в Господі були принесені. Посольство попроси-
ло імператора і його підданих по дружньому повернути  подавшому [листа] благодать 
всіх перемог. Він також послав з ними тих самих, які себе, тобто свій народ називали 
Рос, котрих їх король, прозваний Каган, послав раніше заради того, щоби вони проголо-
сили про дружбу до нього, просячи через згаданого листа, так як вони змогли отримати 
прихильність імператора, можливість повернутися, а також допомогу через всю його 
владу. Він не захотів, щоби вони поверталися тими [шляхами] і потрапили б у велику не-
безпеку, через те, що шлях, яким вони йшли до нього в Константинополь, вони здійснили 
серед варварів, дуже жорстоких і страшних народів. Дуже уважно дослідивши причину 
їх приходу, імператор довідався, що вони з народу свіонів, як вважається, скоріше роз-
відники ніж прохачі дружби цього королівства і нашого, він наказав утримувати їх у 
себя до тих пір, поки зміг би це дійно відкрити, а саме, чесно вони прийшли від того чи 
ні, і це він не забув повідомити Феофілу через своїх згаданих послів і листи, і то, що він 
з охотою прийняв за сильним його бажанням, а також якщо вони будуть знайдені ві-
рними, і для них був би даний дозвіл на повернення на батьківщину безпечно; їх потрібно 
було би відпустити з допомогою; якщо б  іншого разу з нашими послами, післаними до 
його  присутності, з’явився б хто-небудь з таких [людей], він сам повинен був би вине-
сти рішення” (www.vostlit,info/Text/rus14/Annales _Bertiani/frametext2.htm). 

141 Пархоменко В. А. Первая известная точная дата существования государства Руси / 
В. А. Пар хоменко // Историк-марксист. – 1938. – № 6. – С.191–192; Мавродин В. В. Обра-
зование Древнерусского государства и формирование древнерусской народности. – Мо-
сква, 1971. – С.113–119; Łowmiański H. Początki Polski.  – T.5. – Warszawa, 1973. – S.130–
139, 177–178; Сахаров А. Н. Русское посольство в Византию 838–839 гг / А. Н. Сахаров // 
Общество и государство феодальной России. – Москва, 1975. – С.247–254; Шаскольский 
И.П. Известие Бертинских анналов в свете данных современной науки / И. П. Шасколь-
ский // Летописи и хроники. 1980. – Москва, 1981. –С.43–54.

142 Сахаров А. Н. Дипломатия Древней Руси. ІХ – первая половина Х в. – Москва, 1980. – 
С.37–42. 

143 Шлецер А. Л. Нестор / Пер. Д. Языкова. – Т.1. – Санкт-Петербург,  1809. – С.319, 322–323. 
144 Leahr G. Die Anfränge des russischen Reiches. Politische Geschichte in 9 und 10 Jahrhundert. 

– Berlin, 1930. – S.16, 122.
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хозарському правителю, який мав давні дипломатичні контакти з Візантією, 
посилати посольство у складі етнічних шведів, які називали себе русами, а по-
тім цьому посольству повертатися через землі франкського імператора, тоді як 
Хозарія котролювала кримські території, що безпосередньо межували з візан-
тійськими володіннями.

Наступні зо часом відомості про Русь належать арабським авторам, які 
всюди відділяють Русь від слов’ян, навіть протиставляючи їх один одному145.

Першу версію етимології назви Русь дало Початкове зведення: “... идаша 
за море къ Варѧгомъ к Русі сице бо сѧ звахуть и варѧзи суть ѩко се друзии  
зъвутсѧ Своє… Оурмане .Анъглѧне… Гъте тако и си рѣша Русь… поѩша по 
собѣ Русь и придоша старѣишии Рюрикъ… ѡ тѣхъ [Варѧгъ] прозвасѧ Рускаѩ 
землѧ”146.

Виходячи з цих відомостей, також з інформації Початкового зведення про 
склад руських посольств (“отъ рода рүсьска посъли”) на переговорах 907, 911 
і 945 рр., куди входили переважно скандинави, руські (скандинавські) назви 
дніпровських порогів в трактаті византійського імператора Костянтина Багря-
нородного “Про управління імперією”147, тотожності Rusios і Normandos в тек-
сті кремонського єпископа Ліудпранда  (Х в.) та інших аргументів, ряд відомих 
вчених прийшли до висновку, що русами називали шведських вікінгів148.
145 Тихомиров М. Н. Происхождение названия “Русь” и  “Русская земля” / М. Н. Тихомиров 

// Советская этнография.  – Т.6–7. – 1947. – С.60–80. Див.: Хвольсон Д. А. Известия о ха-
зарах, буртасах, болгарах, мадьярах, славянах  и русских Абу Али Ахмеда Бен Омар ибн 
Даста, арабского писателя начала Х века.  – Санкт-Петербург, 1869; Гаркави А. Я. Сказа-
ния мусульманских писателей о славянах и русских. – Санкт-Петербург, 1870 [бібліогра-
фію праць А. Гаркаві з цієї проблеми див.: Юбилейный сборник в честь А. Я. Гаркави. 
– Санкт-Петербург, 1907]; Куник А., Розен В. Известия ал-Бекри  и других авторов о Руси 
и славянах. – Санкт-Петербург, 1878; Одинец Д. М. Возникновение государственнаго 
строя у восточных славян. –Париж, 1935; Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу / Перевод 
и комментарии под ред. И. Ю. Крачковского. – Москва–Ленинград, 1939; Lewicki T. Swiat 
śłowiański w oczach pisarzy arabskich / T. Lewicki // Slavia Antiqua. – T.2. – 1949–1950; Id., 
Obrzędy pogrzebowe pogańskich słowian w opisach podrożników arabskich głównie z IX –X 
w. / T. Lewicki // Arch. – T.5. – 1952–1953; Id., Żródła arabskie do dziejow słowianszczyzny. 
– T.1. – Wrocław–Kraków, 1956; Id., Żródła arabskie i hebrajskie do dziejów Śłowian / T. Le-
wicki // Studia żródłoznawcze. – T.3. – 1958.        

146 ПСРЛ. – Т.1. – Стб.19–20.
147 Ці назви порогів, які є перекладом слов’янських, зустрічаються і у скандинавських ру-
нічних написах, наприклад: “… вони добрались до Айфора. Віфіль вів [загін]” (Мельни-
кова Е. А. Скандинавские рунические надписи. Тексты, перевод, комментарий. – Москва, 
1977. – № 17). 

148 Байер Г. З. Сочинение о варягах / Пер. К.Кондратовича // Записки АН. – Т.4. – Санкт-
Петербург, 1768; Миллер Г.Ф. (Див.: Ломоносов М. В. Замечания на диссертацию Г. Ф. Мил-
лера “Происхождение имени и народа российского” // Ломоносов М. В. Полное собрание 
сочинений.   –Т.6. – Москва–Ленинград, 1952); Шлецер А.Л. Нестор. – Т.1. – Санкт-
Петербург, 1809. – С.318–326; Эверс Г. Предварительные критические исследования для 
Российской истории. – Москва, 1826. – С.116–117; Томсен В. Начало русского государства 
/ В. Томсен // Чтения в Московском об-ве истории и древностей российских. – Москва, 
1891. – Кн.1. – С.39; Браун Ф. Варяжский вопрос / Ф. Браун // Энциклопедический сло-
варь. – Т.5А. – Санкт-Петербург, 1892. – С.570–573; Його ж. Разыскания в области го-
то-славянских отношений / Ф. Браун // Сборник Отдела русского языка и словестности. 
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За їх висновками Рүсь походить від фінського Ruotsi – Швеция; Ruotsalain-
en – швед (естонське Roots, Rootslane, водське Rôtsi, лівське Rùot’šli). У фінські 
мови це запозичення прийшло, можливо, з давньоісландського  Rópsmenn чи 
Rópskarlar – гребці, мореплавці. В свою чергу, Ruotsi, схоже, походить від Rosla-
gen – шведської області, яка знаходиться напроти фінських берегів (аналогічно 
давньоруському сумъ від suomi)149. Цікаво, що Roslagen присутній у рунічному 
напису на мармуровому льві з Пірея, вивезеному у  1687 р. генералісимусом 
Ф. Морозіні у Венецію, де він знаходиться і зараз. Напис цей, вірогідно, був 
зроблений норвезьким принцом Гаральдом Сігурдссоном при здобутті Пірея у 
1040 р., прискіпливі дослідники відносять напис більш обережно до ХІ ст.150. 
Спочатку Roslagen носив назву Rōther чи Rōthin151, що було пов’язано з вій-
ською організацією ледунга (морського ополчення) і значило  воїнов, пливучих 

– Т.64. – 1899. – № 12. – С.5–18; Braun F. Dаs historische Russland in nordischen Schrifttun 
des X–XIV Jahrhunderts / F. Braun // Festschrift Eugen Mogk zum 70. Geburtstag. – Halle, 
1924. – S.157–166; Marquart J. Osteruropäische und ostasiatische Streifzüge.  – Leipzig, 1903. 
– S.342–349; Вестберг Ф. Комментарий на “Записку” Ибрагима ибн Якуба о словенах. – 
Санкт-Петербург, 1903; Його ж. К анализу восточных источников о Восточной Европе 
/ Ф. Вестберг // Журнал Министерства народного образования. – 1908. – № 13. – С.364–
412; – № 14. – С.1–52; Brückner A. Dogmat normański / A. Brückner // Kwartalnik Histo-
ryczny. – T.20. – 1906. – S.664–679; Id., O nazwach miejscowych. – Kraków, 1935. – S.41; 
Приселков М. Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси Х–ХІІ вв.  
– Санкт-Петербург, 1913. – С.42–43; Ekblom R. Rus- et vareg- dans les noms de lieux de la re-
gion de Novgorod / R. Ekblom // Archives d’etudes orientales. – Upsal, 1915; Id., Vereinigung 
unter der Nordländern in alter Russland / R. Ekblom // Zeitschrift für slawische Philologie. – 
Bd.10. – Halle, 1933. – S.1–20; Id., Die Namen der siebenten Dneprstromschnelle / R. Ekblom 
// Uppsala Universitets ärsshrift. – Bd.9. – 1951. – S.151– 174; Setala E. N. Zur Frage nach der 
Vermandschaft der fi nnisch–ugrischen und Samojedischen Sprachen. – Helsinki, 1915; Успен-
ский Ф. И. Первые страницы русской летописи и византийские перехожие сказания / 
Ф. И. Успенский // Записки Имп. Одесского об-ва истории и древностей. – Т.32. – Одесса, 
1915. – С.206; Kettunen L. Näytteitä etelävepsästä. – T.1. – Helsinki, 1920; Id., Löunavepsa 
häälok-ajaludu. – Tartu, 1922; Id., Livisches Wörterbuch mit drammatischer Finleitung. – Hel-
sinki, 1938. – S.254, 348; Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. – Т.3. – 
Москва, 1971. – С.522; Kvalen E. The Early Norwegian Settiemets on the Volga. – Vienna, 
1937. – P.23; Vasiliev A.A. The Russian Attack on Constantinopole in 860. – Cambridge, 1946. 
– P.9; Мennig K. // Ukraine and its People. – Munich, 1949. – P.116; Stender-Petersen A. Va-
rangica. – Aarhus, 1953. – P.246–277; Sawoer P.H. The Age of the Vikings. – London, 1963. – 
P.20, 45; Obolenski D. The Byzantine Sources on the Scandinaviance in Eastern Europe. Varan-
gian  problems / D. Obolenski // Scando-Slavica.  – Suppl.1. – Copenhagen, 1970. – P.149–150; 
Ahrweiler H. Les relations entre les Byzantions et les Russes  au IX –e siecle / H. Ahrweiler // 
Bulletin d’information et de coordination. – № 5. – Atenes–Paris, 1971. – P.47–49; Skovgard-
Petersen J. Vikingerne I den nyere forskning / J. Skovgard-Petersen // Historisk tidsskrift. – 
København, 1971; Chirovsky N. A History of the Russian Impire. – Vol.1. – New York, 1973. 
– P.75; Holmqvist W. Helgö eine Vorform der Stadt? / W. Holmqvist // Vor- und Frühformen der  
europäischen Stadt in Mittelalter. –Teil. 2. – Göttingen, 1974; Davidson H. R. E. The Viking 
Road to Byzantium. – London, 1976; Pritsak O. The Origin of Rus’ / Pritsak O. // The Russian 
Review . – 1977. – № 3. – P.266.

149 Рыдзевская Е. А. Древняя Русь и Скандинавия. – С.140.
150 Brate E. Pireuslejonets runinskrift / E. Brate // Antikvarisk tidskrift för Sverige. – H.20. – D.3. 

–Stockholm, 1914; Arntz H. Handbuch der Runenkunde. – Halle, 1935. – S.211. 
151 Томсен В. Начало русского государства. – С.85.
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на веслах (milites remigium agents)152. Візантійське ρως було рефлексом на само-
назву загонів вікінгів – ross (menn), яка відбилася у фінських мовах як ruotsi і 
дала у давньоруській мові слово русь. Спочатку воно мало етносоціальне “про-
фесійне” значення (“воїни і гребці з Скандинавії, загін скандинавів на гребних 
суднах”) і вже на східнослов’янському грунті розвинулося в політонім (Русь, 
Руська земля) і етнонім153.     

Підштовхнув ці пошуки видатний російський лінгвіст О. Шахматов, який 
писав, “що цим іменем [Русь – Л.В.] називали себе і самі осівші в Росії скан-
динави… Вважаю необхідним етимологію імені Русь шукати в скандинавській 
мові, допускаючи, що в руську мову воно могло потрапити за посередництвом 
фінів”154. 

Б. Брим висунув інший варіант скандинавської етимології назви Русь: 
Ruotsi походить від давньошведського drot трансформованого фінами в rot,   а 
drotsmenn – дружинник – в  rotsmenn, пізніше ставше ruotsi155.

За А. Погодіним термін rōther книжного походження, а назва Русь похо-
дить безпосередньо від старошведського Rōths, яке з’явилося ще у IV–V ст.156.

Е. Кунік157, В. Васильєвський158, А. Будилович159 пов’язували етимологію 
назви Русь з давньоісландським Hreiðgotar (Hreidhgotar), в якому бачили назву 
готів: Hrothgutons – славні готи чи hroðr – слава. При цьому готами вважали 
гіпотетичний причорноморський народ Rhos і не менш гіпотетичну готську 
землю на полянській території – Ros-Gotlandia. Лінгвістичні побудови при-
хильників цієї  версії не витримали критики160.

Мала місце також і кельтська версія, яка виводила Русь, спираючись на 

152 Розенкампф Г. Объяснение некоторых мест в Несторовой летописи  в рассуждении во-
проса о происхождении древних руссов / Г. Розенкампф // Труды и летописи Общества 
истории и древностей российских.  – Кн.4. – Москва,1828. – С.139–166. 

153 Мельникова О. Скандинавы в Южной Руси / О. Мельникова // Другий Міжнародний 
конгрес україністів. Львів, 22–28 серпня 1993 р. Доповіді і повідомлення. Історія. Ч.1. – 
Львів, 1994. – С.5.

154 Шахматов А. А. Древнейшие судьбы русского племени. – Петроград, 1919. – С.52.
155 Брим В. А. Происхождение теримина “Русь” / В. А. Брим // Россия и Запад. – Ч.1. – Пе-
троград, 1923. – С.5–10; Його ж. Путь из Варяг в Греки / В. А. Брим // Известия АН. 
Отделение обществ. наук. – 1932. – № 2. – С.207–215; Briem B. Alt-Skandinavien in der 
neueren russischen  Wissenshaftlichen Literatur / B. Briem // Acta Philologica Scandinaviae. – 
T.5. – København, 1930.     

156 Погодин А. Вопрос о происхождении имени Русь / А. Погодин // Сборник в чест  на 
Васил Н. Златарски. – София, 1925. – С.273; Pogodin A. Les Rossi: un people imaginaire / 
A. Pogodin // Revue des Études Slaves. – V.17. – Paris, 1937. – P.77.

157 Kunik E. von. Die Berufung der schwedischen Rodsen durch die Finnen und Slaven. Eine 
Vorarbeit zur Entstehungsaeschichte des Russischen Staates. – V.1–2. – Sankt-Petersburg, 
1844–1845.

158 Васильевский В. Русско-византийские отрывки. 8. Житие Георгия Амастридского / В. Ва-
сильевский // Журнал Министерства народного образования. – 1878. – Март. – С.180; 
Його ж. Житие св. Георгия Амастридского и Стефана Сурожского / В. Васильевский // 
Летопись занятий Археографической комиссии. – Т.9. – 1893. – С.СХVI.

159 Шмурло Е. Восьмой археологический съезд / Е. Мурло // Журнал Министерства народ-
ного образования. – 1890. – Май. – С.25–29. 

160 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. – Т.3. – Москва, 1974. – С.522.
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географію Початкового зведення і розглядаючи Галичанѣ як гали, з французь-
кої області Рутенія (Ruthenia) с містами Русільйон (Russillon), Русціно (Russ-
cino), Русітон (?), де жили рутени (Rutheni, Rut(h)i). При цьому аргументами 
служать назви, вживані латиномовними авторами ХІ–ХІІ ст.: Ruthenorum Re-
gis, Ruthenorum rex, Duces Ruthenorum, Rutheni і т. д. Як аргументацію приво-
дять і візантійських істориків: Симеон Логофет (941) писав, що Русь-дроміти 
походять з народу франків, а Іоанн Скилиця і Кедрін (ХІІ ст.) “варягів-русь” 
називали кельтами. Вказувалось також на те, что кельтські племена галатів 
пересувалися через окремі нинішні українські території і, схоже, нападали на 
Ольвію на межі ІІІ–ІІ ст. до н. е. Але кельтська версія не витримує критики, її 
аргументація надто уязвима161.

Балтійсько-слов’янський варіант походження етноніму Русь від о. Рюген 
(лат. Rugia, нім. Rügen, пол. Rana, звідки виводять Rujana), населення якого на-
зивалося руги, руяни, рани (асимільовані слов’янами германські ругії, від яких 
і походить етимологія назви острова), мала свого прихильника ще в особі ко-
зацького літописця С. Величка162. Прихильники цього  варіанту крім співзвуч-
ності окремих топонімів, походження яких сумнівне, підкріпити свої висновки 
вагомими аргументами не в стані163.

З чим тільки не пов’язують походження назви Русі: з литовсько-пруським 
походженням Рюрика (за пізньою литовською династичною легендою Рюрик 
був сином Пруса, брата імператора Августа; відшуковувались назви Rusinge, 
Rusoto, Rusnaite (можливо і пов’язані з вікінгами-руссю) і сама назва Pruzi, 
Pruteni поєднувалась з Руссю, що виявилося повністю невідповідним164); від 
р. Рось (чому ж тоді не росяни, за аналогією з бужани, вісляни і т. д.?); від 
р. Руса, яка впадає в о. Ільмень (тоді, це скоріше підтримка норманського варі-
анту, яка пов’язує назву ріки з варягами-руссю, що і мало місце в дійсності), від 
р. Волги (Ra, Rosa давньоіндійських і авестійських текстів) чи навіть від греко-
руських угод 907 та 911 рр. (самі візантійці ніби-то настільки злякалися Олега, 
що зв’язали його з біблійним князем Рош з землі Гога і Магота, а через тексти 
угод ця назва перейшла на слов’ян) і хозар (східні тюркомовні народи сприйма-
ли Русь як “урус”, але з якого часу?). Навряд чи подібні варіанти заслуговують 
наукової полеміки.

Популярними залишаються звернення до давньоіндійських та давньоі-
ранських мотивів (ruk-, roko-, ruksa- – cвітлий, блискучий). Як аргумент при-
водяться назви Неаполя Скіфського в Чуді св. Стефана Сурожского і Житії 
161 Стрижак О. Рүсь // Етимологічний словник літописних географічних назв Південної 
Русі.  –Київ, 1985. – С.121. 

162 Величко С. Сказание о войне казацкой с поляками. – Киев, 1926. – С.51.
163 Вяземский П. Ходили ли скандинавские пилигримы на поклонение святым местам через 
Россию / П. Вяземский // Филологические записки. – Вып.1–2. – Воронеж, 1877. – С.28, 
37; Державин Н.С. Сборник статей и исследований в области славянской филологии. – 
Москва-Ленинград, 1941. – С.32; Otrębski J. Русь / J. Otrębski // Linqua Rosnaniensis. – V.8. 
– 1960. – S.219–229; Вилинбахов В. Б. Топонимика и некоторые вопросы Древней Руси / 
В. Б. Вилинбахов // Всесоюзная конференция по топонимике СССР, 28 января – 2 февра-
ля 1965 г. – Ленинград, 1965. – С.85–88.

164 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. – Т.3. – Москва, 1971. – С.389.



177

Димитрія Прилуцького – рүсьскый новый градъ, Євангеліє і Псалтир роуськи-
ми письмены з Житія св. Кирила і Мефодія165. 

В цьому контексті можна ще згадати давню роксолансько-росомонський 
варіант, обґрунтований ще М. Ломоносовим, І. Забеліним та Д. Іловайським 
на основі простої співзвучності імен. Цей варіант отримав підтримку відомо-
го  археолога В. Сєдова, який вважав, що одним з мовних елементів в процесі 
слов’яно-сарматського сімбіозу, результатом якого стали анти, було запози-
чення етноніму Рось – Русь (так ніби то називалося одне з антських племен, 
вказати ареал котрого теперь неможливо)166. Додатковим аргументом служать 
топоніми Руська Долина, Руська Кучава, Руська Мокра, Руське, Руське Поле, 
Руський Мочар, Руські Геївці і Руські Комарівці у Закарпатті, де не було вікін-
гів, але в певний час пересувалися роксолани. Але всі ці назви досить пізні і 
відбивають процеси взаємин угорських і саксонських колоністів з різними гру-
пами слов’янського населення. Варіант  В. Сєдова такий же наївний і уязвимий 
як і чисто слов’янський варіант  С. Роспонда167. 

Як писав відомий російський мовознавець А. І. Попов (1899–1973), “ви-
ставляти положення про те, що етнічний термін Русь є ніби-то з самого початку 
чисто слов’янським, може лише той, хто не цінить престиж вітчизняної науки, 
так як обґрунтувати це положення неможливо – немає жодного джерела, яке би 
містило  необхідне підтвердження такої гіпотези”168.

Таким чином, єдиним обґрунтованим варіантом, підтриманим більшістю 
авторитетних дослідників, залишається скандинавська або фінська етимологія 
назви Русь (Ruotsi, Roots)169. 

До цього слід додати численні дослідження як комплексні, так і в різ-
них  дисциплінах, які не залишають сумнівів у проникненні вікінгів у масив 
східнослов’янських племен у VIII–X ст.170. Більшість цих праць не відомі і не 
165 Стрижак О. Рүсь. – С.120–124.
166 Седов В. В. Славяне и иранцы в древности / В. В. Седов // История, культура, этнография 
и фольклор славянских народов. VIII Международный съезд славистов. Доклады совет-
ской делегации.  – Москва, 1978. – С.232–237. 

167 Rospond S. Miscellanea onomastica Rossica / S. Rospond // Восточнославянская ономасти-
ка. Исследования и материалы. – Москва, 1979. – С.43–47. 

168 Попов А.И. Названия народов СССР. Введение в этнонимику. – Ленинград, 1973.
169 Mägiste J. F. Ruotsi, estn. Roots m. m. I de fi nsk-ugriska Spräken / J. F. Mägiste // Arkiv 

for nordisk fi lologi. – Bd.73. – 1973. – S.200–209; Goehrke C. Früdes Ostlaventums / Unter 
Mitwirkung von U.Kälin. – Darmstadt, 1992. – S.156–161. При цьому частина дослідників 
вважає можливим продовження дискусії (Schramm G. Die Herhuntf des Namens Rus: Kritik 
des Forschungsstandes / G.  Schramm // Forschungen zur osteuropäischen Geschichte. – Bd.30. 
– 1982. – S.12–16).

170 Див.: Strinnholm A. Svenska folkets historia frǻn äldsta till närvarande tider. – Bd.1. – Stock-
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Thomsen V. The relations between Ancient Russia and Scandinavia and the origin of the Rus-
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і лінгвістичних матеріалів. Кром того вони дають можливість порівняльного 
аналізу розвитку суспільства вікінгів і їх діяльності в різних регіонах. Сумніви                               
Г. Ловмяньського цікаві, але вони носять явний слід запрограмованого анти-
норманізму171.   

Серед найбільш загадкових знахідок у Ладозі з горизонту Е2 (840-і – серед-
ина 860-х рр.) ливарна форма двурогої підвіски у виді пельти (щита амазонки), 
орнаментованої узорами з трикутників172. За уточненим  датуванням знахідка 
відноситься до періоду 840–855 рр.173. Хоча цей мотив і у цілому форма ха-
рактерні для скандинавських прикрас епохи вікінгів174, саме трикутні узорчаті 
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елементи не відносяться до балтійських175. У Скандинавії не знайдено жодної 
подібної прикраси. В той же час такі прикраси  знайдені в Чернігові, на Княжій 
Горі під Києвом і в Галичі176. Ці прикраси походять з Моравії, зустрічаються 
також в Словаччині і Болгарії177. 

Зв’язки скандинавів з Великою Моравією засвідчені не тільки археоло-
гічними знахідками, але й писемними документами. Між Віднем і Лінцом у 
863 р. була Ruzaramarcha178. Відомий статут з Раффелштетгена, складений між 
904/906 гг. за наказом східнофранкського короля Людовика Дитяти (904–911) 
для встановлення мит на сході Баварії179, поряд з богемами (чехами) згадує  за-
гадкових ругів180. В полеміці з Е. Цьолнером181 та іншими опонентами О. Наза-
ренко переконливо відкинув варіант тотожності згаданих ругів з германським 
племенем ругіїв, розбитих Одоакром у 487 р. і підтвердив їх тотожність з руса-
ми182. Сумніви шведського археолога В. Дучка, чи вартувало так далеко (тобто 
з Ладоги) возити невільників і віск183, легко спростовуються якщо врахувати, 
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рой Ладоги / Г. Ф. Корзухина // Скандинавский сборник. – Вып. 16. – Таллин, 1971. – 
С. 124; Давидан О. И. Бронзолитейное дело в Ладоге / О. И. Давидан // Археологический 
сборник. – Т.21. – 1980. – С. 59.

176 Ханенко Б. Collection Chanenko. – Т.5. – Київ, 1902. – Рис. 387; Ратич О. О. Населення 
Прикарпаття і Волині в епоху Київської Русі та в період феодальної роздробленості / 
О. О. Ратич // Населення Прикарпаття і Волині за добу розкладу первіснообщинного ладу 
та в давньоруський час. – Київ, 1976. – С. 132–206, рис. 57; Путь из варян в греки, а из 
грек… The Road from the Varangians to the Greeks and from the Greeks… Catalogue of the 
exibitien. State Historical Museum / Ред. В. Л. Егоров. – Москва, 1996. – С. 61, рис. 385.

177 Hruby V. Stare Mesto – Velkomoravske pohrebisté na valach / V. Hruby // Monumenta Ar-
chaelogica. – Praha, 1955. – T. 3. – Tabl. 75, 1; Hanuliak M. Gräberfelder der slavischen popu-
lation in 10.Jahrbundert im Gebiet der Westslowakei / М. Hanuliak // Slovenská Archeológia. 
– Т.40. – D.2. – 1992. – S. 243–296. – Tabl. VI, 10; Mašov S. La necropole medievale peés du 
village Gradešnica, dep. De Vraca. Culture et Aet en Bulgarie Medievale (VIIIe – XIVe s.) / 
S. Mašov  // Bulletin de l’Institut d’Archeologie. – Т.35. – 1979. – Рис. 13, 1–3.

178 Назаренко А. В. Западноевропейские источники / А. В. Назаренко // Древняя Русь в свете 
зарубежных источников / Ред. Е. А. Мельникова. – Москва, 1999. – С. 299.

179 “…qualiter temporibus Hludowici et Karlomanni ceterorumque regum iustissime e[jlvebantur” 
(“як вони по справедливості знімалися в часи Людовика і Карломана, а також інших коро-
лів”) (Назаренко А. В. Немецкие латиноязычные источники ІХ – ХІ векав. Тексты, пере-
вод, комментарий. – Москва, 1993. – С.64–73; Его же. Древняя Русь на международных 
путях. Междисциплинарные очерки культурних, торгових, политических связей ІХ–
ХІІ векав. – Москва, 2001. – С.74–89). 

180 “Cлов’яни ж, які приходять для торгівлі від ругів чи богемів, якщо розташовуються тор-
гувати в будь-якому місці на березі Дунаю чи будь-якому місці у роталаріїв чи реодаріїв, 
с кожного в’юку воску [платять] дві міри вартістю в один скот кожна; з вантажу одного 
носія  – одну міру тої ж вартості; якщо ж побажають продавати рабів чи коней, за кожну 
рабиню [платять] по одному тремісу, стільки ж – за жеребця, за раба – одну сайгу, стільки 
ж – за кобилу. Баварам же і слов’янам з цієї країни, які купляють і продають тут, платити 
нічого не треба” (Назаренко А. В. Древняя Русь на международных путях. – C.82.)

181 Zöllner E. Rugier oder Russen in der Raffelstettener Zollurkunde / E. Zöllner // Mitteilungen 
des Insstituts für österreichische Geschichtsforschung. – Bd.60. – Innsbruck, 1952. – S.111–116.

182 Назаренко А. В. Древняя Русь на международных путях. – C.82-94.
183 Duczko W. Ruś wikingów. – S. 67.
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що в Києві в середині ІХ ст. сидів Аскольд з своїми вікінгами184, для яких це 
було дуже вигідно.

Не викликає також сумнівів висновок О. Назаренка, згідно якого ім’я Русь 
потрапило у баварські та інші південногерманські говори не пізніше IX ст.185. 
І потрапило воно через Перемишль відомим шляхом на Краків – Прагу – Ре-
генсбург186. Кріме того такий надійне і позбавлене тенденційності джерело як 
Географ Баварський зафіксувало у ІХ ст. (не пізніше початку 870-х років) при-
сутність у Середньому Подніпров’ї187 русів-варягів (Ruzzi), можливо, навіть, 
підкреслюючи їх знаходження в середовищі верхівки союзу полян (“Forsderen 
Liudi” – “Erste Leute”, “Vorderste Leute” чи “Fuhrendes Volk” – “перші, керівні 
люди”)188.

А з Києва в Моравію чи Баварію можна було потрапити тільки через Пліс-
неськ. Цей величезний, подібний до Бірки, центр міжплемінного обміну во-
линських і хорватських племінних князівств лежить на вододілі між басейнами 
Дністра, Західного Бугу і Прип’яті біля с. Підгірці Бродівського р-ну Львівської 
обл. Городище VII–XIII ст. займає більше 160 га (причому місто давньорусько-
го періоду займало всього до 3 га з цієї території), довжина валів складає біль-
ше 7 км, зовнішні схили окремих валів укріплені кам’яними плитами на висо-
ту до 5 метрів. До городища примикають курганні могильники. Дослідження 
цього комплексу почалося ще з 1816 р.189, але широкомасштабні розкопки так 
і не розгорнулися, отримані матеріали розкидані по музейних і архівних збір-
ках, а публікації фрагментарні і практично невідомі більшості дослідників190. 
184 Войтович Л. В. Київський каганат? (до полеміки П. Толочка з О. Пріцаком) / Л. В. Вой-
тович // Хазарский альманах.  – Т.4. – Киев– Харьков, 2005. – С. 109–117.

185 Назаренко А. В. Rhos, Rüzära, Ruzzi и др.: Варианты имени Русь в западноевропейских 
источниках или о пользе лингвистики для истории / А. В. Назаренко // Древняя Русь в 
свете зарубежных источников / Под ред. Е. А. Мельникой. – Москва, 1999. – С.298.

186 Васильевский В. Г. Древняя торговля Киева с Регенсбургом / В. Г. Васильевский // Жур-
нал Министерства народного просвещения. – 1888. – Июль. – С.127–132.

187 Поряд Баварський Географ називає Gaziri (хозарів), Serauici (сіверян) і Ungare (угрів), 
знаменно, що останні у вказаний час знаходились десь в нижніх течіях Дніпра, Південно-
го Бугу і Дністра.

188 Войтович Л.  “Баварський Географ”: спроба етнолокалізації населення Центрально-
Східної Європи в ІХ столітті / Л. Войтович // Український історичний журнал. – 2009. 
– № 5. – С.12–34.

189 Діденко Є. З історії археологічних досліджень Пліснеська / Є. Діденко // Другі Ольжичі 
читання. – Львів, 2007. – С.59–62. 

190 Kompaniewicz B. Wiadomości o Podhorcach i klasztorze bazylianskim / В. Kompaniewicz // 
Lwowianin. – T.3. – 1838. – S.1–7. 

Zbiór wiadomości do antropologii krajowej. – T.6. – Kraków,1882. – S.58–61; – T.7. –  
Kraków,1883. – S.47–50; – T.8. – Kraków,1884. S.94–99.

Sprawozdania Grona Konserwatorow Galicji Wschodniej. – № 30.  – Lwów,1905.
Leńłczyk G. Trzy miecze Wikińskie w zbiorach Muzeum archeologii przedhistorycznej  Pol-

skiej Akademji Umiejętności w Krakowie. Księga pamiạtkowa ku uczczeniu siedemdziesiạtej 
rocznicy urodzin prof. dr. Włodzimierza Demetrykiewicza / Red. J.Kostrzewski. – Poznań, 
1930. – S.369–371.
Пастернак Я. Коротка археологія західноукраїнських земель. – Львів, 1932; Його ж. 

Літописний город Пліснеськ і проблема варягів в Галичині / Я. Пастернак // Науковий 
збірник Українського вільного університету. – Вип.5. – Мюнхен, 1948. – С.140–151. 
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Найбільш послідовно із застосуванням останніх європейських методик на 
городищі працює львівський археолог М. Филипчук191, але і його результати 

Старчук І. Д. Розкопки на городищі Пліснисько / І. Д. Старчук // Археологічні пам’ятки 
УРСР. – Т.1. – Київ, 1949. – С.76–85;  Його ж. Розкопки на городищі Пліснисько в 1947–
1949 рр. / І. Д. Старчук // Там само. – Т.3. Київ, 1952. – С.379–394; Його ж. Розкопки на 
городищі Пліснисько в 1949 р. / І. Д. Старчук // Там само. – Т.5. – Київ, 1955. – С.32–35. 
Кучера М. П. Раскопки городища Плеснеск / М. П. Кучера // Краткие сообщения ин-та 

археологии АН УССР. – Вып.4. – Киев, 1955. – С.16–17; Його ж. Основні етапи розвитку 
стародавнього Пліснеска / М. П. Кучера // Матеріали і дослідження з археології Прикар-
паття і Волині. – Вип.2. – Київ, 1959; Його ж. Гончарна кераміка дофеодального времени 
из раскопок древнего Плиснеска / М. П. Кучера // Советская археология. – 1962. – № 1. – 
С.292–294; Його ж. Гончарные клейма из раскопок древнего Плеснеска / М. П. Кучера // 
Краткие сообщ. Ин-та археологии АН УССР. – Вып.10. – Киев, 1960. – С.118–124.
Багрий Р. С. Иследования древнего Плеснеска / Р. С. Багрій // Археологические 

открытия. 1970 г. – Москва, 1971. – С.111–114; Багрій Р. С., Овчинніков О. Г. Нові матері-
али до вивчення літописного Пліснеська / Р. С. Багрій, О. Г. Овчинніков // Нові матеріали 
з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 1991. – С.11–13. 
Ратич О. О. Стародавній Пліснеськ. – Львів, 1972.
Пелещишин Н. А, Чайка Р. М. Раскопки літописного Плеснеска / Н. А. Пелещишин, 

Р. М. Чайка // Археологические открытия. 1980 г. – Москва, 1981. – С.299–300; Пелещи-
шин М. А. Археологічні дослідження Львівського університету у 80-х – першій половині 
90-х років / М. А. Пелещишин // Вісник Львівського університету: серія історична. – 
Вип.32. – 1997. – С.18–19.

Liwoch R. Zabytki z wykopalisk T.Ziemięckiego w latopisowym Pleśnisku / R. Liwoch // 
Ольжичі читання. – Пліснеськ, 2005. – С.5–15.
Діденко Є. Ремесла давнього Пліснеська  / Є. Діденко // Там само. – С.23–26.

191 Филипчук М. А. Слов’янський період в історії Пліснеська / М. А. Филипчук // Галиць-
ко-Волинська держава: передумови виникнення, історія, культура, традиції. – С. 22–23; 
Його ж. Звіт про археологічні дослідження госпдоговірної археологічної експедиції Ін-
ту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України у 1993 р. на території Пліснеського 
городища / М. А. Филипчук // Архів Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН 
України. – Львів, 1994;  Його ж. Генезис прикарпатських городищ VIII–IX ст. з пози-
цій полісної структури суспільства / М. А. Филипчук // Еволюція розвитку слов’янських 
градів VIII–XIV ст. у передгір’ях Карпат і Татр. – Львів, 1994. – С. 9–11; Його ж. Нова 
знахідка – Плісненський саркофаг / М. А. Филипчук // Літопис Червоної Калини. – 1994. 
– № 10–12. – С. 50–55; Його ж. Дослідження Пліснеського городища у 1990 р. / М. А. Фи-
липчук // Волино-Подільські археол. студії. – Т.1. Львів, 1998. – С. 256–278; Його ж. 
Пліснеський археологічний комплекс: Стан і перспективи дослідження / М. А. Филип-
чук // Там само. – С. 279–286; Його ж. Звіт про результати розвідково-рятівних археоло-
гічних досліджень на території літописного Пліснеська (Бродовський р-н) та в околиці 
Унівського монастиря (Перемишлянський р-н Львівської обл.) / М. А. Филипчук // Архів 
IV НАН України. – Львів, 1999. – С.1–7; Його ж. Проблема хронології та періодизації 
слов’янських старожитностей Українського Прикарпаття другої половини І тис. н. е. / 
М. А. Филипчук // Середньовічна Європа: погляд з кінця ХХ ст. – Чернівці, 2000. – С. 36–
46; Його ж. Звіт про рятівні археологічні дослідження на території літописного Пліснесь-
ка (с. Підгірці Бродовського району Львівської обл.) / М. А. Филипчук // Архів IV НАН 
України. – Львів, 2000. – С.1–10; Його ж. Дослідження літописного Пліснеська у 2000 р. 
/ М. А. Филипчук // Археологічні дослідження Львівського університету. – Вип.5. – 2002. 
– С.197–220; Його ж.  Райковецька культура в українському Прикарпатті: хронологія і 
періодизація / М. А. Филипчук // Вісн. Ін-ту археології ЛНУ ім. І. Франка. – Вип.3. – 2008. 
– С. 68–135; Його ж. Структура Пліснеського археологічного комплексу в слов’янський 
та давньоруський час // Вісник Інституту археології. – Вип.4. – Львів, 2009. – С.3–21.
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опубліковані переважно у доволі рідкісних виданнях, за межами України взага-
лі незнаних. Велике число унікальних знахідок, в т. ч. золоті і срібні речі, мате-
ріали, які свідчать про зв’язки з Великою Моравією і поморськими слов’янами, 
раннє християнство вже у ІХ ст., оборонне будівництво і розвиток ремесел, 
давно потребують окремих альбомних публікацій. Іншої  подібної пам’ятки 
цього періоду на території, яку займали східні слов’яни, немає. 

Недавно померлий київський археолог В. Зоценко (1953–2009) детально 
вивчав знахідки, які відносилися до епохи вікінгів, готуючи працю “Сканди-
навські артефакти Південно-Західної Русі”192. Більшість зібраних матеріалів 
192 Рукописом цієї праці дослідник люб’язно дозволив мені користуватися. На жаль цей 
талановитий дослідник надто рано пішов з життя, так і не побачивши свої головні праці 
опублікованими. Віддаючи данину пам’яті В. М. Зоценко привожу частину тексту з вка-
заної статті (текст В. Зоценко виділений жирним шрифтом): 

…Під час досліджень південної частини городища Пліснесько В. К. Гончаров і 
М. П. Кучера у 1953–1954 ррг. знайшли ланцетоподібне вістря стріли в шарі, який 
складався з ранньогончарної кераміки і речей виключно Х ст. За абрисом пера пліс-
неське вістря належить до сукупності “D1” класифікації Бірки, зразки якої за датою 
не виходять за верхню межу Х ст. (в Бірці – SHM 5208:294). Таким є вістря з ланце-
топодібним пером типу “Аj1-birka-valsgarde” з виробничого комплексу VIII ст. Зем-
ляного городища Старої Ладоги. В будь якому випадку, ланцетоподібні за профілем 
пера вістря стріл в археологічних комплексах Південної Русі дружинного періоду 
представляють імпорт озброєння. Серед інвентаря київського поховання № 113 
(під західною частиною центральної нави Десятинної церкви, чоловіча інгумація в 
зрубі, можливо з конем) були залишки дерев’яного сагайдака з 20 стрілами, з яких 
мінімум дві належали до типів “А1-Birka” (ромбічний переріз пера) та “D1-Birka” 
(тригранний переріз пера = тип 75:1 за А. Ф. Медведєвим). Комплекс за сукупністю 
артефактів поховального інвентарю упевнено датується першою половиною Х ст.
Ланцетоподібні вістря стріл типів “D1-Birka” з тригранним у перерізі пером (один 

екземпляр) та “D2-Birka” з квадратним перерізом пера (три екземпляри), разом з 18 
іншими стрілами, були в складі й 114 поховання Київського некрополя І (вул. Вели-
ка Житомирська, 4). Комплекс являв собою парну інгумацію у камері. За мечем, що 
лежав уздовж правого боку чоловічого кістяка, поховання можна датувати другою 
половиною Х ст. У плані етнічної належності цього поховального комплексу показо-
вим є обряд, що має прямі аналогії у камерних могилах Бірки: чоловічий зі зброєю 
й без інвентарю жіночій кістяки; північно-західна, за черепами, орієнтація. 
Стріли з ланцетоподібним вістрям знайдені також у літописному Дорогобужі (за 

типологією цього виду зброї Бірки належали до типу “А1”), десять екземплярів на 
Вишгородському городищі (типи ”А1-Birka”, “АJ1-Birka-Valsgärde”; “D1-Birka”), 
три вістря в культурному шарі VIII–X ст. західного городища Монастирка (с. Лу-
ковиця Канівського р-ну Черкаської обл.) (типи АJ1-Birka-Valsgärde, А1–Birka, АJ1-
Birka-Valsgärde), шість екземплярів з городища Княжа Гора (с. Пекарі Канівського 
р-ну Черкаської обл.). Такі ж вістря знаходили в інвентарі Чорної могили і під час 
розкопок Шестовиці (дев’ять екземплярів).
На Листвинському городищі (Дубнівський р-н Рівненської обл., на лівому допли-

ві Горині – Збитинці) та біля Пляшевої (середній плин Стиру, Радивилівський р-н 
Рівненської обл.) ще В. Б. Антонович у 70-х роках ХІХ ст. знайшов вістря списа з 
ланцетоподібним пером і так званими крильцями на нижній частині втулки типу 
“В”, - J. Petersen (НМІУ, В-1340. рис. 7). Зразок кований з навуглицьованого заліза з 
наступною цементацією. Перо мало широкий діл по центру леза, який повторював 
його конфігурацію. Тулія вістря мала окантування на шестикутник зі згладженими 
гранями. Крильця широкі зі скошеним нижнім та прямим верхнім краями; бокова 
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дають підстави стверджувати про прихід вікінгів після київського завоювания 
у 982 р., але праця В. Зоценка показує, що потрібні більш ґрунтовні повторні 
дослідження кожної знахідки з Пліснеська і його околиць і обставин їх від-
найдення, які також не завжди знані. Пліснесько, яке до 982 р. не перебувало 
у київській орбиті, збудоване за зовсім іншою схемою ніж східнослов’янські 
міста у Подніпров’ї та Приладожжі, представляє зовсім інший тип городищ, 
які розвивалися до останньої чверті Х ст. у цьому регіоні, пов’язаному з морав-
ськими впливами193. 

Поза сумнівами, що зв’язки вікінгів-русі з Великою Моравією у IХ ст. про-
ходили через Пліснесько, куди вікінги добирались по Дніпру і його правих 
притоках194. Скандинавські знахідки присутні у Гніздові під Смоленськом195, 
грань також пряма. Загальна висота речі – 500 мм; тулія заввишки 147 мм; перо 
завширшки 60 мм (максимально на висоті 120 мм від верхнього краю тулії), 28 мм 
(мінімально у тулії); діл завширшки (максимально) 18 мм; діаметр тулії 45

193 Филипчук М. А. Слов’янський період в історії Пліснеська. – С. 22–23; Його ж. Генезис 
прикарпатських городищ VIII–IX ст. з позицій полісної структури суспільства. – С. 9–11.

194 В працях львівського історика І. Мицька, який обґрунтовує дискусійну гіпотезу про по-
ходження княгині Ольги з Пліснеська (за його версією Ольга була дочкою Олега, який 
загинув у Бердаа у 941 р., цей Олег був тотожний Ільї Муравленіну і одружився з дочкою 
Будимира, бувшого правителем Прикарпаття) зібраний величезний матеріал з європей-
ського фольклору про присутність вікінгів у Великій Моравії і на Дніпрі. Див.: Мицько І. 
Пліснеськ – батьківщина княгині Ольги / І. Мицько // Конференція “Ольжині читання”. 
Пліснеськ. 10 жовтня 2005 року. – Львів, 2006. – С. 61–81; Його ж. Родовід княгины 
Ольги за європейським епосом / І. Мицько // Другі “Ольжині читання”. Пліснеськ-Львів 
14-15 червня 2007 р. – Львів, 2007. – С.18–34; Його ж. Свята Ольга в епосі України / І. 
Мицько // Треті “Ольжині читання”. Пліснеськ 31 травня 2008 р. – Львів, 2009. – С.27–39; 
Його ж. Пліснеський сюжет “Слова о полку Ігореве” / І. Мицько // Четверті “Ольжині 
читання”. Пліснеськ 16 травня 2009 р.  – Львів, 2010. С.26–34; Його ж. Угорські сюжети 
в біографії княгині Ольги / І. Мицько // Україно-угорські етюди.  – Вип.1. – Львів, 2010. 
– С.28–42. 

195 Кусцинский М. Ф. Отчет М. Ф. Кусцинского о раскопках в Смоленской губернии в 1874 г. 
// Древности. Тр. Моск. археол. об-ва. – Т.9. – 1875. – Вып. 1; Сизов В. И. Курганы Смо-
ленской губернии. – Вып. 1. Гнездовский могильник близ Смоленска. – Санкт-Петербург, 
1902; Спицын А. А. Гнездовские курганы в раскопках С. И. Сергеева / А. А. Спицын // 
Изв. Археол. комиссии. – Вып. 15. – 1905; Авдусин Д. А. Раскопки в Гнездове / Д. А. Ав-
дусин // Краткие сообщения Ин-та истории материальной культуры. – Вып. 38. – 1951; 
Його ж. Гнездовская экспедиция / Д. А. Авдусин // Там само. – Вып. 44. – 1952; Його 
ж. Отчет о раскопках Гнездовских курганов / Д. А. Авдусин // Материалы по изучению 
Смоленской обл. – Смоленск, 1952, 1957, 1970. – Вып. 1, 2, 7; Його ж. О датировке Гнез-
довского кургана с мечом из раскопок М. Ф. Кусцинского / Д. А. Авдусин // Культура и 
искусство Древней Руси. – Ленинград, 1967; Його ж. Гнездово и Днепровский путь / 
Д. А. Авдусин // Новое в археологии. Сб. стат., посвященный 70-летию А. В. Арцихов-
ского. – Москва, 1972; Авдусин Д. А., Тихомиров М. Н. Древнейшая русская надпись / Д. А. Ав-
дусин, М. Н. Тихомиров // Вестн. АН СССР. – 1950. – № 4; Авдусин Д. А., Пушкина Т. А. 
Три погребальные камеры из Гнездова / Д. А. Авдусин, Т. А. Пушкина // История и куль-
тура древнерусского города. – Москва, 1989; Фехнер М. В. О “скрамасаксе” из Гнездова / 
М. В. Фехнер // Новое в советской археологии. – Москва, 1965; Ляпушкин И. И. Гнездово 
и Смоленск / И. И. Ляпушкин // Проблемы истории средневековой России. – Ленинград, 
1971; Булкин В. А., Лебедев Г. С. Гнездово и Бирка (к проблеме становления города) / 
В. А. Булкин, Г. С. Лебедев // Культура средневековой Руси. – Ленинград, 1974; Бул-
кин В. А. Большие курганы Гнездовского могильника / В. А. Булкин // Скандинавский 



186

різних місцях Києва196, в давній столиці древлян Іскоростені і його околицях197, 
на Волині (пам’ятки Х ст.)198. На Волині, крім власне скандинавських знахі-
док типу бронзових підвісок або зброї, на присутність вікінгів, які освоїли 
прип’ятський шлях, вказує і масове будівництво значної сітки укріплень на 
Горині, Стирі і Случі199. Не варто  забувати в про легендарного прип’ятського 
князя Тура, засновника міста Турова, який належав до якогось роду вікінгів.

Через відсутність коштів в археологічному відношенні ця територія до-
сліджена надзвичайно фрагментарно. Але, на сучасному етапі все ж можна 
стверджувати, що, утвердившись в Києві, русь-вікінги склали верхівку Київ-
ського каганату, який через Пліснеско ще в середині ІХ в. налагодив контак-
ти з Великою Моравією, а по Прип’яті – з волинськими племінними союзами 
(князівствами). Інформація Баварського Географа, підкріплена археологічними 
знахідками і матеріалами нумізматів, дає підстави розглядати Дніпровський і 
Дністровський регіони як територію, де в кінці VІІІ – на початку ІХ ст. пере-
важали слов’янські князівства (племінні союзи),  в своїй більшості зовсім не-
залежні від хозарів (всі князівства на Правобережжі Дніпра і у Подністров’ї), 
які підтримували контакти з  Великою Моравією200. Найбільшим центром

сборник. – Вып.20. – 1975; Петрухин В. Я. Ритуальные сосуды из курганов Гнездова и 
Чернигова / В. Я. Петрухин // Вестн. Моск. ун-та. Сер. история. – 1975. – № 2; Пушки-
на Т. А. Скандинавские вещи из Гнездовского поселения / Т. А. Пушкина // Советская 
Археология. – 1981. – № 3; Її ж. Три амулета из Гнездова / Т. А. Пушкина // Проблемы 
археологии Евразии. – Москва, 1991; Жарков Ю. Э. Женские скандинавские погребения 
в Гнездове / Ю. Э. Жарков // Смоленск и Гнездово. – Москва, 1991; Каменецкая Е. В. За-
ольшанская курганная группа Гнездова / Е. В. Каменская // Там само; Лихтер Ю. А., Ща-
пова Ю. Л. Гнездовские бусы. По материалам раскопок курганов и поселения / Ю. А. Лих тер, 
Ю. Л. Щапова // Там само; Новикова Г. Л. Скандинавские амулеты из Гнездова / Г. Л. Но викова 
// Там само; Ениосова Н. В., Митоян Р. А. Тигли Гнездовского поселения / Н. В. Ениосова, 
Р. А. Митоян // Археолог. сб. [Тр. ГИМ]. – Вып. 111. –1999; Пушкина Т. А. Трилистные 
скандинавские фибулы на территории Восточной Европы / Т. А. Пушкина // Там само; 
Фехнер М. В. Ткани из Гнездова / М. В. Фехнер // Там само; Гнездово: 125 лет исследова-
ния памятника [Тр. ГИМ.]. – Вып. 124. – 2001.

196 Зоценко В. М. Скандинавские древности в социальной топографии Киева “дружинного” 
периода / В. М. Зоценко // Ruthenika. – Т.2. – Киев, 2003. – С. 26–52; Андрощук Ф. Сканди-
навские древности в социальной топографии древнего Киева / Ф. Андрощук // Ruthenika. 
– Т.3. – Киев, 2004. – С. 7–47.

197 Зоценко В. М., Звіздецький Б. А. Типологія та хронологія артефактів “скандинавського” 
типу із розкопок стародавньоо Іскоростеня / В. М. Зоценко, Б. А. Звіздецький // Старо-
давній Іскоростень і слов’янські гради. – Київ, 2004. – С. 87–105; Андрощук Ф. Сканди-
навские древности в социальной топографии древнего Киева / Ф. Андрощук // Ruthenika. 
– Т.3. – Киев, 2004. – С. 7–47.

198 Терський С. Скандинавські археологічні пам’ятки на Волині (Х–ХІІ ст.) / С. Терський // 
Другі “Ольжині читання” (Пліснеськ, 14–15 червня 2007 р.). – Львів, 2007. – С. 53–58. 

199 Там само. – С. 53.
200 Войтович Л. В. “Баварський Географ”: спроба етнолокалізації населення Центрально-
Східної Європи в ІХ столітті / Л. В. Войтович // Український історичний журнал. – 2009. 
– № 5. – С. 12–34; Його ж. “Баварський Географ”: проблеми ідентифікації слов’янських 
племен / Л. Войтович // Треті “Ольжичі читання”. Пліснеськ 31 травня 2008 року. – Львів, 
2009. – С.3–14.
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на Правобережжі і взагалі у східнослов’янському ареалі у VIII–IX ст. був 
Пліснеськ, загадки якого ще переважно лежать в землі. 

Ливарна форма із Старої Ладоги (Земляне городище): 1 – ливарна форма і зліпок з неї. 
Обпалена глина. Середина Х ст. Знахідка здійснена 20 червня 2008 р. в скупченні уламків 
глиняних ливарних форм із зображеннями в стилі борре (Староладозька експедиція ІІМК 
РАН, начальник експедиції – А. Кірпічніков); 2 – реконструкція зображення (А. Чернов); 

3– данська монета початку ХІ ст., Йорк, Північна Англія; 4 – кістяне навершя батога, 
ХІІ ст., Стара Ладога, випадкова знахідка.

Casting form from Stara Ladoga (Zemliane gorodishche): 1 – casting form and mold from it. 
Burnt clay. Middle of Х century. Find was carried out in June, 20, 2008 in the accumulation 

of wreckages of clay castings forms with images in style of borre (Staroladozka expedition of 
IHMK of Russian Academy of Sciences, chief of expedition – A. Kirpichnikov); 2 – reconstruc-

tion of image (A. Chernov); 3 – Danish coin from beginning of ХІ century, York, North England; 
4 – bone head of the whip, ХІІ century, Stara Ladoga, casual fi nd.
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Безсумнівно, що розв’язання загадок Ладоги та Пліснеська дозволить роз-
крити і загадки ранньої історії східних слов’ян VII–X ст.

Leontiy Voitovych. MYSTERIES OF VIKINGS: LADOGA AND PLIS-
NESK. CONTINUATION OF DISCUSSION ON THE VERGE OF THE 20th – 
21st CENTURIES

Топогеодезичний план Пліснеського археологічного комплексу. 
 Місця розкопів, закладених у 2009 р. (Филипчук М.А. Структура Пліснеського

 Археологічного комплексу в слов’янський та давньоруський час // Вісник інституту
 Археології. – Вип.4. – Львів, 2009. – С.16)
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Мирослав Волощук*

“ФИЛѦ ДРЕВЛЕ ПРЕГОРДЫИ” / FILA SUPRUNIENSIS. 
МАЛОВІДОМІ СЮЖЕТИ З ІСТОРІЇ ГАЛИЦЬКОЇ ЗЕМЛІ 

ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІІІ СТОЛІТТЯ

Історія міждинастичних та міжетнічних відносин періоду Середньовіччя 
базується не лише на чисельних прикладах правлячих еліт, але й представників 
знаті різного роду і статусу. Русько-угорські відносини ХІІ – ХIV ст. проходи-
ли під знаком тісних обопільних контактів, в тому числі – на рівні укладення 
шлюбів, які нерідко слугували важливим інструментом зовнішньої політики. 
Одним із найбільш промовистих, але не досліджених в історії фактів такого 
виду стосунків є родичання королівського слуги Філі із донькою Судислава1 – 
чи не найбільш послідовного, вірного соратника короля Ендре ІІ та його синів 
Кальмана і Ендре.

Проблема, взята автором для дослідження, актуальна з огляду на від-
сутність в центральноєвропейській історіографії як біографії самого Судисла-
ва, так і його зятя – шопроньського урядовця Філі. Поряд з тим вплив першого 
на суспільно-політичний розвиток Галицької землі у першій чверті ХІІІ ст. – 
беззаперечний. Лише в контексті висвітлення більш концептуальних проблем, 
дослідники не раз давали оцінку діяльності Судиславу – здебільшого негатив-
ну. Чи не найпоширенішими зворотами в адрес останнього були: “боярський 
князь”, “бунтівник”, “виразник номінальної угорської зверхності”, “голова 
угорської партії”, “голова феодальної опозиції Данилові”, “грабіжник народу”, 
“диктатор”, “запроданець іноземним хазяїнам”, “зрадник”, “керівник боярської 
олігархії”, “лідер боярської магнатерії”, “лукавий”, “найвпливовіший боярський 
ватажок”, “підбурювач країни”, “презренний”, “прислужник угорського короля”, 
“угорська людина”, “угорський прихильник”, “хитрий”2 та ін.
* Волощук Мирослав Михайлович – кандидат історичних наук, доцент Прикарпатського 
національного університету ім. В. Стефаника.

1 Самого Судислава в літературі часто називають галицьким боярином, однак наші остан-
ні дослідження, проведені на підставі глибокого генеалогічного аналізу угорських актів, 
дозволяють із великою вірогідністю припустити його приналежність до чеського роду 
Лудан, який від ХІ ст. перебував на службі Арпадів. Приналежність до галицької зна-
ті вказаної особи можна хіба що відстежити на рівні його матримоніальних зв’язків із 
представницею (N. на ім’я) місцевої родової еліти (див.: Волощук М. М. До питання про 
етнічне та соціальне походження Судислава (Бернатовича?) / М. М. Волощук // Прикар-
патський вісник НТШ. Думка. – 2008. – №1.(1). – С.127-145). 

2 Шараневич І. Исторія Галицко-Володимирской Русы оть найдавнейших времен до року 
1453. – Львов, 1863. – С.76, 82; Бузескуль В. Князь Торопецкій Мстислав Мстиславичь / 
В. Бузескул // Журнал Министерства Народного Просвещения (далі – ЖМНП). – Санкт-
Петербург, 1869. – Ч.3. – С.199, 212; Гарайда И. Галицька политика угорскихь королёвь 
Бейлы ІІІ-го и Андрія ІІ-го / И. Гарайда // Зоря. – 1943. – №1-4. – С.159, 167; Коломі-
єць І. Г. Боротьба південно-західних руських князівств проти експансії угорських фео-
далів ХІ – ХІІІ ст. ст. / І. Г. Коломієць // Наукові записки УжДУ. – Історично-філологічна 
серія. – Т.2. – Ужгород, 1949. – С.18-21; Пашин С. С. Галицкое боярство ХІІ – ХІІІ вв. / 
С. С. Па шин // Вестник ЛГУ. – Серия 2. – 1985. – Вып.4. – С.15; Котляр М. Ф.  Данило 
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Генеалогічні деталі походження, військово-політичної активності Судис-
лава, формування його проугорських позицій є насправді непростими для 
з’ясування. Сімейні стосунки, імена його нащадків, їхній соціальний статус та 
сфера діяльності також досі не були предметом особливої уваги. В історіогра-
фії висувалося лише припущення про те, що представник галицької знаті До-
брослав Суддич, який станом на кінець 1240 – 1241 рр. “все Понизье приѧ”, міг 
бути сином вказаної особи3. Внутрішньородинні відносини, сімейні контакти 
із угорською знаттю у працях істориків розглядалися виключно на підставі по-
відомлення, датованого 1221 р. про те, що “Филѧ со многими Оугры …по-
има боѧре Галичкыѣ и Соудислава цьтѣ [тобто, тестя. – М.В.]”4, констатуючи, 
таким чином, факт одруження доньки останнього із майбутнім королівським 
баном.

Тим не менше, не введений досі в науковий обіг актовий матеріал Угор-
ського королівства подає цілу низку фактів із життя Судислава/ Subislai та його 
родини, які суттєво оновлюють існуючі наразі знання. 

Відтак, основною метою нашого дослідження є вивчення біографічного ми-
нулого старшого (можливо єдиного) зятя згаданої особи – королівського санов-
ника Філі (Fila), яке передбачає встановлення ймовірної дати народження доньки 
Судислава та рік укладення шлюбу із шопроньським урядовцем; відображення 
соціальний статус Філі в Угорському королівстві; відтворення послідовності по-
яви цієї особи у подіях 20 – 40-х рр. ХІІІ ст., його вплив на політику Арпадів у 
Галичині; дослідження долі онуків Судислава по лінії сім’ї Філі, їхнього матері-
ального і соціального становища в межах володінь угорської династії. 

Існуючі актові і нарративні джерела повідомляють про наявність у Судис-
лава п’яти дітей. На жаль, імені дружини не наведено в жодному із відомих 
науці документів, і лише на основі фрагменту королівського диплому від 1239 р., 
пов’язаного із ідентифікацією онуків Судислава по лінії Філі, можна констату-
вати, що вона походила зі східнослов’янських земель. У даному акті зустріча-
ються Stephanus et Nicolaus similiter Oros (буквально – “обоє руські”)5.
Галицький. – Київ, 2001. – С.38-39, 46; Його ж. Галицько-Волинський літопис ХІІ ст. – 
Київ, 2002. – С.46, 52; Галицько-Волинський літопис. Дослідження. Текст. Коментар / За 
ред. М.Ф. Котляра. – Київ, 2002. – С.17, 19, 37, 39, 179, 189-190 та ін.; Ћура Х. Наследници 
Киjева измећу краљвске круне и татарског jарма: студила о державно-правном положаjу 
Галиче и Галичко-Волинске кнежевине до 1264. године. – Нови Сад, 2002. – С.133, 143, 
153; Головко О. Б. Корона Данила Галицького: Волинь і Галичина в державно-політично-
му розвитку Центрально-Східної Європи раннього та класичного середньовіччя. – Київ, 
2006. – С.283, 289, 291, 297-298; Його ж. Галицький період діяльності князя Мстислава 
Мстиславича Удатного / О. Б. Головко // Україна в Центрально-Східній Європі (з най-
давніших часів до кінця XVIII ст.). – Вип.7. – Київ, 2007. – С.76, 81, 88-89; Котляр М. Ф., 
Ричка В. М. Княжий двір Південної Русі Х – ХІІІ ст. – Київ, 2008. – С.326.

3 Див. наприклад: Петрик А. До історії боярства та боярських родів Перемишльської землі / 
А. Петрик // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип.6. – Дрогобич, 2002.– С.111; Його 
ж. До питання становлення боярських родів у період княжіння династії Романовичів / А. 
Петрик // Король Данило Романович і його місце в українській історії. – Львів, 2003. – 
С.138-139; Його ж. До історії боярських родин Кормильчичів, Доброславичів та Дядько-
вичів / А. Петрик // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип.5. – Дрогобич, 2001.– С.37.

4 Ипатьевская летопись // ПСРЛ. – Т.2. – Москва, 2001. – Стб.736.
5 Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis / Studio et opera G.Fejer. – T.4. – V.1. – 
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Точні дати (місяць, рік) появи на світ нащадків Судислава/Subuslai, однак, 
невідомі. У документах його спадкоємці фігурують у вже дорослому віці, зо-
крема, невідома на ім’я донька – дружина досліджуваного нами в даній роботі 
шопроньського урядовця, а згодом – бана Філі (N., згадана під 1221 р.)6, Бого-
мир (Bogomerius, 1225 р.)7, Доброслав (Доброславъ, 1241 р.)8, Петро (Petrus, 
1244 р.)9 і Вітк (With, 1246 р.)10. Кожній з даних осіб ми плануємо присвятити 
окрему статтю.

Відштовхуючись від наведеної у джерелах інформації, деталізувати час на-
родження згаданих персон доволі важко. Можна лише припускати ймовірний 
вік, у якому вони згадуються в офіційній документації Арпадів чи літописній 
спадщині. 

Зокрема, донька Судислава, існування якої підтверджене виключно на під-
ставі повідомлення нарративу про те, що близько 1221 р. “Филѧ …поима боѧре 
Галичкыѣ и Соудислава цьтѣ”11. Відповідно, не маючи жодної змоги встано-
вити час весілля, все ж можемо констатувати, що дружині королівського уря-
довця у згаданому році вже виповнилося 12, або й більше років – вік, згідно 
усталених церковних канонів, достатній для одруження осіб жіночої статі. Та-
ким чином, поява на світ доньки Судислава могла щонайменше припасти на 
1208 – 1209 рр. Оскільки батько останньої в джерелах появляється напередодні 
подій 1209 р., пов’язаних із втечею цілого ряду галицьких бояр (в тому числі – 
його самого) до Угорщини, можна хіба що припускати, що N. донька появилася 
на світ в межах королівства ще до початку описаних у нарративах вбивств та 
переслідувань Ігоревичів. 

Деталізувати досліджуване питання не дозволяє навіть низка дипломів, які 
згадують Stephani et Nicolai fi liorum Phyle, condam Bani (або ж – Stephani et 
Nicolai similiter Oros). 

Вперше вказані особи, саме як similiter Oros, постають у джерелах як міні-
мум 18 років по тому, коли руський літопис констатував наявність шлюбу між 
їхніми батьками (у 1239 р.12). Хоча, судячи з послідовності розташування імен 
у дипломах від 29 грудня 1250 р.13 та 1266 р.14, Stephanus був старшим братом 
Nicolai, тим не менше конкретизувати час, місце народження матері та дату 
укладення шлюбу, на наш погляд, неможливо. Він міг відбутися як до, так і 
протягом 1221 р., що не перешкоджало обом синам Філі (очевидно вже у до-
рослому віці) фігурувати серед присутніх у дипломі від 1239 р.

Budae, 1829. – P.158.
6 ПСРЛ. – Т.2. – Стб.736. 
7 Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. – T.4. – V.1. – Р.21.
8 ПСРЛ. – Т.2. – Стб.774.
9 Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae / Ed. R.Marsina. – T.2 (inde ab anno MCCXXXV 

usque ad anno MCCLX).– Bratislava, 1987. – Р.119.
10 Ibidem. – Р.157-158.
11 ПСРЛ. – Т.2. – Стб.736. 
12 Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. – T.4. – V.1. – Р.158.
13 Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. – T.2. – Р.247-248. 
14 Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis / Studio et opera G. Fejer. – – T.4. – V.3. 

–Budae, 1829. – Р.380.
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Угорські археографи і історики Г. Вензель та Е. Сентпетері вважали 
опублікований Г. Феєром диплом фальсифікатом з огляду на відсутність його 
оригіналу та наявності копії лише від 1481 р.15. Однак, нас у даному випадку 
цікавить не сам зміст і його достовірність, а дві особи – Стефан та Миколай, 
ідентифіковані у акті як similiter Oros (буквально – “обоє руські”). Тому, на 
нашу думку, причин звинувачувати переписувача XV ст. у свідомому викрив-
ленні біографічних та родових даних вказаних осіб немає. Для Угорщини часів 
правління короля Матяша Гуньяді (Mathias, 1458 – 1490 рр.) дана проблема не 
була актуальною для королівської влади не тільки в локальному, але й в гло-
бальному сенсі.

Зять Судислава (очевидно, що єдиний) Fila/Phila de genere Miscoz16, зга-
дуваний у вище приведених королівських актах як banus, на початку 20-х рр. 
ХІІІ ст., за словами М. Вертнера (єдиного дослідника, який у своїх генеалогіч-
них розвідках, присвятив Філі всього кілька рядків), обіймав посаду дрібного 
урядовця у західно-угорському комітаті Шопронь17. Відтак, доводиться кон-
статувати, що досліджуваний нами шлюб, швидше за все, не був укладений із 
певним особистісним чи політичним обопільним розрахунком, а тим більше не 
“посилював економічну і політичну міцність боярина Судислава”, як у цьому 
впевнений А.Петрик18. Кар’єрний ріст Філі, судячи з джерел і праць істориків19, 
не був надто стрімким. Між 1231 – 1233 рр. він фігурує як magister Dapifero-
rum, тобто обслуговував королівський стіл20, а від 1234 р., як був переконаний 
М.Вертнер, став комесом Шопроня21. Не виключено, що останню посаду Філя 
15 Az Arpádházi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke: 3 k-ben / Szer. I.Szentpétery. – K.1 (1001 

– 1270). – Budapest, 1923. – Old.202-203.
16 Під такою родовою приналежністю Філю згадує диплом егерського архієпископства, да-
тований 1233 р. “Magistro Phile de genere eodem Miscoz” (див.: Codex diplomaticus Ar-
padianus continuatus / Ed. G. Wenzel. – V.11. – Pest, 1873.– №179). Хоча М. Вертнер не 
включив даний акт до власних досліджень біографії згадуваного королівського урядовця 
(див.: Wertner M. Ungarns Palatine und Bane im Zeitalter der Árpáden. – S.165-166; Ibidem. 
Az Árpádkori bánok. – Old.565), ми вважаємо вказане джерело репрезентативним. У змісті 
документу Філя фігурує як magister, ким він у 1233 р. дійсно був. Диплом також згадує 
Nikolay de genere Miskouz, що може бути додатковим підтвердженням успадкування імен 
представниками вищих прошарків угорського суспільства, галичанами і т.д., оскільки 
один із синів Філі також носив ім’я Nikolaus, а онук – Fila.

17 Wertner M. Az Árpádkori bánok. Meghatározások és helyreigazitások / M. Wertner // Századok. 
–  Évf.XLIII. – Budapest, 1909.– Old.565.

18 Петрик А. Угорська партія в контексті політичного розвитку Галицько-Волинської дер-
жави // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип.9. – Дрогобич, 2005.– С.185.

19 Дослідження біографії Філі обмежуються кількома абзацами у працях М. Вертнера: 
(Wertner M. Ungarns Palatine und Bane im Zeitalter der Árpáden. Archoontologische Studie / 
M. Wertner // Ungarische Revue / Heraussgegeben von prof. K.Heinrich. – Budapest, 1894. – 
S.165-166; Ibidem. Az Árpádkori bánok. – Old.565) та кількома рядками у статті Г. Каньо 
(Kanyó G. Kálmán herszeg / G. Kanyó // Katholicus Szemle / Szer. Á.Mihályfi . – Budapest, 
1895. – Old.264).

20 Codex diplomaticus Arpadianus continuatus / Ed. G.Wenzel. – V.9.(1272 – 1290). – Pest, 
1871.– №162; Codex diplomaticus Arpadianus continuatus / Ed. G.Wenzel. – V.11. – Pest, 
1873.– №179.

21 Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis / Studio et opera G.Fejer. – T.3. – V.2. – 
Budae, 1829.– P.325, 405; Wertner M. Az Árpádkori bánok. – Old.565.
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обіймав вже у серпні 1233 р., принаймні серед свідків укладення договору ко-
роля Ендре ІІ з папським легатом Якобо Пренестіно згадується Comes Fyla22. 
Оскільки у актах за 1250 та 1266 рр. зять Судислава фігурує також як бан, ана-
логічно згадуючись у дипломі із фальшивим датуванням під 1095 – 1114 рр.23, 
є підстави погодитися із думкою М. Вертнера про отримання такого статусу 
після 1241 р.24. 

Іпатіївський літопис, якому відома постать Філі у подіях 1221 та 1245 
рр. (10-кратна присутність), ідентифікує його виключно за рисами характе-
ру: “древле прегордыи”, “загордѣ бо сѧ бѣ”, “величавши”, “гордыи”25, жодно-
го натяку не наводячи про його соціальний статус у королівстві. Історики ж 
переконані, що мова йде про “досвідченого воєводу”, “жорстокого гнобителя 
Галичини”26, хоча прямих підтверджень для подібних суджень немає. Те, що 
Філя у 1221 р. керував обороною Галича від військ князя Мстислава Удатного 
виглядає взагалі дивовижним з огляду на його нижчі від посередніх позиції 
у володіннях Арпадів! Очевидно, що й вік дрібного шопроньського урядовця 
на період свого першого(?) перебування в Галицькій землі був незначним, але 
оптимальним для укладення шлюбу із донькою Судислава. 

Польський хроніст Ян Длугош, який, безумовно, користувався не одним 
руським джерелом, що відображало перипетії захоплення князем Мстиславом 
Удатним в 1221 р. Галицької землі, ідентифікував Філю як палатина (pallati-
nus Hungarie Attilia Filnya27), додаючи до його імені зовсім не типове для ХІІІ 
ст. ім’я Аттіла28. Твір даного автора в контексті порівняльного аналізу інших 
22 Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. – T.3. – V.2. – P.325.
23 Codex diplomaticus Arpadianus continuatus / Ed. G.Wenzel. – V.6. (890–1235). – Pest, 1867. 
– №31.
24 Wertner M. Az Árpádkori bánok. – Old.565. В літературі однак можна знайти помилкові 
тези про “бана Філю” під 1220 – 1221 рр., зокрема. див.: Ћура Х. Op. cit. – C.142-143.

25 ПСРЛ. – Т.2. – Стб.736-737, 803-804.
26 Грушевський М. С. Історія України-Руси. – T.3. – Київ, 1993. – С.38-39; Галицько-Волин-
ський літопис. – С.21, 36, 255; Крип’якевич І. П. Галицько-Волинське князівство. – Львів, 
1999. – С.117, 126, 205; Котляр М. Ф. Данило Галицький. Біографічний нарис. – Київ, 
2002. – С.132, 265 та ін.; Ћура Х. Op. cit. – C.168; Головко О. Б. Корона Данила Галицько-
го. – С.288-289, 325. 

27 Dlugossii Joannes. Annales seu Cronicae incliti regni Poloniae in 10 libres / Komit. red. Z. 
Kozłowska-Budkowa i inni. – Lib.5-6. – Warszawa, 1973. – Р.206-207; Щавелева Н. И. Древ-
няя Русь в “Польской истории” Яна Длугоша (книги I – VI): текст, перевод, комментарии. 
– Москва, 2004. – С.200, 354.

28 Станом на ХІІ – XIV ст. угорська історична література, аннали, епос не надто акценту-
вали увагу на якійсь генеалогічній спорідненості із гунами. Дана риса була притаманна 
швидше іноземним хроністам і то лише до ХІ ст., поки угорці не хрестилися (див. напри-
клад: Шушарин В. П. Ранний этап этнической истории венгров. Проблемы этнического 
самосознания. – Москва, 1997. – С.316-360). В Угорщині інтерес щодо пошуку власно-
го історичного коріння, глибин походження появляється із поширенням гуманістичних 
вчень у кінці XIV – XV ст., особливо в період правління Матьяша Гуньяді. Відтоді на 
побутовому рівні надання дітям імені Аттіла стало особливо частим. Я. Длугош, що був 
сучасником роду Гуньяді, безумовно мусів знати про цю обставину. Помилковою є також 
і інформація про обіймання ним у 1221 р. посади палатина. Актовий матеріал та дослі-
дження вчених свідчать, що впродовж 1219 – 1222 рр. другою після Ендре постаттю в 
країні був шопроньський комес Сак (див. наприклад: Fügedi E. Ispánok, bárók, kiskirályok. 
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писемних пам’яток вказаного періоду, значно деталізує біографію Судиславо-
вого зятя в проміжку 1221 – 1222/23 рр., на що угорські історики ХІХ – початку 
ХХІ ст. не звернули жодної уваги. 

Зокрема, із високою вірогідністю можна припустити, що після 1221 р. 
Філя якийсь час перебував в ув’язненні. Іпатіївський літопис та Я.Длугош кон-
статують взяття угорського воєначальника в полон: “ӕть бы величавыи Филѧ 
паробкомъ . Добрыниномъ”29, “palatinum Hungarie Tylam capiunt”30. Полонення 
значної кількості угорців зафіксував і один із пізніших актів, складених Каль-
маном у 1234 р.: “In quodam confl ictu [1221 р. – М. В.] a Rutenis tam ipse, quam 
…Micula videlicet, bonae memoriae, et Ladislaus frater eiusdem captiuitati cum 
magnis vulneribus diu in Lodomeria inferrati [очевидно, у володіння Данила Ро-
мановича. – М. В.]…”31. Оскільки останній документ серед відведених на Во-
линь полонених Філю не називає, цілком вірогідно, що він залишився серед 
бранців самого Мстислава Мстиславовича, про що міститься натяк в “Історії 
Польщі”: “Assumpto deinde Msczislaus dux pallatino Hungarie Attilia, ad castrum 
Halicziense accessit”32. Полонених князь утримував у Галичі, однак невідомо, 
скільки часу тут перебував Судиславів зять, оскільки “Е же лживыи Жирославъ 
[галицький боярин, союзник угорського короля. – М. В.] оукралъ бѣ”33. 

Очевидно, що в Угорщину Філя повернувся до моменту укладення миру 
між Мстиславом та Ендре ІІ. Згідно з домовленостями, як писав Я.Длугош, 
галицький володар повинен був звільнити не тільки “Colomannum et uxorem 
suam”, але й “omnesque sue potestatis captives”34, серед яких, як ми переконані, 
Судиславового зятя вже не було. Відтак, точно можна сказати, що Fila повер-
нувся додому до 1223 р. Не виключено, що у справі укладення з Арпадами 
миру та звільнення з полону угорської знаті певну роль відіграв Судислав, який 
згідно літопису “льстѣщю подо Мьстиславомъ”35. 

На момент вторгнення татар в Угорщину у лютому – березні 1241 р. Філя 
вже отримав від Бели terris nomine Byucha, et Hoznucha in Comitatu Trinchiensis 
sitis, які згодом, судячи з джерел, були спустошені кочівниками36. Зважаючи на 
існуючі у володіннях Арпадів традиції надання своїм підданим земельних по-
жалувань37, на наш погляд, королівський урядовець міг здобути дані території 
після приходу до влади Бели IV (тобто, після 1235 р.), про що опосередковано 
натякає вказаний вище акт.

Діяльність онуків Судислава – Стефана і Миколая відома із кількох грамот, 
датованих 1250, 1266, 1281, 1282 рр. Згадуваний раніше диплом від 29 грудня 

A középkori magyar arisztokrácia fejlődése. – Budapest, 1986. – Old.94, 97).
29 ПСРЛ. – Т.2. – Стб.737.
30 Dlugossii Joannes. Ibidem. – Lib.5-6. – Р.206.
31 Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. – T.4. – V.1. –P.205.
32 Dlugossii Joannes. Ibidem. – Lib.5-6. – P.207.
33 ПСРЛ. – Т.2. – Стб.737.
34 Dlugossii Joannes. Ibidem. – Lib.5-6. – P.208.
35 ПСРЛ. – Т.2. – Стб.750.
36 Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. – T.2. – Р.247-248.
37 Borosy A. Hadi érdemek Magyarországon a XIII században / A. Borosy // Hadtörténelmi közle-

mények. – Évf.32. – Budapest, 1985.– Old.507-540.
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1250 р. наголошує на успадкуванні ними in Comitatu Trinchiensis саме сімейних 
володінь “... [qui. – M. B.] quemadmodum Patri eorum terras memoratas liberaliter 
dederamus [Bela. – M. B.], sic et donationem ipsam eis nostro dignaremur priuile-
gio confi rmare”38. Аналогічно в околицях Castri de Vng Stephanus et Nicolaus у 
1266 р. здобули у спадок “…terrae Zyrwthva, [qui. – M. B.] in tempore necessitatis 
vendidissent, et tradidissent praedicto Phyle Bano pro decem et sex marcis sibi et 
suis haeredibus pleno iure pacifi ce possidendam”, яку вони зобов’язувалися “…
ipsi tenerentur modis omnibus defendere, et in possessione pacifi ca conseruare”39. 

Вищезгадані джерела нічого не повідомляють про соціальний статус си-
нів Філі. Лише на підставі повідомлення диплому віце-судді королівської ку-
рії Ласло IV (Ladislaus, 1272 – 1290 рр.) Олівера від 1281 р. про суперечку 
між трансільванським єпископом Петром та Стефаном на предмет земельних 
суперечок навколо villae Gyovd/Syou/Sibo40 та наступного акту Варадинської 
капітули від 1282 р. про, як наслідок юридичного казусу, укладення домовле-
ності, дозволяє впевнитися в обійманні ним посади комеса41. Хоча без прямих 
свідчень документів про конкретний час отримання онуком Судислава даних 
повноважень сказати важко, все ж в ієрархічній системі королівства вони по-
сідали високе місце, а їхні носії належали до стану баронів42. 

Натомість нічого не відомо про статус Nicolao, оскільки після 1266 р. про 
нього немає жодної інформації. Генеалогічні дослідження М. Вертнера також 
не прояснюють ситуації. Історик фокусує увагу виключно на спадкоємцях Філі 
по лінії Стефана, у якого було двоє синів – Філя і Томас43. Враховуючи, що у 
акті від 1233 р. поряд із Magistro Phile de genere eodem Miscoz згадується також 
Thome, et fratri eiusdem44, присвоєння саме таких імен правнукам Судислава не 
виглядає дивним.

Отже, N. донька Судислава, яка була видана заміж за посереднього у зна-
ченні соціального статусу королівського слугу Філю, близько 1221 р., на наш 
погляд, була першою дитиною у шлюбі свого батька. Рік народження май-
бутньої дружини шопроньського урядовця умовно можна датувати 1208/09 
р., тоді як взагалі жодного припущення неможливо висунути з приводу іден-
тифікації року смерті. Про це в документах немає жодного натяку. Матримо-
ніальний зв’язок із Філею увінчався появою на світ двох синів – Стефана і 
Миколая, відомих із актів як “обоє руські”. Відтак, можна констатувати, що 
східнослов’янські ментальні і психологічні установки у родині Судислава (або 
ж у свідомості укладачів згаданого акту) зберігалися навіть у четвертому поко-
лінні спадкоємців (якщо брати за одиницю відліку 1188/89 р. – ймовірний час 
38 Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. – T.2. – P.247.
39 Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. – T.4. – V.3. – P.141-142.
40 Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis / Studio et opera G. Fejer. – T.7. – V.4. 

– Budae, 1837. – P.183.
41 Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis / Studio et opera G. Fejer. – T.5. – V.3. 
– Budae, 1830.– P.141.
42 Zsoldos A. Az Árpádok és allatvalóik (Magyarország története 1301-ig). – Debrecen, 1997. – 

Old.120-121.
43 Wertner M. Ungarns Palatine und Bane im Zeitalter der Árpáden. – S.166.
44 Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. – V.11. – №179.
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статевого зв’язку між батьками головного фігуранта вказаного дослідження). 
Зять Судислава – пересічна в історії Угорщини постать, яких було немало 

в ХІІІ ст., являється фігурантом кількох знакових в історії королівства подій, 
пов’язаних із намірами Арпадів встановити власний контроль над Галицькою 
землею. Востаннє він з’являється в документах 17 серпня 1245 р. після поразки 
угорських військ у битві під Ярославом, де, у вже середньому віці і солідно-
му статусі очільника кампанії (адже поряд з ним був претендент на галицьких 
престол – князь Ростислав Михайлович), потрапив у полон і згодом (17, або ж 
18-го серпня) був вбитий особисто князем Данилом Романовичем. 

Онуки Судислава, згідно із даними джерел, до східнослов’янської полі-
тики останніх королів ХІІІ ст. не залучались, хоча й мали земельні наділи на 
кордоні із володіннями Романовичів.

Myroslav Voloshchuk. “FILA SUPRUNIENSIS” (“ФИЛѦ ДРЕВЛЕ 
ПРЕГОРДЫИ”). THE LITTLE KNOWN TOPICS FROM THE HISTORY 
OF THE GALICIAN LAND OF THE FIRST HALF OF THE 13th CENTURY
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Джура Гарді*

ЧИ РОСТИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ БУВ БАНОМ МАЧВИ?

Ростислав Михайлович – чи не один з найвидатніших нащадків князівської 
династії Рюриковичів, які жили та діяли в середині ХІІІ століття. Між іншим, 
він був князем Новгорода, Галичини, володарем Мачви, некоронованим царем 
Болгар. Хороброго на полі бою, але набагато менш щасливого в займанні 
князівського столу, Ростислава протягом бурхливого життя переслідувала доля 
вигнанця. Всупереч цьому, йому вдалося стати зятем угорського короля Бели ІV 
та тестем чеського короля Пшемисла Отокара ІІ й болгарського царя Михайла 
Асеня. З його особистістю та особистостями його дітей були безпосередньо 
пов’язані європейські правлячі роди Рюриковичів, Арпадів, Пшемисловичів, 
Асенів та Пястів.1 Завдяки збереженим джерелам, які не піддалися забуттю та 
тліну часу, ми сьогодні з упевненістю можемо стверджувати, що згадка імені 
Ростислава була присутня на правлячих дворах у всій тодішній Європі. Взявши 
до уваги цей критерій, зовсім здається можливим, що син чернігівського князя 
Михайла Всеволодовича навіть перевищив своїх сучасників з інших руських 
князівських родів. Якщо виключити руських літописців, передусім галицького, 
подякувати за це слід державним адміністраціям та хроністам Угорщини, Чехії, 
Австрії, Нікейської імперії та папської курії. 

Не менше десятки європейських історіографій також неодмінно згадують 
ім’я Ростислава, а про нього протягом минулих 170 років написано декілька 
окремих студій, почавши від класичних робіт Франтішека Палацького, 
Спиридона Палаузова, Ґустава Венцела, Мора Вертнера, Всеволода Про-
коф’єва.2 

Широкий історіографічний інтерес Ростислав Михайлович заслужив 
передусім завдяки своєму, за умов ХІІІ століття, небуденному життєпису 
та впливу на історію сучасної України, Угорщини, Сербії, Чехії, Болгарії, 
Боснії, Австрії, Польщі. Ростислав, за часів монгольської небезпеки, сховався 
в угорського короля Бели ІV, який його згодом одружив зі своєю донькою, 
улюбленицею Анною (біля 1243 року). Тим Ростислав став угорським 
* Гарді Джура (Ђура Харди) – доктор філософії, філософський факультет університету в 
Новому Саді (Сербія). Стаття подана в авторському перекладі з сербської мови.

1 Перегляд династичниих зв’язків Ростислава Михайловича: Войтович Л. Княжа доба на 
Русi: портрети елiти. – Бiла Церква 2006. – С.418-420

2 Palacky F. O Ruském knjžeti Rostislawowi, otci královny čеské Kunhuty, a rodu gеho / F. 
Palacky // Čаsopis Českého Museum. – Т. XVI. – 1842. – № 1. – S.23-41; Палаузов С. Н. 
Ростислав Михайлович, князь Мачвы //Журнал Министерства народного просвещения. 
– 1851. – № 8. – С.27-49 (в час написання цієї роботи, нам не був доступний); Wenzel G. 
Rosztizlaw galicziai herczeg, IV. Béla királynak veje. – Budapest, 1887. – Old.20-80; Wertner 
M. Boris und Rostislaw, II (Rostislaw von Halics und seine Familie) / M. Wertner // Viertel-
jahrsschrift für Heraldik, Sphragistik und Genealogie. – Т. XXII. – Berlin, 1889. – №2. – S.178-
194; Його ж. Az Árpádok családi története. – Nagy Becskerek, 1892. – Old.463-475;  Проко-
фьев В. Г. Ростислав Михаилович, русский князь XIII века / В. Г. Прокофьев // Юбил. 
Сборник Русского Археологического Общества. – Београд 1936. – С.133-134.
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претендентом на Галичину, якою правив його вуйко Данило Романович3. Було 
це тільки продовженням суперництва між двома князівськими родами за цю 
землю, в якому Угорщина була дуже важливим чинником. Коли він проте, на 
полі бою (1245 р.) та на політичному полі (1246 р.) втратив усі шанси стати 
князем Галичини, між 1247 та 1254 роками Бела ІV Ростиславу, або, скоріше – 
своїй доньці Анні та її сім’ї – віддає Мачву. Була це область на південних межах 
тодішньої Угорщини (нині західна частина центральної Сербії), розташована 
на південному рубежі Паннонії, простягалася на південь від ріки Сави, а на схід 
від Дріни, і ймовірно з південного сходу була обмежена рікою Колубарою. Від 
тоді діяльність Ростислава, завдяки маєтності Мачви, та передусім обставині, 
що став зятем угорського короля, була пов’язана із середньою Європою та 
Балканами. 

В історіографії проте часто наводять, що Ростислав Михайлович був баном 
Мачви, або що від Бели ІV дістав Мачванську бановину, хоча це припущення 
немає свого підтвердження в джерелах4. Це питання опосередковано ускладнює 
поширена думка, що в часи володіння Бели ІV, на південних рубежах Угорщини 
була встановлена ціла низка бановин (Усора та Солі, Бранічево та Кучево, 
Северін) – з метою міцніше пов’язати ці області з Угорщиною, захистити її 
кордони та забезпечити наступ Арпадів в напрямку Боснії, Сербії та Болгарії. 
Між новозаснованими банатами нібито була і Мачва, яку Бела ІV надав своєму 
зятеві Ростиславу. Проблема полягає в тому, що з одного боку історикам не 
відомий факт, що Ростислав титулувався як бан, а з іншого боку, про Мачву 
з середини ХІІІ століття говориться як про бановину, і вона пов’язується з 
його ім’ям5. Питання, на яке намагаємося знайти відповідь – чи Ростислав 
Михайлович був баном Мачви? – з одного боку пов’язане з титулом Ростислава 
та його положенням в Угорщині, а з іншого – зі статусом самої Мачви, в час, 
коли вона йому була довірена.

Отже, як вже сказано, Ростислава Михайловича жодного разу не най-
менували баном Мачви6. Його офіційний титул, пов’язаний з цією областю, 
3 Про родинні зв’язки Ростислава Михайловича з Данилом Романовичем пор. також: 
Войтович Л. Княжа доба. – С.408, 418; Dąbrowski D. Rodowód Romanowiczów, książąt 
halicko-wołyńskich. – Poznań – Wrocław, 2002.  – S.51-59.

4 Під впливом старшої історіографії і ми в одній нашій роботі написали, що Ростислав здо-
був банат Мачву (Харди Ђ. Наследници Кијева између краљевске круне и татарског јарма. 
–  Нови Сад, 2002. –  С.184.   

5 Пор: Pesty F. A macsói bánok / F. Pesty // Sázadok. – 1875. – Old.361; Klaić V. Povjest Bosne 
do propasti Kraljevstva. – Zagreb, 1882. – S.84-85; Huber А. Geschichte Österreichs. – T.I. 
– 1885. – S.473; Wertner M. Boris und Rostislaw. – S.182; Id., Az Árpádok családi történe-
te. – Old.466; B. Hóman, Gy. Szekfű Magyar történet. – T.II (írta Hóman Bálint. Királyi Ma-
gyar Egyetemi Nyomda) – Budapest, 1939. – Old.566;  Радонић Ј. Споразум у Тати 1426. 
и српско-угарски односи од XIII-XVI века // Глас СКА. – Т. CLXXVII. – 1941. – С.127; 
Јиречек K. Историја Срба, прва књига, до 1537. године. Друго, исправљено и допуњено 
издање, превео Ј. Радонић. – Београд, 1978; Динића М. Западна Србија у средњем веку 
/ М. Динића // Српске земље у средњем веку, историјско-географске студије. – Београд, 
1978. – С.44–54; Историја српског народа. – Прва књига / уредник С. Ћирковић. – Београд 
2000. – С.352; Спремић М. Деспот Ђурађ Бранковић и Мачванска бановина / М. Спремић 
// Прекинути успон, српске земље у позном средњем веку. – Београд, 2005. – С.92.

6 Згадки про Ростислава як бана Мачви у Фрідєша Пешті не засновані на джерелах, а на 
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був – Dominus de Machou, як його називає його тесть Бела ІV, тобто королівська 
адміністрація на списку державних сановників (series dignitatum) у грамоті від 
28 липня 1254 року7. Після смерті Ростислава, тим самим титулом (domina de 
Mazo) була названа папою його вдова – княгиня Анна (1264.)8.  

Щодо Мачви, вже систематичний Мор Вернтер, а після нього і  Михайло 
Дінич констатували, що за часів Арпадів присутність банів як королівських 
урядників на цій території можна підтвердити лише в періоді від 1272  до 1279 
року9.  Всупереч цьому, протягом усього ХІІІ століття Мачва, або тогобічний 
Срем (Sirmia ulterior), тобто Срем (Sirmia), як звучало інше, старше ім’я цієї 
області10, була в руках членів та найближчих родичів угорської королівської 
династії11. По-перше, ця земля в ХІІІ столітті не мала статус pars Ungariae, 
на цьому просторі також не існувала система жупаній12. Свого часу угорський 
король Бела ІІІ тогобічний Срем завоював від Візантії, яка невтримно 
слабшала після смерті імператора Мануїла Комніна. Але у 1186 році угорський 
король повернув цю область Візантії у вигляді посагу, одружуючи свою 
доньку Маргариту за візантійського імператора Ісаака II. Проте, коли Візантія 
зникла 1204 року, ця область знову, після війни з болгарами, опинилася в 
угорському володінні. У двадцяті роки ХІІІ століття Маргарита повернулася 
із Фессалонікійського королівства до батьківщини (ймовірно 1223 р.), і цю 
область, разом із ще деякими сусідніми угорськими жупаніями, надав їй її 
брат король Андрій II13. Після Маргарити, тогобічний Срем тримали її сини: 
Вільгельм де Сент-Омер (як dux Sirmii, біля 1233-1238), народжений з третього 

старшій літературі, що і сам автор підкреслив (Pesty F.  A macsói bánok. – Old.366-368). Ці 
згадки не приймає  Мор Вертнер у своїй архонтології угорського банату (Wertner M.  Az 
árpádkori bánok / M. Wertner // Sázadok, 1909. – Old.480).  

7 Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis / Ed. G. Fejér.  – T.4. – V.2. – Budapest, 
1829-1844. – P.218.

8 Vetera Monumenta historica Hungariam sacram illustrantia /Аb A. Theiner. – Т.I. – Romae, 
1859. – Р.273, 276; Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis / Ed. G. Fejér.  – 
T.4. – V.3. – Р.210, 236.

9 Wertner М.  Az árpádkori bánok. – Old.480; Динић М. Сремски бан // Гласник Историjског 
друштва у Новом  Саду. – T.4. – 1931. – C.272.

10 Тогобічний Срем або Мачва у XIII столітті – це назви для однієї й тієї ж області, яка про-
стягалася на південь від Сави та на схід від Дріни, навпроти цьогобічного (нинішнього) 
Срему, розташованому між ріками Савою та Дунаєм. Обидві території, які розмежовувала 
річка Сава, названі були за античним містом Сірміум. В історіографії це питання пeршим 
з’ясував Михайло Дініч у своїх роботах (Динић М. Средњовековни Срем // Српске земље 
у средњем веку. – С.270-284; Його ж. Из прошлости Срема // Там само. – С.285-288). 
Межі областей все таки залишaються дискусійними (Rokay Р.,. Takács М. Macsó // Korai 
magyar történeti lexikon. – Old.421-422).

11 На підставі старшої літератури і публікованих джерел, ми подали перегляд володарів та 
банів області: Харди Ђ. Господари и банови оностраног Срема и Мачве у XIII веку / Ђ. 
Харди // Споменица Историјског Архива „Срем”. –  2009. – № 8. – C.65–80.

12 Динић, Средњовековни Срем, 283-284
13 Wertner М. Margit császárné fi ai / M. Wertner // Sázadok. – 1903. – Old.593-611; Јиречек K.  
Историја Срба. – C.152-155; Ферјанчић Б. Проблем византијског наслеђа у северозападној 
Србији / Б. Ферјанчић // Ваљево. Постанак и успон градског средишта. – Ваљево 1994. 
– C.49-58.
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подружжя Маргарити з одним сицилійським латинським бароном, та його 
старший напівбрат, царевич Калоян Ангел (як Dominus Syrmie, приблизно 
1238-1242)14. 

Ростислав Мачву отримав перед 28 червнем 1254 року (terminus ante 
quem),15 а після 2 червня 1247 року (terminus post quem), коли останній раз 
згадується як бан Славонії16. З огляду на те, що з 26 жовтня 1248 року на посаді 
бана Славонії зустрічаємо нового урядника17, ми схильні до думки, що після 
Славонії, Ростислав  дуже скоро, можливо вже 1247 року, міг дістати область, 
яка стосувалася Мачви (принаймні фортеця з такою ж назвою ще не була 
споруджена). Адже, мало ймовірно, що він до 1254 року був без відповідного – 
„князівського” – маєтку й статусу в Угорщині. Це просто не личило положенню 
королівського зятя, до того ж  королівська донька – улюблениця Анна, ймовірно, 
не була позбавлена маєтності у порівнянні зі своєю молодшою сестрою 
Констанцією. Адже, після укладення миру та союзу між Данилом Романовичем 
та Белою ІV (вересня 1246 року)18, зрозумілим було, що Ростиславу, як це 
давно помітили історики, треба знайти гідну компенсацію за Галичину19. 
Через мовчання джерел, на жаль, така хронологія надання Мачви не може бути 
підтверджена, але і не заперечена20.   

З приходом Ростислава, по перший раз стосовно області з’являється 
нове ім’я – Macho (лат.), Мачва (серб.), Macsó (угор.), за назвою однойменної 
фортеці, яка була  його резиденцією. Можливо він сам здійснював нагляд над 
піднесенням Мачви в роки після монгольської навали. Її існування пов’язується 
саме з Ростиславом. Де ця фортеця знаходилася, сьогодні не можливо 
визначити. У всякому випадку, на підставі одної згадки з 1323 року,21 як це 
помітив Сіма Чиркович, відомо, що Мачва була розташована на правому березі 
річки Сави, а не в глибині території. Між часом, на цій території річка кілька 
разів змінювала своє середньовічне річище22. Після смерті Ростислава (після 
14 Wertner М.  Margit császárné fi ai. – Old.602-611; Його ж. Az Árpádok családi története. – 

Old.406-412;  Динић М. Јован Ангел „Dominus Syrmie” / М. Динић // Гласник Историског 
друштва у Новом Саду.  Књига IV. – С.30; Рокаи П. “Gyletus dux Sirmii” / П. Рокаи // 
Зборник Матице Српске за историју. – Т.27. – 1983. – С.121-127; Його ж. О једном 
наслову Калојана Анђела / П. Рокаи // Зборник радова Византолошког нститута. – Т.19. – 
1980. – С.167-171. 

15  Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis / Ed. G. Fejér.  – T.4. – V.2. – Р.218.
16 Id., – T.4. – V.1. – P.454.
17 Wertner M. Az árpádkori bánok. – Old.401-402.
18 Senga T. IV. Béla külpolitikája és IV. Ince pápához intézett “tatár–levele” /T. Senga // Sázadok. 

– 1987. – № 1-2. – Old.592-594.
19 Wenzel G. Rosztizlaw galicziai herczeg. – S.14;  Wertner M. Az Árpádok családi története. – 

Old.466.. 
20 Михайло Дінич вважав, що Ростислав отримав Мачву у 1247 році (Динић М. Јован Ангел 

„Dominus Syrmie”. – С.301).  
21 Nagy І., Nagy Gy. Anjoukori okmánytár. – Т.II. – Budapest, 1881. –  Old.69-70.
22 Старша історіографія положення фортеці Мачви хибно визначила поблизу сьогоднішньо-
го міста Валєво, аж у новіший час Сіма Чиркович помітив цю помилку, аналізуючи пере-
біг угорсько-сербської сутички навколо Мачви  (1317 року). Ћирковић С. „Црна Гора” и 
проблем српско-угарског граничног подручја / С. Ћирковић  // Ваљево. Постанак и успон 
градског средишта. – Ваљево, 1994. –  С. 62, 74.   
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15 червня 1264), цією областю правила його вдова княгиня Анна (1264-1270), 
разом зі своїми синами Михайлом та Белою. Останній Ростиславич – Бела dux 
de Macho (1269-1272) загинув під час війни, яка наступила після смерті його 
вуйка короля Іштвана V (після 6 червня 1272). Був це кінець чоловічої лінії 
Ростиславичів і володіння цієї сім’ї у Мачві23. Аж тоді (1272-1280) з’являються 
мачванські бани з рядів угорських магнатів. Проте, відносно швидко королева-
мати Єлизавета Куманка стала княгинею Мачви (як Ducissa de Machou 1280-
1282), щоб цю область від неї до своїх рук перебрав її зять, колишній сербський 
король Стефан Драґутін (1284-1316). Водночас це період, коли Мачва втрачає 
зв’язок з Угорщиною24. Зі смертю Драґутіна починається сербсько-угорська 
суперництво навколо цієї області. Після походу 1319 року, здійсненого проти 
брата Драґутіна – сербського короля Уроша Мілутіна, угорський король Карл 
Роберт встановив новоорганізовану Мачванську бановину, яку очолювали 
відтоді королівські службовці. Саме це і був справжній початок існування цієї 
бановини25.

На підставі сказаного можемо дійти висновку, що протягом найбільшої 
частини ХІІІ століття, область, яка стосувалася Мачви, не мала статус банату – 
окремої територіальної організації на чолі з королівським урядником. Через це, 
можна погодитися з думкою, що до часу, коли Мачва стала відомою як бановина, 
перейшло кілька фаз, хоча можливо, що організація цієї території припадає на 
середину XIII століття і пов’язується з Ростиславом Михайловичем26.

В період між 1242 та 1254 роками Бела IV справді міг сформувати 
Мачванську бановину. Проте, скоріше всього падає у вічі зв’язок, сміливо 
скажу – безперервність, між присутністю королівських родичів у цій області. 
Адже, попередній правитель області, царевич Іван Ангел27 і князь Ростислав 
Михайлович несли ідентичний титул – „Dominus”, без огляду, чи їхня земля 
іменувалася як Срем, чи як Мачва. Тогобічний Срем, або Мачва у той час, мали 
окремий статус, передусім виражений через факт, що вони були володінням 
членів та близьких родичів угорської правлячої династії, які всі по черзі були 
представниками правлячих династій – Арпадовичі, Рюриковичі, Неманічі. Чи 
їхня земля за формальним статусом належала до ряду королівських васальних 
герцеговин (Дюла Крішто)28, чи була воєводством або князівством (Михайло 
Дінич, Петер Рокаі)29, окремою династичною областю (Божидар Ферянчич, 

23 Детальніше: Харди Ђ.  Господари и банови оностраног Срема и Мачве. – С.70-79.
24 Динића М. Однос краља Милутина и Драгутина // М. Динића // Зборник радова. Српска 
академија наука. Византолошки институт. – Т.3. – 1955. – С.49-82.

25 Engel Р. Az ország újreagzesítése, I. Károly küzdelmei az oligarhák ellen (1310-1323) / P. 
Engel // Sázadok. – 1988. – № 1. – Old.128; Його ж. Magyarorszég világi archontológiája. – 
Т.1. – Budapest, 1996. – Old.27.

26 Wenzel G.  Rosztizlaw galicziai herczeg. – S.10-11; Szentpétery E. Das Banat von Machow 
(Macsó) / E. Szentpétery // Ungarische Rundschau. – T.4. – 1915. – S.875. 

27 Динић M.  Јован Ангел „Dominus Syrmie”. – C.30; Рокаи П. „Gyletus dux Sirmii”. – С.121-
127.

28 Kristó G. A feudális széttagolódás Magyarországon. – Budapest, 1979. – Old.49-50.
29 Динић M.  Јован Ангел „Dominus Syrmie”. – C.30; Рокаи П. „Gyletus dux Sirmii”. – С.124.
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Сіма Чіркович)30, своєрідним апанажем (Рокаі)31, самостійною територією, 
чиї господарі були незалежними правителями (Ґустав Венцел)32, або чимось 
третім, важко сказати. 

Переклад назви Dominus, яка пов’язувала Ростислава з Мачвою, 
відповідав угорському титулу úr, або слов’янському господар.33 Завдяки 
Ростиславовому впливу на свого зятя – болгарського царя Михайла Асена, з 
його титулом був ознайомлений і Георгій Акрополіт. Описуючи його роль в 
укладенні болгарсько-нікейського миру 1256 року, візантійський державник 
та письменник Ростислава просто назвав ́Ρω̃σος Οὺ̃ρος, пов’язавши при цьому 
його походження та титул34. В Угорщині протягом ХІІ століття існував титул 
урум (точніше, уром, угор. uram – мій господар), який призначали спадкоємцю 
престолу, і який був тотожний з візантійським титулом деспот. Обидві назви 
були вперше поєднані в особистості майбутнього Бели ІІІ, коли цього Арпада 
1163 року направили до Візантії, де він став деспотом, спадкоємцем царя 
Мануїла Комніна. Вже у ХІІІ столітті, подібно до багатьох інших титулів, і 
титул урума втрачає своє первинне значення, і надається більше не спадкоємцю 
трону, а близьким родичам володаря. Георгій Острогорський вважає, що 
Ростислав Михайлович, як господар Мачви, мав угорський титул урум35. 

Проте, у титулуванні та державній ієрархії арпадівської Угорщини ХІІІ 
століття, титул dominus можна вирівняти з титулом dux, тобто князь, герцог36. 
Зрештою, Ростислав за статусом свого достоїнства й був князем (в Галичині, 
правда, після 1238 року лише титулярно), а Мачва, його особисте володіння, 
була на шляху здобуття статусу спадкового князівства в часи його синів. Не 
слід недооцінювати припущення, що князівське визначення Мачви у випадку 
Ростислава могло бути пов’язаним з Галичиною, „як її достойна винагорода”, 
якщо не за своєю цінністю, а то принаймні за статусом. На користь 
князівського статусу Мачви (тогобічного Срема) ішла і традиція встановлена 
за часів правління цією областю сім’ї Маргарити Арпад, чий перший нащадок 
30 Ферјанчић Б. Проблем византијског наслеђа. – С.55; Ћирковића С. „Црна Гора” и проблем 
српско-угарског граничног подручја. – С.59-77.

31 Рокаи П. “Gyletus dux Sirmii”. – С.127.
32 Wenzel G. Rosztizlaw galicziai herczeg. – S.14-15.
33 Wenzel G. Rosztizlaw galicziai herczeg. – S.14-15; Wertner M. Az Árpádok családi történe-

te. – Old.467-468; За словенску средину: Михаљчић P. Господар (господарь) // Лексикон 
српског средњег века. –  Београд, 1999. – C.120-121.

34 Acropolitae G. Annales / Corpus scriptorum historiae Byzantinae. – Bonn 1836. – P.134; 
Однозначність латинського титулу Ростислава dominus,  та угорського úr  зі згадкою у 
Георгія Акрополіта першим помітив Ґустав Венцел. Інтерпретація Акрополітового твер-
дження у свій час викликала цікаву полеміку, хоча сьогодні є загальноприйнятим, що 
мова йшла про Ростислава. Wenzel G. Rosztizlaw galicziai herczeg. – S.14; Детальніше: 
Прокофьев В. Г. Ростислав Михаилович. – С.149-150.

35 Г. Острогорски. Урум-деспот, Почеци деспотског достојанства у Византији / Г. Остро-
горски // Из византијске историје, историографије и просопографије. – Београд, 1970. 
– С.211-214.

36 Wenzel G. Rosztizlaw galicziai herczeg. – S.14; Wertner M. Az Árpádok családi története. – 
Old.468; Kristó Gy. A feudális széttagolódás. – Old.32-33; Рокаи П. “Gyletus dux Sirmii”. 
– С.126; Пор. і: Du Cange. Glossarium mediae et infi mae latinitatisю – Т.III. – Graz, 1954. 
– Р.173. 
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– Вільгельм де Сент-Омер, також носив титул dux Sirmii37. Без огляду на те, 
наскільки монгольська навала могла порушити цю безперервність, все ж таки, 
опосередковано, вона зробила свій внесок в евентуальне створення однієї 
бановини на цій території. 

Dzhura Gardi. HAS ROSTYSLAV MYKHAYLOVYCH BEEN BAN 
MACHVY?

37  Пор: Рокаи П. “Gyletus dux Sirmii”. – С.121-127.
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Andrzej Gil*

CZY LEW DANIŁOWICZ UPOSAŻYŁ CHEŁMSKĄ KATEDRĘ 
PRAWOSŁAWNĄ WSIĄ POKROWA?

Dzieje ziem nadbużańskich w okresie kształtowania się i krzepnięcia organi-
zmów państwowych Piastów i Rurykowiczów stanowią duży problem badawczy 
dla historyka. Głównym, chociaż nie jedynym tego powodem jest skromna baza 
źródłowa. Dysponujemy co prawda bardzo ważnym świadectwem epoki, jakim jest 
Kronika halicko-wołyńska, jednakże, z różnych przyczyn – co jest w pełni zrozumia-
łe – nie wyczerpuje ona wszystkich zagadnień związanych z historią ziem nadbużań-
skich XIII wieku1. Stąd istotną rolę odgrywa tu analiza materiału chronologicznie 
późniejszego, zawierającego jednak niekiedy pewne „echa” przeszłości przydatne 
do rekonstrukcji obrazu pierwotnego. Praca historyka przypomina tu raczej dzia-
łalność restauratora zabytków, pieczołowicie odtwarzającego z kilku zachowanych 
fragmentów wygląd całości dzieła. Zwykle jednakże i przy takiej pracy zdarzają się 
błędne interpretacje, zwłaszcza jeśli rekonstrukcja opiera się raczej na wyobraźni 
badacza niż na – nawet zachowanym szczątkowo – rzeczywistym materiale źródło-
wym. Niekiedy musimy konstatować, że pewne problemy pozostają na razie poza 
możliwościami naukowego wyjaśnienia, będąc raczej polem różnego rodzaju mniej 
czy bardziej realnych interpretacji. Uwagi te dotyczą także kwestii funkcjonowania i 
ewentualnej szerszej roli wsi Pokrowa (Pokrówka) koło Chełma w okresie istnienia 
księstwa halicko-wołyńskiego.

Miejscowość ta jest obecna w kulturowym dyskursie – co jest swoistym ewene-
mentem – już od kilku wieków. Pojawia się jako jeden z elementów w konstruowa-
niu wizji przeszłości obrazu Matki Boskiej Chełmskiej już stosunkowo wcześnie, 
bo w pracy chełmskiego biskupa unickiego Jakuba Suszy (1610–1687) Phoenix 
redivivus, mającej za jego życia kilka wydań2. Ponownie wieś Pokrowa wkracza 
do nauki pod koniec wieku XIX w publikacji znanego rosyjskiego (pochodzącego 
* Гіль Анжей – доктор ґабілітований, професор, Люблінський університет Марії Кюрі-
Склодовської (Польща)

1  Por. rozważania na ten temat w pracach: Dąbrowski D. Źródła pisane do dziejów zespołu 
wieżowego w Stołpiu / D. Dąbrowski // Zespół wieżowy w Stołpiu. Badania 2003–2005 / Red. 
A. Buko. – Warszawa, 2009. – S.32-36; Tenże. Dzieje Chełmszczyzny w świetle informacji 
latopisów (lata 1170–1218) (w druku – dziękuję Autorowi za łaskawe udostępnienie maszyno-
pisu); Czarnecki W. Osadnictwo terytorium chełmskiego od końca X do połowy XIV wieku w 
świetle badań archeologicznych i toponomastycznych / W. Czarnecki //„Rocznik Chełmski”. 
– T.9. – 2003. – S.10-14; Котляр М. Ф. Композиція, джерела, жанрові та ідейні характе-
ристики галицько-волинського літопису // Галицько-волинський літопис. Дослідження, 
текст, коментар / Pед. М. Ф. Котляр. – Київ, 2002. – C.29-59; Толочко П. П. Русские лето-
писи и летописцы X–XIII вв. – Санкт-Петербург, 2003. – C.222-271.

2  Praca ta ukazała się pierwotnie w Zamościu w roku 1646. Następne wydana była we Lwowie 
w roku 1653 i ponownie w Zamościu w roku 1684 (także w wersji łacińskiej). Korzystałem z 
ostatniego wydania zamojskiego w jego wersji polskiej (Phoenix tertiato redivivus albo obraz 
starożytny chełmski Panny y Matki Przenaswiętszey sławą cudownych swych dzieł potrzecie 
ożyły).
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jednakże z Galicji) historyka i wydawcy źródeł Wieniedikta Płoszczanskiego3 i – za 
jego przyczyną – staje się źródłem pewnego historiografi cznego, trwającego ponad 
wiek, nieporozumienia. Na autorytecie Płoszczanskiego opierali się bowiem póź-
niejsi badacze różnych aspektów dziejów ziemi chełmskiej, bezkrytycznie powta-
rzając jego ustalenia4. Dopiero niedawno podważono nie tylko możliwość nadania 
Pokrowy katedrze chełmskiej w roku 1262, ale i samo jej istnienie w okresie wcze-
snego średniowiecza5.

Próbę nowego usytuowania Pokrowy/Pokrówki w kontekście historycznym, 
wskazując przy tym na konkretne okoliczności i funkcje, podjął ostatnio Wołodymyr 
Ałeksandrowycz ze Lwowa w swojej najnowszej publikacji poświęconej ukraińskiej 
średniowiecznej ikonografi i przedstawienia Pokrowu Bogurodzicy6. Jako że odnosi 
się on w zasadzie do wszystkich dotychczasowych ustaleń w kwestii pierwotnych 
dziejów wsi Pokrowy oraz jej ówczesnej relacji do katedry chełmskiej (i ogólnie 
środowiska chełmskiego)7, warto przyjrzeć się jego propozycjom w tej kwestii.

Autor kwestionuje – i dodam, że po części słusznie – moje zdanie co do au-
tentyczności nadania Pokrowy katedrze chełmskiej w roku 1262. Analizując odpo-
wiedni passus, opowiada się on za autentycznością wzmianki o nadaniu, natomiast 
inaczej określa jego horyzont czasowy (s. 174). Z częścią tego rozumowania należy 
się w pełni zgodzić. Uwaga moja odnosi się tu do – idącego za Płoszczanskim – 
określenia przeze mnie terminu rzekomego nadania na rok 1262. W. Ałeksandro-
wycz, odwołując się bezpośrednio do Suszy, udowadnia, że chełmski biskup nie 
łączy nadania z rokiem 1262, służącym mu jedynie jako orientacja przy przywołaniu 
właściwego patronimiku Lwa jako syna Daniela Romanowicza8. Jest to oczywiście 
prawda, i tu z lwowskim badaczem należy się w pełni zgodzić. Natomiast nie sposób 
jest przyjąć resztę proponowanych wniosków, sprowadzających się do stwierdzenia 
3  Площанский В. Прошлое Холмской Руси по архивным документам XV-XVIII в. и другим 
источникамъ. – Т.1. – Вильна, 1889. – С.40 („Покрова или Покровка – самое древнее досто-
яние Холмской православной кафедры, вблиз города Холма. По словам историковъ, По-
крова и икона Божией Матери пожалованы епископамъ княземъ Львомъ Даниловичемъ 
или его отцемъ въ 1262 г.”).

4  Por. np.: Gil A. Prawosławna eparchia chełmska do 1596 r. – Lublin–Chełm, 1999. – С.68; 
Слободян В. Церкви Холмської єпархії. – Львів, 2005. – С.334.

5  Gil A. „Phoenix redivivus” Jakuba Suszy o dziejach Chełma i ziemi chełmskiej // Gil A. W 
kręgu dziejów i kultury Kościołów wschodnich w Rzeczypospolitej. – Siedlce, 2009. – S.33-
34; Czarnecki W. Osadnictwo terytorium chełmskiego. – S.14; Тenże. Rozwój sieci osadniczej 
Ziemi Chełmskiej w latach 1451–1510 / W. Czarnecki // Rocznik Chełmski. – Т.5. – 1999. – 
S.30-31.

6  Александрович В. Покров Богородиці. Українська середньовічна іконографія [Студії з 
історії українського мистецтва, 4]. – Львів, 2010.

7  Там само. – С.174-177 (w dalszej części odnoszę się do tego fragmentu publikacji, podając 
strony w nawiasie w tekście).

8  Fragment ten u Suszy brzmi następująco: „A że ten S. Obraz był na tym mieyscu, wzmianka o 
nim w fundacyey wioski Pokrowy, którą Xiażę Ruskie Lew Wasilkiewicz Synowiec (a według 
Bielskiego /w Roku 1262/ Syn) Daniela Króla Ruskiego do Cerkwie y Obrazu Panny Naśw: 
Chełmskiey uczynił” (Phoenix tertiato redivivus. – S.51). Chełmski biskup powołuje się tu na 
Kronikę Marcina Bielskiego, gdzie występuje „Lew Danielów syn” (w przedziale czasowym 
ograniczonym do 1264 roku) (Kronika Polska Marcina Bielskiego / Wyd. K. J. Turowski. – Sa-
nok, 1856. – S.312), o czym dalej.
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o autentyczności nadania wsi Pokrowa katedrze chełmskiej przez księcia Lwa Dani-
łowicza (co zresztą jest tylko wstępem do kolejnych, idących dalej hipotez w kwestii 
istnienia kultu i obrazu Pokrowu Bogurodzicy w Chełmie w tym okresie).

Konieczne jest zatem rozpatrzenie kolejnych faz argumentacji lwowskiego ba-
dacza na rzecz jego tezy. Analizuje on w pierwszym rzędzie obecność na margine-
sach pracy Suszy przywołań dwóch jego źródeł – prac historyków Jana Długosza i 
Marcina Bielskiego, słusznie konstatując, że z problemem Pokrowy (wsi i ikony) 
nie mają one bezpośrednio nic wspólnego (s. 175) (o rzeczywistym znaczeniu pracy 
Marcina Bielskiego dla Suszy – i pośrednio dla problemu wsi Pokrowy – już wcze-
śniej wspomniano w przypisie 8.). Długosz służył Suszy tylko jako źródło informacji 
o związkach Włodzimierza Wielkiego z Konstantynopolem, w trakcie których ksią-
żę Rusi pozyskać miał różne religijne utensylia (owe „skarby i kleynoty duchowne” 
Suszy). Zauważmy przy tym, że Susza nie mógł u Długosza poznać rzeczywistego 
patronimiku księcia Lwa, bowiem miał do dyspozycji tylko edycję Roczników czyli 
kronik sławnego Królestwa Polskiego wydaną przez Jana Szczęsnego Herburta w 
Dobromilu w latach 1614–1615 (jako Historia Polonica)9. Edycja ta zawiera pierw-
sze sześć ksiąg oryginału i ograniczona jest tylko do roku 1240, stąd Lew (jako „Leo 
dux”) wspomniany jest w niej tylko przy okazji opisu znaku granicznego na górze 
„Byeszkod”, gdzie miał znajdować się kamień z ruskimi literami z jego imieniem10.

W dalszej części swej pracy W. Ałeksandrowycz przywołuje donacyjny zapis 
dla monasteru spaskiego we wsi Krasnosielsk pod Łuckiem i opatruje go komen-
tarzem, że jest on analogiczny do zapiski odnoszącej się do relacji wieś Pokrowa 
– katedra chełmska z książki Suszy (tamże). Problem w tym, że przykład ów, po-
chodzący z zupełnie innej epoki i z innego terenu (rok 1483, ziemia łucka pod wła-
dzą litewską11), nie potwierdza w żaden sposób jego tezy. Jest on jednym z wielu 
powstałych w średniowieczu, a zachowanych do dzisiaj aktów donacyjnych na do-
bra cerkiewne, zapisanych w – późniejszych niż wiek XIII – źródłach. Zwracam 
tu ponadto uwagę, że nie dysponujemy dla ziem zachodnioruskich takąż właśnie 
formułą donacyjną zapisaną w zachowanych – oryginalnych i niepodejrzanych – do-
kumentach z epoki. Owszem, jest kilka takich zapisów archiwalnych, ale w świetle 
badań Ołeha Kupczyńskiego, są to późniejsze falsyfi katy12. Rozumiem zatem, że 
– poprzez analogię do zapiski łuckiej z roku 1483 – W. Ałeksandrowycz stawia w 
swej pracy tezę o przekazaniu przez Jakuba Suszę treści i formy oryginalnej zapiski 
donacyjnej Lwa Daniłowicza dla chełmskiej katedry na wieś Pokrowa. Jednakże nic 
w jego argumentacji tezy tej nie potwierdza. Przeciwnie, samo brzmienie zapiski, a 
9  Wyrozumski J. 55 lat pracy nad krytyczną reedycją dziejów Polski Jana Długosza / J. Wyrozum-

ski // Nauka. – 2006. – № 2. – S.157.
10  Dlugossii I. Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniea. – Liber 1. – Varsaviae, 1964. – S.105 

(Lew wzmiankowany jako: „Leo dux”). Bliższe wiadomości o Lwie wraz z jego określeniem w 
ramach rodziny Romanowiczów pojawiają się dopiero w księdze siódmej, po raz pierwszy pod 
rokiem 1259 („Leo [...] et Romanus fi lii Danielis regis Russie”) (Tamże. – Liber 7. – Varsaviae, 
1975. – S.124), a później w kilku innych wzmiankach.

11  Zob. uwagi w pracy: Колосок Б. В. Православні святині Луцька. – Київ, 2003. – С.250.
12  Купчинський О. Акти та документи галицько-волинського князівства XIII–першої поло-
вини XIV століть. Дослідження. Тексти. – Львів, 2004. – С.125-204 (dokumenty autentycz-
ne); С.454-683 (dokumenty nieautentyczne).
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zwłaszcza sformułowanie „do Cerkwie y Obrazu Panny Nays: Chełmskiey” sugeru-
je, że Susza nie dysponował tu żadnym, nawet sfałszowanym czy podfałszowanym, 
dokumentem. Abstrahuję tu od niczym nie potwierdzonej obecności ikony Matki 
Boskiej w Chełmie w XIII wieku, a co za tym idzie i jej tak wczesnego kultu13. 
Załóżmy więc, że zapiska przed ingerencją Suszy miała następującą formę: Lew 
darował wieś Pokrowa „do Cerkwie [...] Chełmskiey” lub „do Cerkwie [...] Panny 
Nays: Chełmskiey”. Pierwszy wariant jest nielogiczny, bo wówczas w Chełmie było 
więcej cerkwi, stąd musiałby istnieć jakiś jej wyróżnik spośród nich. Drugi wygląda 
na bardziej prawdopodobny, ale nie mieści się w ówczesnej praktyce donacyjnej 
książąt zachodnioruskich, czego przykładem jest szczegółowo opisana w Kronice 
halicko-wołyńskiej działalność księcia Włodzimierza Wasylkowicza na rzecz Cer-
kwi. Książę ów budował świątynie, obdarzał je sprzętem liturgicznym, a niektó-
re ikony i ewangeliarze dekorował w sposób szczególny. Jednakże nie nadawał im 
– cerkwiom i ikonom – żadnych dóbr ziemskich14. Czym innym była więc szczo-
drobliwość okazywana Cerkwi, manifestująca się w hojności wobec świątyń i ich 
wyposażenia, czym innym zaś ewentualne uszczuplanie domeny książęcej poprzez 
nadawanie Cerkwi dóbr ziemskich. Zapiska w całokształcie jest natomiast ahisto-
ryczna, co przyznaje sam badacz, lekceważąc jednak obecność w niej wzmianki o 
cudownym obrazie Matki Boskiej. To wszakże jest koronnym argumentem świad-
czącym o braku wiarygodności nie tylko samej zapiski cytowanej przez Suszę, ale 
i pracy chełmskiego biskupa jako ewentualnego źródła historycznego do dziejów 
Chełma i chełmskiej ziemi w okresie średniowiecza (o czym dalej). Jako przyczynek 
do tych rozważań potraktujmy ślady odbijające dawniejszą tradycję formularza do-
nacji na rzecz katedry chełmskiej, zapisane w postaci: „dobra pewne, monasterowi 
Chełmskiemu cerkwie Matki Bożey nazwaney Przeczystey, tak od xiążąt polskich, 
iako y od królów ichmościów polskich, tudziesz tesz przez ludzie nabożney religiey 
graeckiey nadanych”15. Nie ma tu żadnego echa jakiejkolwiek aktywności książąt 
ruskich, czy też pamięci o nich, nawet w postaci skażonej. Słowa te zaś zostały użyte 
na kilka lat przed początkiem aktywności Suszy na terenie unickiej diecezji chełm-
skiej, i – jak można śmiało przypuszczać – słyszał on je później niejednokrotnie. 
Stąd pewnie pojawia się w użytej przez niego zapisce owa „cerkiew Matki Bożey” 
w postaci „Cerkwie [...] Matki Nays:”.

W kolejnej części swych wywodów Wołodymyr Ałeksandrowycz stanowczo 
wiąże donację wsi Pokrowa na rzecz cerkwi chełmskiej z Lwem Daniłowiczem i 
datuje ten fakt na lata 70. XIII wieku, czyli okres, kiedy to książę ów rzeczywiście 
władał Chełmem (s. 176). Nie wnosi to jednak nic do zagadnienia autentyczności 
samej zapiski, bowiem nikt nie neguje faktu, że Lew Daniłowicz sprawował władzę 
po roku 1269 nad tym ośrodkiem.
13  Nie ma przecież żadnych świadectw źródłowych o obecności ikony Matki Boskiej Chełmskiej, 

a tym bardziej jej kultu, w Chełmie przed początkiem wieku XVII. Problem ten przedstawiłem 
ostatnio i najpełniej w pracy: Gil А. Geneza nowożytnego kultu ikony Matki Boskiej Chełm-
skiej // Gil A. W kręgu dziejów. – C.109-121.

14  Ипатиевская Летопись // ПСРЛ. – Т.2. – Санкт-Петербург, 1908. – Стб.925-927.
15  Акты, издаваемые Виленскою археографическою коммиссиею для разбора древнихъ ак-
тов. – Т.23. – Вильна, 1896; Акты холмскаго гродскаго суда. – Вильна, – № 167. – С.149 
(18.11.1637).
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Zwróćmy jednak uwagę na fakt, że sam Jakub Susza, znając co prawda osobę 
Lwa, nie potrafi ł osadzić jej w konkretnym horyzoncie czasowym. W swej pracy 
przywołuje jego postać, ale pisze o nim tak: „[...] ten Lew co Lwów fundował żył 
za czasu Bolesława Wstydliwego y Leszka Czarnego [...] a począł panować w Rusi 
około Roku Pańskiego 1230: którego też Leszko Czarny kilkakroć zwojował”16. Wi-
dać więc, że Susza imię Lwa przeniósł po części na jego ojca Daniela, każąc Lwu 
panować od roku 1230 i zakładać miasto Lwów, zaś po części usytuował jego osobę 
– i słusznie – w czasach Leszka Czarnego. Całość wskazuje jednak na zupełny brak 
orientacji w chronologii rządów obu Romanowiczów – Daniela i Lwa. Nieprzy-
padkowo więc Susza opatruje Lwa patronimikiem „Wasilkiewicz” (z zastrzeżeniem 
jak wyżej). Szacowny biskup o wcześniejszych niż swój okres działalności dziejach 
Chełma miał bardzo mgliste, wręcz żadne, wyobrażenie. W chełmskim archiwum 
katedralnym nie było w jego czasach dokumentów z epoki księstwa halicko-wołyń-
skiego, nie ma też śladów takowych w licznych sprawach sądowych o spory wokół 
własności ziemskiej katedry chełmskiej, uchwytnych w zachowanym od drugiej po-
łowy wieku XV materiale archiwalnym17.

Warto zatrzymać się też na realnych świadectwach źródłowych odnoszących się 
do istnienia wsi Pokrowa oraz jej statusu majątkowego, a co bagatelizuje W. Ałek-
sandrowycz, pisząc: „Co do pojawienia się miejscowości, to, co normalne, nie warto 
przeceniać wymowy samej daty pierwszej autentycznej wzmianki o niej z drugiej 
połowy wieku XV. Ona, co zrozumiałe, zdolna jest wyznaczyć tylko jak najszerszy 
terminus ante quem: wieś, naturalnie, istniała już wcześniej” (s. 176).

Sceptycznie o staroruskiej metryce Pokrowy – chociaż ją dopuszczał – wy-
powiadał się badacz osadnictwa ziemi chełmskiej Włodzimierz Czarnecki, pisząc: 
„Bardzo niepewnie brzmi informacja napomykająca o wczesnym, bo w 1262 r., 
nadaniu Pokrowy na rzecz eparchii chełmskiej”18. W innej swej pracy rozbudował 
ten wątek, dodając, że wieś ta była własnością cerkiewną należącą do biskupów 
chełmskich i według tradycji została im nadana „wraz z ikoną przez Lwa Danielowi-
cza (lub nawet jego ojca)”. Później, z różnych przyczyn, a przede wszystkim z racji 
przebywania w jednych, biskupich rękach, nie występowała w źródłach aż do roku 
1476, kiedy wspomniany został „Iwan chłop z Pokrowy”19.

Trudno jednakże przyjąć za prawdziwy argument o milczeniu źródeł co do Po-
krowy z powodu jej ciągłej przynależności do dóbr prawosławnej katedry chełmskiej, 
skoro od tegoż 1476 roku wspominana jest ona stosunkowo często, pozostając w 
ciągu wieku XVI (i w kolejnych stuleciach) własnością cerkiewną. Czy nie bardziej 
uprawniony jest wniosek o tym, że jest wynikiem późniejszej niż XIII-wieczna akcji 
osadniczej, a jej pojawienie się w źródłach odzwierciedla jej rzeczywiste powstanie 
jako jednostki osadniczo-gospodarczej? Tak naprawdę przynależność Pokrowy do 
16  Susza J. Phoenix. – S. 53.
17  Акты, издаваемые Виленскою археографическою коммиссиею. – T.19; Акты, отноcящиеся 
къ истории бывшей холмской епapхии. – Вильна, 1892; passim. Zob. także: Gil A. „Phoenix 
redivivus”. – S.30-31.

18  Czarnecki W. Osadnictwo terytorium chełmskiego. – S. 14. Jako że passus ten opierał się na 
pracy Płoszczanskiego, powtórzone są w nim – jak już wcześniej wspomniano – wszystkie jego 
błędy.

19  Tenże. – Rozwój sieci osadniczej. – S.30-31.
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dóbr cerkiewnych zaakcentowana jest wyraźnie dopiero od roku 151020. Zauważmy, 
że przy nadaniu w roku 1478 przez Olechnę Skorutę na rzecz katedry chełmskiej 
stawu zwanego „Kostkow Staw”, określono jego położenie jako „inter Pokrowa vil-
lam et civitatem Chelmensem”21, bez dookreślenia sytuacji własnościowej tejże wsi. 
Logiczne byłoby, gdyby zaznaczono, że wieś należy do dóbr władyczych lub pod-
kreślono, że jej właścicielem jest aktualny prawosławny biskup chełmski, którym 
w tym czasie był Herasym Okuszkowicz (nadanie podkreśla, że „Skoruta wladice 
Chelmensi piscinam donat”).

Wszystkie te przesłanki nie tylko skłaniają do wątpliwości co do staroruskiej 
metryki Pokrowy, ale i co do jej wcześniejszego niż w XVI wieku wchodzenia do 
kompleksu majątkowego prawosławnej eparchii chełmskiej. Być może stała się ona 
własnością chełmskich władyków dopiero pod koniec wieku XV.

Podsumowując wątek związany z rzekomym nadaniem wsi Pokrowa przez Lwa 
Daniłowicza – mający, co należy podkreślić, tylko charakter pomocniczy w kon-
struowaniu wizji obecności obrazu Pokrowy i jej kultu w środowisku chełmskim 
XIII wieku – W. Ałeksandrowycz na koniec przywołuje jeszcze jeden, jego zdaniem 
poważny, argument na rzecz swej tezy. Szukając ewentualnego źródła, skąd Susza 
mógł zaczerpnąć nie tylko wiedzę o nadaniu, ale i odpowiednią jego formę, zauwa-
ża, że „podobne dary, jak wiadomo, czasami notowano na naprestolnych ewangelia-
rzach” (s. 176), po czym przywołuje przykład takiego zapisu ze słynnego Ewange-
liarza Chełmskiego. Przypomnijmy, że zapis ten uczyniony został rzekomo w roku 
1376 przez księcia Jerzego Chełmskiego (syna księcia Daniela Chełmskiego) po 
śmierci swego syna, księcia Semena, na rzecz cerkwi Przeczystej Bożej Boguro-
dzicy, przy biskupie chełmskim i bełskim Kaliście. Przedmiotem tego nadania były 
wsie Strzyżów, Ślepcze, Kosmów i Cucniewo wraz z oboma brzegami Bugu. Lwow-
ski badacz w postaci księcia Jerzego Chełmskiego upatruje wnuka Daniela, księcia 
Jerzego Lwowicza, a całą zapiskę bierze wyraźnie za autentyczną. Jednakże jej ana-
liza wskazuje na to, że jest ona fałszerstwem dokonanym w środowisku władyków 
chełmskich, a dokładniej przez biskupa Charytona (przed 1415–około 1428), które 
miało choć w pewnym stopniu zabezpieczyć własność katedry chełmskiej w obliczu 
nieprzyjaznych działań króla Władysława Jagiełły, powiązanych z jego dążeniami 
do rzeczywistego stworzenia struktur terytorialnych chełmskiej diecezji katolickiej 
w czasach biskupa Jana Biskupca22.

20  Акты, издаваемые Виленскою археографическою коммиссиею. – T.19. – № 56. – С.21 
(1510) („laborioso Felice, molendinatore de Pokrova, qui prefatus venerabilis Filoretus [prawo-
sławny biskup chełmski Filaret Obłaźnicki]”). W akcie z 26 czerwca 1512 roku wspomniano, że 
skargę pewnej osoby złożono przeciwko: „reverendum Filoretum, vladicam terre Chelmensis, 
cum ipsius venerabili capitulo Chelmensi, heredes de Szlyepcze et Pokrowa” (Там само. – № 
61. – С.24).

21  Там само. – № 18. – С.8 (23.11.1478).
22  Zob. prace, gdzie zawarta jest cała argumentacja dowodowa na rzecz takiej tezy: Grala H. 

Chrzestne imię Szwarna Daniłowicza. Ze studiów nad dyplomatyką południoworuską XIII i 
XIV w. // Słowiańszczyzna i dzieje powszechne. Studia ofi arowane prof. L. Bazylowowi w 
siedemdziesiątą rocznicę jego urodzin. – Warszawa, 1985. – S.197-220; Gil A. Prawosławna. 
–  S.76-77.



210

W świetle wszystkich swoich wywodów W. Ałeksandrowycz uważa za pewnik, 
że przekaz Suszy o wsi Pokrowa odbija autentyczny fakt takiego nadania, dokona-
nego przez księcia Lwa Daniłowicza w czasie jego władania Chełmem w latach 70. 
XIII wieku. Istnienie wsi o takiej nazwie w okolicy Chełma w końcu wieku XIII ma 
być z kolei dowodem na szerzenie się kultu Pokrowu Bogurodzicy (i obecność sto-
sownego obrazu) w chełmskim środowisku tego okresu, skąd przeszczepić go miał 
wspomniany książę Lew na grunt przemyski i samborski. Tezy te, w moim rozumie-
niu nie tylko nie są udowodnione, ale są z gruntu błędne, zarówno z uwagi na bazę 
źródłową jak i nieprzekonującą analizę przywoływanych przesłanek.

Zasadniczym problemem jest wiarygodność samego Suszy jako autora (bądź 
pośrednika w przekazywaniu) wiedzy o przeszłości. W innym miejscu wypowie-
działem się na ten temat i obecnie podtrzymuję z całą rozciągłością swe ustalenia, że 
Jakub Susza nie miał żadnych autentycznych materiałów, z których czerpał swą wie-
dzę o przeszłości ziemi chełmskiej, w tym oczywiście i o epizodzie ze wsią Pokrowa 
i z jej rzekomą donacją. Nie można zatem traktować jego książki o dziejach obrazu 
Matki Boskiej Chełmskiej jako źródła do dziejów wcześniejszych niż wiek XVII, 
kiedy to on sam – i jego środowisko – tak kształtował te dzieje i wiedzę o nich, by 
uzasadnić własną aktywność w diecezji chełmskiej w tym okresie. Nie ma żadnego 
dowodu na to, że – wśród tego, co nazwałem „dziejami bajecznymi” Chełma – nagle 
trafi a się autentyczne świadectwo o przeszłości w postaci wzmianki o nadaniu wsi 
Pokrowa prawosławnej katedrze chełmskiej23. Żadne źródło nie potwierdza wcze-
śniejszego niż lata 70. XV wieku istnienia wsi Pokrowa pod Chełmem. Także jej 
przynależność do klucza władyków chełmskich przed rokiem 1510 budzi uzasad-
nione wątpliwości. Można dopuścić przypuszczenie, że podstawą zapiski Suszy hi-
potetycznie mógł być jakiś późnośredniowieczny falsyfi kat powstały na fali sporów 
o dobra cerkiewne, czego przykłady zawierają np.: wspominana wcześniej książka 
Ołeha Kupczyńskiego, klasyczna praca Mychajły Hruszewskiego czy ostatnia publi-
kacja Siergieja Paszyna24. Ale nawet gdyby tak było, to ówże domniemany falsyfi kat 
także nie przesądzałby w żaden sposób o prawdziwości owej Suszowej wzmianki.

Z pracy chełmskiego biskupa wynika, że w czasie rzekomego nadania wieś no-
siła już swą nazwę Pokrowa. Rodzi się zatem pytanie o genezę tej nazwy i jej cha-
rakter. Jeżeli wpływ na jej nazwę miałby obraz Pokrowu Bogurodzicy czy też jej 
kult w ówczesnym środowisku chełmskim, to nazwa wsi powinna być późniejsza niż 
akt nadania. Ponadto pojawia się tu inna kwestia: czy rzeczywiście jest ona nazwą 
kulturową, pochodzącą od jednego z tytułów Maryi, matki Chrystusa? W innych 
wariantach (co prawda późniejszych) zapisu nazwa wsi brzmi na przykład Pokrywka 
czy też Pokrzyw(k)a25. Być może mamy tu zatem do czynienia ze zwykłym niepo-
rozumieniem, wynikającym z błędnej interpretacji przypadkowego podobieństwa 
nazwy wsi do przedstawienia ikonowego. Zauważmy też przy okazji, że pierwsza 
23  Gil A. „Phoenix redivivus”. – S.34-36. 
24  Грушевський М. Чи маємо автентичні грамоти князя Льва? Критично-історична розвідка 

// Грушевський М. Твори. – Т.7. Серія Історичні студії та розвідкі (1900–1906). – Львів, 
2005. – С.442-460; Пашин С. С. Червонорусские акты XIV–XV вв. и грамоты князя Льва 
Даниловича. Учебное пособие. – Тюмень, 1996.

25  Por. Słownik geografi czny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich / Red. B. Chle-
bowski, W. Walewski, F. Sulimierski. – T.8. – Warszawa, 1887. – S.544.
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informacja o świątyni w tej wsi pojawia się dopiero w połowie wieku XVIII, a i tak 
jest to wzmianka niejasna i budząca wątpliwości26.

Na pytanie zawarte w tytule niniejszej pracy odpowiedzieć zatem musimy prze-
cząco – nie mamy żadnych umotywowanych przypuszczeń, ani tym bardziej pew-
ności, że Lew Daniłowicz uposażył katedrę chełmską wsią Pokrowa. Co więcej, nie 
możemy stwierdzić, że wieś ta rzeczywiście istniała w tym okresie oraz że władca 
ten nadał cokolwiek na rzecz biskupstwa w Chełmie, ani, tym bardziej, opierać na 
zapisce Jakuba Suszy jakichkolwiek dalej idących ustaleń. Raz jeszcze zatem – w 
mojej opinii – sugestywność tego wielkiego unickiego biskupa i jego tyle wizjo-
nerskie, co nierzeczywiste postrzeganie dziejów Chełma i okolic stało się podstawą 
do tworzenia kolejnych, mających jednakże niewiele wspólnego z rzeczywistością, 
hipotez.

Анжей Гіль. ЧИ ЛЕВ ДАНИЛОВИЧ НАДАВ ХОЛМСЬКІЙ
ПРАВОСЛАВНІЙ КАТЕДРІ СЕЛО ПОКРОВУ?

Anzhey Gil. DID LEV DANILOVYCH GRANT TO KHOLM 
CATHEDRAL THE POKROVA VILLAGE?

26  Gil A. Chełmska diecezja unicka 1596-1810. Dzieje i organizacja. – Lublin, 2005. – S.311 
(rejestr cerkwi z roku 1749, w którym nazwa „Pokrówka” jest przekreślona). Kompleksowa 
wizytacja unickiej diecezji chełmskiej z lat 1759–1762, przeprowadzona przez biskupa Maksy-
miliana Ryłło, nie wyjawiła istnienia parafi i Pokrowa/Pokrówka (Sygowski P. Unicka diecezja 
chełmska w protokołach wizytacyjnych biskupa Maksymiliana Ryłły z lat 1759–1762 // Pol-
ska–Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. – T.5. Miejsce i rola Kościoła greckokatolickiego w Koście-
le powszechnym / Red. S. Stępień. – Przemyśl, 2000. – S.282.
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Роман Голик*

ВІЙНА І РУСЬ: ЕВОЛЮЦІЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ЗБРОЙНІ 
КОНФЛІКТИ У СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ Й РАННЬОМОДЕРНІЙ 
КУЛЬТУРІ ТА ЇХ РЕЦЕПЦІЯ У МОДЕРНІЙ ГАЛИЧИНІ.

Свого часу  дослідник античної цивілізації О. Мюррей називав  війну 
“природною діяльністю” людини, через яку більшість суспільств мусять вра-
ховувати потреби своїх мілітарних організацій1. Для середньовічного та ран-
ньомодерного соціуму воєнні конфлікти  були так само  звичними, як і для 
античних спільнот. Тому категорія війни й пов’язані з нею уявлення вже давно 
викликають зацікавлення істориків. У полі їхньої уваги  опинилося широке 
коло питань: від “ідеології меча” загалом до теорії й практики середньовіч-
них й ранньоновітніх війн зокрема. Інтерес до цієї теми присутній  також і в 
українській історичній науці, зокрема і у працях Леонтія Войтовича2. Наша ж 
робота покликана  висвітлити  лише один з аспектів проблеми: образ війни як 
елемент ментальності жителів середньовічної та ранньоновітньої  Галичини і 
його  сприйняття в новітній ментальності.

Бесчисленьния рати:  війна у княжу добу. Для середньовічних галичан 
війна чи збройна сутичка була хоч і не повсякденною, проте доволі звичною 
реальністю.  Вона  відігравала особливу роль і в історичній уяві тогочасних 
книжників: про це свідчать їхні твори. Уже давно помічено, що  текст Галиць-
ко-Волинського літопису (особливо його галицької частини) має риси ратної 
повісті або щоденника воєнних походів3.  Пов’язані зі збройним конфліктом 
*  Голик Роман Йосипович – кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу історії 
середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

1 Murray O. La Grece a l’ époque archaique – Toulouse,1995. – P.131.
2  Див. напр.: Войтович Л. Князівські династії Східної Європи ( кінець ІХ – поч. ХIV): 
склад, суспільна і політична роль. – Львів,2000 – С.414–419, 469–467; Його ж. Військо 
і військова організація // Історія української культури у 5 тт. – Т.2: ХІІІ- середина XVII 
cт.  – Київ, 2001. – С.93-108; Його ж. Військове мистецтво Галицько-Волинської держави: 
князь Лев Данилович // Вісник національного університету “Львівська політехніка”- № 
502. Держава та армія - Львів, 2004. – С.13-18; Його ж. Реформи армії князями Данилом 
Романовичем та Левом Даниловичем у середині XIII ст. // Вісник національного універ-
ситету “Львівська політехніка”. – № 571. Держава та армія. – Львів, 2006. – С.89-93; Його 
ж. Хроніка подій: війни, епідемії, пожежі // Історія Львова. – Т.1. – Львів,2006. – С. 103-
109; Ісаєвич Я, Войтович Л. Повстання, війни, стихійні лиха // Там само. – С.213-223; 
Овсінський Ю., Войтович Л. Військова справа // Medium aevum: Середні віки. – Львів, 
2010 – С.371-395.

3  Генсьорський А. Галицько-Волинський – літопис (Процес складання, редакції і редакто-
ри). – Київ, 1958; пор.: Галицко-Волынская летопись. Текст. Комментарий. Исследование. 
/ Сост. Н. Котляр, В. Франчук, А. Плахонин. – Санкт-Петербург, 2005. – C.30-60. Справді, 
війна – одне з наскрізних понять  не лише цієї хроніки. Вона складає тематичний каркас 
багатьох давньоруських літописів. З погляду такої ідеології, війна має більшу вагу для 
підняття авторитету, аніж мир.  Навіть більше – мир у літописному контексті може озна-
чати поразку. Тому в літописних повідомленнях інтерес до воєнних дій нерідко домінує 
над іншими зацікавленнями. У певному сенсі, війна стає майже “звичкою”, а мир- лише 
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образи й стереотипи розпорошені на сторінках усієї галицько-волинської 
пам’ятки. В окремих випадках категорія  війни взагалі стає першоплановою. 
Так, своєрідна анотація чи епіграф до житія Данила Романовича, яке можна 
виділити у тексті літопису, два рази зводить усю діяльність князя до зброй-
них конфліктів: спочатку  хроніст говорить про “бєсчилєньныя рати, и вєли-
ия труды, и частыя войны, и многыа крамолы, и чястая въстаныя и многыя 
мятежи, измлада бо не имя покоя”, а пізніше ще раз  повторює цю ж думку у 
іншому вигляді4. Водночас, описуючи “раті”, “труди” та “заколоти” , автори чи 
редактори літопису  намагалися сконструювати в уяві читачів  усталений образ 
війни. На поверхневому рівні опис більшості збройних конфліктів у Галицько-
Волинському літописі побудований за традиційною для руських середньовіч-
них історіографів схемою5. 

“добровільно чи за домовленістю взятим на себе зобов’язанням”, паузою у життєвому 
ритмі (Кардини Ф. Истоки средневекового рицарства. – Москва, 1987. – С. 145). “Час 
миру й тиші”  для цієї доби часто є тільки перервою між війнами. Це підкреслюють і 
літописні сюжети,  наприклад, згадка про  одруження дочки Василька Романовича Ольги 
з Андрієм Всеволодовичем чернігівським. Коли на свято зібралося багато князів, “ока-
янний і проклятий Бурундай” на знак “мирництва” наказав їм розметати укріплення, що 
зіпсувало усім присутнім на весіллі настрій:“і опечалилися вони вельми ”  – констатував 
літописець (Галицко-Волынская летопись. – С.133).

4  Галицко-Волынская летопись. – С.94, 98.
5  У типовому описі основними діячами (інціаторами) війни тут виступають, насамперед, 
християнські володар (князь), які періодично то примиряються, то конфліктують між со-
бою. Цей  семантичний кістяк обростав деталями й  змінювався залежно від контексту. 
Через це картина збройного протистояння набирала вигляду різних словесних формул. 
Так, синонімами військового походу та  приготування  до нього у літописі  стають фрази 
на зразок “[князь] Х поидє на/ противу [князю] Y” або”[князі] Х і Z  поидоша проти-
ву [князю] Y”/ ”[князі] Х і Z  поидоша противу [князям] Y і С”, “[князь] Х привєдє Z 
противу[князю] Y”  “[князь] Х исполчишася противу [князю]Y”, які могли  доповнюва-
тися та деталізуватися у вигляді  “изидє Х в силі тяжці” ” “Х събралъ полки подє” тощо.  
Картину бойових дій  літописці  нерідко передають кількома стандартними конструк-
ціями: “князь Х воєвалъ зємлю Y” ,  “Х і Z поидоша плиняща землю, и поимаша грады 
многи ... взяша [гради] А, В, С” (Галицко-Волынская летопись. – С.103), “Х і Z  пойдоша 
къ [граду] А и взємшє полонъ великъ пойдоша” (Там само. – С.104). Водночас у Галиць-
ко-Волинському літописі зустрічаємо детальні описи окремих боїв. Насамперед, сюди 
відносяться картини облоги міста. В їх описі також могли бути варіанти. У одних контек-
стах літописці акцентували саме на військово-технічній складовій облог: “був бій біля 
Чернігова, що й таран на них ставили, метали каменем на півтора перестріли, а камінь 
могли підняти 4 мужі сильні, звідси з миром прийшли до Києва” (Там само. – С.103). На 
іншому місці літописець, наприклад, подав  детальний опис облоги Каліша з перспек-
тиви нападників, серед яких були й руські воїни. Його цікавила і тактика осадників, і  
їхні прорахунки та причини невдач, і кількісні показники бою. При цьому книжник на-
магався  реконструювати картину облоги день за днем: “город бо оточувала вода і сильні 
лози й верби, і вони самі не знали, хто де бився. Коли одні відступали від битви, інші 
наступали, а коли другі  відступали, ті наступали. Через  те, що не бачили одні одних, 
вони не взяли города того дня. Летіли ж камені з заборол, як дощ сильний. Вони ж стояли 
на воді, але скоро стали, як на суші,  на накиданому камінні. Спалили підйомний міст і 
жеравець, ляхи ж ледве погасили міські ворота. Данило й Василько ходили біля города; 
деякі стрільці ж стріляли в город, і було поранено 100 і 60  мужів, які стояли на заборолах. 
Коли настав вечір, вони повернулися у свої стани” (Там само. – С.95-96). Натомість  ще 
в іншій ситуації літопис описує бій, зосередивши свою увагу на святотатських, з погляду 
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При описі битв також помітні дві літописні стратегії – умовно-фактогра-
фічна та риторико-метафорична. У першому випадку галицькі та волинські 
літописці описували війну як ратний “труд” чи подвиг князів, підкреслюючи 
їхню безпосередню участь у боях. У цьому разі описи боїв були досить де-
тальними, поданими з перспективи воїна, який бере учать у реальному проти-
стоянні6 

В інших контекстах  образ війни у літописі стилістично прикрашений.  
Звідси – метафоричний опис “непереможного” війська Романовичів перед 
боєм, позначений запозиченнями з літературних зразків7. Цей мотив повторю-
ється при описі облоги Володимира  угорськими війcьками у 1231 році8. В ін-
шому випадку, при описі штурму одного з польських міст, літописець порівнює 

християнина, діях і технічних конструкціях  обложених в  Галичі угорців: “він [Фільній] 
влаштував укріплення з церкви Пречистої владичиці нашої Богородиці, яка не стерпіла 
осквернення свого храму й віддала місто Мстиславу (...) і билися вони за міські ворота. 
І забігли вони на церковні зводи ( комарі), і деякі з них піднялись на мотузках, а коней 
їхніх зловили. На церкві було влаштоване укріплення (град). Вони ж, стріляючи і каміння 
кидаючи в горожан, знемагали від спраги, бо там не було води. А коли приїхав Мстислав, 
вони здалися, і їх звели з церкви” (Там само. – С.87). В інших випадках при описі облоги 
міста хроністи робили основний акцент на дипломатичній складовій, наводячи  діалоги 
між представниками нападників та обложених городян (Там само. – С.96–98). Літописні 
промови тих, хто ініціював облогу,  містять широкий спектр аргументів, якими вони хо-
чуть примусити  своїх жертв  здатися: від декларації  мирних намірів до психологічного 
тиску й погроз на зразок “Нє имать остатися градъ вашь”  ( напр.,“Не вистоїть град Га-
лич, ніхто не врятує його від руки моєї (...) Слухайте слова великого короля угорського. 
Нехай не (...) уповає ваш Данило на Господа, кажучи: “Не здасться це місто королеві 
угорському”. Стільки ходив я в інші краї, хто може втриматися від руки моєї, від сили 
полків моїх?” (Там само. – С.98). Лише  при описі  облоги Холма військами Бурундая 
літописці виділили випадок фальшивого ультиматуму й прихованих домовленостей між 
осадниками й обложеними. Василько Романович на словах вимагає від городян піддатися 
(“Сє городь мой и брата моєго, передайтеся”),  але водночас тричі кидає каменем додо-
лу, “даючи їм знак хитрістю, щоб вони билися, а не здавалися”. Ті ж  “дешифровують “ 
таємний смисл цих слів, але вдають, що розуміють їх як вияв  агресії: “Поїдь звідси, а 
то буде тобі каменем в чоло. Ти вже не брат братові своєму, а ворог йому”. Татари, хоч з 
ними і був тлумач, який знав руську мову, не запідозрюють підступу і їдуть ні з чим (Там 
само. – С.138). Ще в іншому разі  перемовини з  обложеними городянами, за дорученням   
Конрада І,  контролює переодягнений в чужий шолом Данило Романович: тут союзники 
остерігаються змови  міщан  з частиною нападників (Там само. – С.96).

6  “Данило ж гнався через глибокий яр, побиваючи ляхи та русь, та сумував за братом, бо 
не знав про нього. Побачивши з його хоругви, що той гонить ляхів, був у радості великій” 
(Галицко-Волынская летопись. – С.117) або “І була битва люта між ними Василько і Со-
мовит міцно трималися у битві. А двірський Андрій, хоч і мав міцне (мужнє) серце, але 
болість охопила його тіло й руки, і коли він наштовхнувся на ратників, то опустив спис і 
замалим не був убитий” (там само. – С.120–121).

7  “і воїни усі їхні спішилися, і піхотинці зі стану озброїлися; щити ж їхні були, як зоря, шо-
ломи ж їхні схожі на сонце, що сходить; списи ж їхні в руках, наче очеретини  численні, а 
з обох боків йшли лучники, тримаючи в руках самостріли (рожанці) cвої, і наклали на них 
стріли проти ратників. Данило ж сидів на коні й воїнів розставляв рядами. І сказали пруси 
ятвягам: “Чи можете підтримати дерево сулицями і на цю рать насмілитися [напасти]?” 
(Галицко-Волынская летопись. – С.121).

8  “на міських стінах стояли  оружні воїни, блищали щити й зброя, схожі на сонце” (Там 
само. – С.100).
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камені, кинуті на місто, з “сильним градом”,  а мертвих захисників, які падають 
з його заборол, – зі снопами9. Ще в одному місці  літописець взагалі порівняв 
бій із грою, тобто лицарським турніром чи поєдинком10. 

Частиною перетворення війни на ідеальний ратний труд  для  давньорусь-
ких авторів слугували  воєнні промови  чи заклики, які мали підтримувати бо-
йовий дух воїнів. Більшість з них у літописі виголошують князі. Серед тем 
цих промов, – заохочення до битви і пропагування хоробрості11. В іншому міс-
ці літопису князь спонукає підданих  показати прагнення до бою на  власно-
му прикладі12.  Ще один сюжет воєнних промов – тема елітарної, достойної 
смерті (“конєць побідный”) на війні. Треба відкинути мимовільний жах, який 
викликає можлива загибель, і змиритися з її присутністю, закликають воло-
дарі  підданих13. Ще в одній  промові  Данило ставить перед воїнами лише 
дві альтернативи і так змушує їх до активних бойових дій14. Водночас, поруч 
з “лицарським” трактуванням смерті, головним компонентом якого була без-
страшність,  літопис подає її теологічну інтерпретацію: кінець життя на війні 
означає небесну нагороду у вічності (“вінець мучеників”). Так, у повість про 
“Батиєве побоїще” літописець  вставляє “проповідь єпископа Митрофана  до 
володимирців” перед останнім боєм з татарами15.  Натомість жителів  Козель-
ська літописець зображує як тих,  хто намагається примирити  ідеологію меча 
й слави з ідеями мучеництва й раю16. 

 Ці промови й короткі проповіді, як і багато інших моментів тексту, мали 
визначену мету – формування   ідеалу доброго воїна. Це – людина, змалку при-
вчена до зброї. На образі дитини-воїна побудовані, зокрема, розповіді  про юні 
роки Данила Романовича і його сина Лева. З дитинства їх виховують у “світі 
війни”, де усі люди можуть бути потенційними ворогами. Молоді княжичі рано 
привчаються їздити на коні та засвоюють “ідею меча” –  основного засобу само-
захисту й вирішення конфліктів.  Данило – дитина, яка не впізнає навіть матері, 
ранить мечем коня під тивуном шумавинським Олександром, сприймаючи того 
9  Там само. – С.153.
10  “ранком виїхали німці зі самострілами,  і рушили на них русь з половцями і стрілами, і 
ятвяги з сулицями, і гонили одні одних по полю, наче у грі” (Там само. – С.123).

11  “Мєдляи на брань страшливу душу имать” – такий афоризм літописець вкладає в уста 
Данила Романовича, водночас підкреслюючи начитаність князя-воїна (“Данилови же рєк-
шю, яко же Писаніє глаголєть”) (Там само. – С.101). 

12  “Поидете, да разумно будеть всимь не хотящимь ити на войну” (Там само. – С.124).
13  “Чого лякаєтеся? – звертається Данило Романович до воїнів перед боєм. – Хіба не зна-
єте, що війна без полеглих, мертвих не буває? Чи не знаєте, що на ратників пішли, а не на 
жінок? Якщо муж убитий в бою, то яке диво є? Інші ж вдома вмирають без слави, а ці зі 
славою померли; укріпіть серця ваші і підійміть зброю свою на ратників!” (Там само. – 
С.125).

14  “воїну, що кинувся на брань, личить або здобути перемогу, або  впасти від рук ратників 
(....) Йдіть проти них” (Там само. – С.103).

15  “Чада! Не убоїмось облуди нечестивих і не візьмемо собі в ум тлінне це й скороминуще 
живоття, а про інше (...) життя подбаємо, про життя, яке з ангелами. Якщо навіть город 
наш вони списом полонять і смерті нас віддадуть, я того, чада, поручником є, що вінці 
нетлінні ви од Христа-Бога дістанете” (Там само. – С.106).

16  “Наш князь молодий, тож покладемо життя своє за нього: і тут славу цього світу при-
ймемо, і там небесні вінці від Христа Бога отримаємо” (Там само. – С.107).
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за ворога17. При цьому літописець детально зупиняється на тих моментах, коли 
князь починає добре триматися в сідлі та здобуває перший бойовий досвід18. 
Схожі моменти виділені  й в літописній біографії Лева Даниловича. Руський 
книжник, наприклад, вважав знаковим той епізод в бою, де юний князь (“младъ 
сый”) зломив свій спис об “прегордого Філю” (угорського воєводу Фільнія)19. 
Крім того, хроніст детально зупиняється на двобої  Льва Даниловича зі Сте-
кинтом,  коли княжич  вбиває ворога, приносить його зброю як  знак тріумфу 
та викликає радість батька20. У такому контексті сутичка стає випробуванням 
на шляху  воїнського зростання, лицарського подвигу, мета якого – захист честі 
й здобуття слави. Отож, літописні князі – “добрі борющи” воїни, здатні за-
хистити себе будь-якою зброєю у  будь-якій ситуаціях. Наприклад, в одному з 
боїв Данило Романович ламає спис і пробиває собі шлях, ранячи й убиваючи 
супротивників мечем,  а його брат Василько, навпаки,  борониться сулицею21. 
Натомість зброю знищеного ворога  літописець вміщує   серед знаків перемоги 
та слави (для одних) і  поразки та втрати честі (для інших).  Так, зброя, яку су-
противник присилає сам, має означати його покору. Цю функцію виконує, на-
приклад, меч німецького воєводи Герборта, присланий Данилові Галицькому22. 
Водночас серед символів тріумфу літопис згадує, наприклад, княжу хоругов на 
городській стіні чи брамі: увійшовши до Галича, Данило Романович вивішує 
свій стяг на Німецьких воротях міста23; таке ж знамено перемоги князь вивішує 
в одному з градів в околицях Опави24. Навпаки, роздерта хоругва ворога Рома-
новичів – Фільнія – символізує у літописі його поразку25. Ще один тріумфаль-
ний знак  на полі бою –  поза воїна-переможця: княжич Лев Данилович гордо 
стає посеред трупів на полі бою, щоб підкреслити свою “побіду”26 . Образ іде-
ального воїна у літописі отримує також інші атрибути:  він добре володіє ме-
чем та списом,  не зважає на рани,  стійко зносить голод, не знає втоми тощо27.  
Загалом, добрі князі – це звиклі до бою полководці, які стоять на чолі своїх 
військ., даючи їм приклад дисципліни і воїнського вміння28. Зразковий князь, 
підкреслює літописець -  також людина, яка дбає про своє військо, наприклад,  

17  Там само. – С.82-83.
18  Там само. – С.86.
19  Там само. – С.117.
20  “Лев же увіткнув свою сулицю, і не міг він захищатися, Лев Стекинта убив мечем і брата 
його проткнув мечем (...) приніс Лев зброю Стекинтову й брата його, і показав перемогу 
свою, батько ж його король  у радості був великій через мужність і сміливість сина свого” 
(Там само. – С.128).

21  “і сулиця його була покривавлена, а древко посічене від ударів мечів” (Там само. – С.101).
22  Там само. – С.127.
23  Там само. – С.105.
24  Там само. – С.126.
25  Там само. – С. 117
26  Там само. – С. 118.
27 “Данилови жє не спашю З дни и З нощи, тако же и воємъ єго” (Там само. – С.103).
28  “Ти єси король, голова військами ( полкомъ). Ти знаєш воєнну справу,  звиклий до війн 

(“на ратєхъ обычай ти єсть”), і  кожен перед тобою засоромиться та побоїтся тебе: ви-
ступи ж сам наперед- переконують дружинники  Данила Романовича (Там само. – С.129).
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йде на полювання, щоб здобути м’яса для воїнів29. Водночас літописний воїн, 
який кидається в бій, наділений рисами агресора. Приклади зустрічаємо уже 
в “прославі” Романа Мстиславича, де  хроніст   наділяє  володаря властивос-
тями лева, рисі, крокодила, орла і тура, акцентуючи на їхній безпощадності та 
жорстокості30.  Це закономірно: з погляду середньовічного автора, зразковий  
воїн – той,  хто різними способами перемагає своїх ворогів, захоплює чужі  во-
лодіння тощо. Так, Данило Романович особливо радіє,  вступивши з військом 
на Чеську землю, і тішиться, проникши в глибину польської території, де до 
цього  не воював жоден з руських князів31. Винятком для князівського літопи-
сання були образи  звичайних воїнів на зразок анонімного сандомирця, який, 
обороняючи місто, убив татарина32. В уяві літописця цей вчинок був аналогією 
лицарського подвигу насамперед тому, що “простий чоловік” бився з  “без-
божними монголами”. В іншому місті літопис виділяє з посеред княжих військ 
двох воїнів – придворного слугу Раха Михайловича та неназваного “прусина”, 
які самостійно  вели бій з чисельними ворогом і загинули, на думку літописця, 
геройською смертю33. Але такі згадки поодинокі: більшість воїв у описах битв 
зливаються у єдине ціле, з якого виокремлений хіба що князь.

Загалом літопис розрізняє війни між християнами і християнами,  христи-
янами та поганами і окремо виділяє війни християн з татарами. Збройні кон-
флікти першого типу – це боротьба з ситуативними противниками.  Частина з 
них в одних випадках є “мирниками”, а в інших – ворогами руських володарів. 
Сюди ж входили чисельні усобиці між самими русичами.  Зразок війн другого 
типу – конфлікти з прибалтійськими племенами: ятвягами, литовцями, жемай-
тами. У багатьох контекстах галицькі та волинські літописці дивляться на них 
як на варварів, яких треба знищувати. Тому масові спалення їхніх поселень, 
інші репресивні заходи вони вважають  закономірними. Прибалти – язични-
ки, і навіть їхню військову тактику руські літописці вважають поганською34. 
У свідомості  галичан та волинян конфлікти з  цими  племенами мають певні 
риси сакральних, “Божих” війн, мета яких – навернення в істинну віру. Цей 
момент був характерною рисою середньовічного християнства, яке  частково 
перетворювалося на воєнну ідеологію35. Водночас  навіть поган в літописі не-
рідко зображають як достойних супротивників  й визнають справедливою ви-
могу одного з ятвязьких вождів, який закидає русичам недостойний вершників 
спосіб ведення війни проти піших36.  
29  Там само. – С.128-129.
30  Там само. – С.78.
31  Там само. – С.125.
32  “Один з ляхів – не боярин, не знатного роду, але простий чоловік, не в доспіхах, з сули-
цею, захистився відчайдушністю як твердим щитом і сотворив справу, пам’яті достойну: 
побіг проти татарина і, зійшовшись з ним, так убив татарина, аж другий татарин, надій-
шовши ззаду, потяв ляха, і тут убитий був лях” (Там само. – С.138).

33  Там само. – С.153.
34  “О мужі воєнні! Хіба не знаєте, що для християн силою є простір, а для поган – тіснота,  
вони звикли до битви у лісах і заростях” – повчає Данило Романович воїнів перед одною 
з  русько-ятвязьких сутичок (Там само. – С.121).

35  Tyerman C. God’s War. A New History of Crusades. – Cambridge (Mass.), 2006. – P. 27-57.
36  “Добре сидіти  на конях! Але якщо не жалієте нас, то спочатку себе пожалійте, і безчестя 
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Натомість війни руських князів з монголами потрапляють у дещо іншу 
категорію. Причина – у самому сприйманні  монгольських військ. Поява цих 
“диявольських вершників з нізвідки”, які застосовували незнайому  стратегію 
й тактику бою,  стала для європейців шоком, несподіваним візитом людей з 
антисвіту (Тартару)37. Невипадково після перших сутичок з татарами і перед 
битвою на Калці думки руських князів розділяються: одні недооцінюють мон-
голів (“прості люди (...), гірші від половців”), інші ж відразу бачать у них гід-
них супротивників (“стрільці”, ратники і “добрі вої”)38.  Спочатку татари при-
тримуються обманної тактики: руські князі нападають на їхні передові загони, 
збагачуються їхньою худобою й женуть їх далеко у степи39. Це породжує ілю-
зію перемоги. Однак подальші події підтвердили  зовсім  інший погляд: саме 
монголи, а не русь чи половці виявляються кращими ”людьми війни”. Галиць-
ких літописців вразила не тільки ефективність монгольського способу ведення 
війн та гіперболізована кількість татарських воїнів. Монголи, які керувалися 
власними правилами поведінки з супротивниками, стали для них синонімом 
абсолютної жорстокості й підступності40. Отож, це - “люті звірі”, які  у 1240 
році ріжуть старих, жінок і дітей41, безжально знищують  жителів цілих міст: 
Пронська, Козельська, Києва, Володимира. Тут літопис не шкодує описів драс-
тичних сцен. Так, дружина Романовичів не могла ввійти у Володимир42. Звідси 
також - і страшна для руських читачів картина “судомирського взятія” – зни-
щення мешканців польського Сандомира у 1259 році43. Жорстокість як атрибут 
татарів літописець відзначає також, описуючи похід Телебуги й Ногая 1283 р.: 
під час облоги Володимира та Львова монголи вбивають або грабують й роз-
дягають догола кожного, хто виходить з міста, прирікаючи людей на смерть від 
холоду.44 

 Водночас  помітне двозначне ставлення літописців до проблеми масових 
вбивств та насильства на війні загалом. Коли йдеться про війни галицьких і во-
линських князів з їхніми ворогами, то знищення недругів у літописному тексті 
подано нейтрально. “Лев же, тихо оточивши село, усіх перебив, лише одного 
свого: нашими бо головами рятуєте свою честь”. Як наслідок, загони Данила Романовича 
спішуються  й “пом’якшують ятвязькі серця”,  демонструючи “руську й ляську силу” 
(Галицко-Волынская летопись. – С.121).

37  Ле Гофф Ж. Людовик ІХ Святой. – Москва, 2001. – С.37-41.
38  Галицко-Волынская летопись. – С.89.
39 Там само. – С.90.
40  “не знала ж русь їхньої лесті, вийшли перед ними з хрестами, вони ж усіх убили” (Там 
само. – С.90-91).

41  ( “и не пощади отъ отрочатъ до сосущихъ млеко” (Там само. – С.107).
42  “через сморід від численних убитих. Ніхто у Володимирі не залишився живим, церква 
пресвятої Богородиці була наповнена трупами, та інші церкви були заповнені трупами й 
тілами мертвими” (Там само. – С.110).

43  Частина  вражених нападом городяни в паніці “подушилися самі, а інші падали з моста 
в рів як снопи; рови ж наповнилися мертвими, і можна було ходити по трупах, як по 
мосту” , ще частина згоріла у вогні. Решту жителів, які, висповідавшись, свідомо йдуть 
на смерть, татари  виводять за місто і там після публічного приниження вбивають: “І по-
садили їх татари на оболоні, біля Вісли, і сиділи два дні на оболоні. Тоді почали убивати 
їх, чоловіків і жінок,  і не залишилося з них ані одного” (Там само. – С.139).

44  Там само. – С.156.
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залишив” – описує літописець знищення ятвязьких Болдикищ у 1256 році. Далі 
він спокійно описує послідовне руйнування ятвязьких поселень та грабунок їх-
нього майна45. Схоже ставлення й до полонених з Возв´ягля: Данило Романович 
наказує спалити їхнє місто, а людей ділить між князями як військову здобич46. 

Війну між християнськими володарями літопис зображає як відносно ци-
вілізовану: ляхи (поляки), наприклад, не полонять і не убивають, а лише гра-
бують ворожу челядь47. (Зрештою, за умовою між руссю й поляками обидві 
сторони обіцяють  в бою не брати челяді). Водночас літописний текст  фіксує 
акти тотального знищення жителів у регіональних конфліктах48. Проте дійсно 
страшною для руських авторів була, насамперед, жорстокість неприятелів  – і 
не тільки татарів. Так, літопис спеціально наголошує на кровожерливості угор-
ців, які приносять маленькому галицькому королю Калману (Коломану) голову 
Михалка Скули, з тіла якого ще й знімають три золоті ланцюги49. Водночас у 
літописний текст проникали вражаючі сцени загибелі ворогів, хоча й трактова-
ні як різновид Божої кари.  Звідси – епізод зі смертю литовців під 1258 роком50. 
Схожою для літописців була й ситуація із загибеллю угорців - воїнів короля 
Бели IV під 1229 р.51. 

Зрештою, війна у зображенні літописців – очікування потенційної смерті. 
Недаремно міщани Городна, оточені військами руських князів, з літописом, ні-
міють, зазнаючи очевидної поразки після взяття оборонної башти (“стовпа”), 
що була для них останньою надією52. З очікуванням війни пов’язане й сприй-
мання знамень на зразок комети, яку літописець  описує під 1265 р. Її появу  
трактували як знак  “великого заколоту на землі” й раділи, коли  нічого не ста-
лося53.  З іншого боку, літописець  виділяв незвичну поведінку птахів перед 

45  “і була радість велика через погибель поган; і палили доми їх, і руйнували села їх... 
Ставши у Привищах на ніч, захопили ж  статки їх, спалили доми їх. Ранком пішли, ни-
щачи землю і спалюючи. Спалили Таїсевичі і Буряля, і Раймочі, і Комата, і Дора, і городи 
нищили, і особливо спалили  Стекинтів дім. Стали у селі Корковичах. І дивно було, що 
можна було насититися такій кількості воїнів, їм самим і їх коням, на двох дворах. А що 
не могли з’їсти самі й коні – усе спалили” (Там само. – С.120-121).

46  “це – брату cвоєму, це – Левові, інших – Шварнові” (Там само. – С.133).
47  Там само. – С.152.
48  “Пішов Лестько на Лева і захопив у нього місто Перевореськ, і  зарубав там усіх людей 
від малого до великого, город спалив, і поїхав назад до себе” – стверджує хроніст під 
1281 р. (Там само. – С.151).

49  “Їх кололи й рубали, і загнали в озеро. Десять чоловік хапалися за хвоста одного коня, 
сподіваючись: “Кінь винесе нас”. І так вони загрузали, топлені ангелом, якого послав Бог. 
І було озеро сповнене трупів, і щитів, і шоломів: місцеві велику користь мали, витягуючи 
їх” (Там само. – С.85).

50  Там само. – С.133.
51  “послав Бог на них кару і ангел побивав їх. Вони так помирали: в одних відпадали пі-
дошви, як від черевиків. А інші, вилізши на коней, померли; ще інші вмирали, зійшов-
шись довкола вогню і м’ясо піднісши до рота. Від багатьох недуг вони помирали, а по-
токи небесні все одно топили їх” (Там само. – С.98).

52  “і страх великий, і жах напав на город, і стояли вони, наче мертві, на заборолах” (Там 
само. – С.149).

53  Там само. – С.143
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одним з боїв біля річки Сян54.
 Водночас війна для літописців  - час двобоїв і  пов’язаного з ними крику, 

стогону, шуму ( невипадково мирний час – це літописна “тишина”). Так, вої-
ни криком  координують свою діяльність під час боїв, криком  повідомляють 
про свою перемогу та просять підтримки. Під час битви з ятвягами, Данило і 
Василько Романовичі заохочуючи воїнів продовжувати бій, “крикнули обидва 
сильним голосом”, що їхні вороги тікають. Для підсилення ефекту, за одною з 
гіпотез, князі повторювали вигуки переслідуваних супротивників, співзвучні з 
руськими дієсловами руху (“Бігъ, бігъ!”, що перекладають або “гони”, “гони” 
або “біжать”, “біжать”55. “Гласомъ великому” перед битвою співають пісні, що 
підіймають “бойовий дух” воїнів. Так, поляки “міцно” ідуть на війська Василь-
ка Романовича, “ревучи сильним голосом, “керліш” / “корєлєс” співаючи”56. 
Криком прохають про допомогу: у бою під Берестям 1228 р., за літописною 
версією, Василько Романович переслідував ворога, але “був голосний крик: 
“Брат твій б’ється позаду!”, і він, лишивши, вернувся брату на допомогу”57 . 
Літопис пов’язує війну також із жалібними криками: в одному з епізодів  цілу 
ніч не вщухають крики поранених і тих, які шукають один одного. Поруч з 
криком, війну супроводжує тріск та відлуння ударів. Таке сприймання ставало 
основою для гіпербол і метафор: у одному з “кріпких” зіткнень, за словами 
літописця, “списи так ламалися, ніби це були удари грому”. Особливо грізним 
є літописний образ всепоглинаючого гулу війни, що нівелює “мирні” звуки58. 

Інший сигнал наближення збройного конфлікту - “сильний голос” воро-
жих послів, які приходять з ультиматумами. Саме в такому тоні посланець 
виголошує вимоги угорського короля Бели, адресовані оточеним галичанам. 
Примушуючи городян слухати “словеса великого короля угорського” з погро-
зами, він прагне показати могутність свого володаря і змусити жителів Галича 
припинити опір59. Попри  жахи й небезпеки збройного конфлікту, принаймні у 
галицькій частині літопису, домінує  зацікавлення війною і навіть прагнення до 
неї. Показовим є епізод, вміщений під 1254 р.60. 

54  У той час як руські воїни озброїлися, “і прилетіли орли й багато воронів, як хмара велика, 
і птахи ширяли, орли ж клекотали й плавали крилами своїми і здіймалися у повітрі, як 
ніколи раніше не було”. Це також вважали знаменням, однак пізніші редактори літопису 
не могли остаточно визначити – віщувало воно добро чи зло (Там само. – С.116).

55  Там само. – С.130.
56  Там само. – С.117.
57  Там само. – С.94.
58  Так, під час облоги Києва військом Батия – зауважує літописець, – не можна було нічого 
почути “через скрипіння возів його, ревіння верблюдів його та іржання коней його” (Там 
само. – С.108).

59  Там само. – С.98.
60  Тут літописець повідомляє, що Данило Романович “тяжко болів на очі” і не зміг взяти 
вороже укріплення, бо не помітив, що ворота в ньому були якийсь час відчинені. Пізні-
ше, дуже розчарований цим, “недугою знедолений і струджений”, подався в “колимагу 
свою”. Проте  князь не вважав цю хворобу чимось достойним більшої уваги, аніж війна: 
відходячи до свого намету і скаржачись на недугу, наказав синові  “палити усі навколишні 
гради” (Там само. – С.126). 
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Військові досягнення були також визначальними для сусідніх з Руссю на-
родів. Так, об’єктом здивування іноплемінників – підкреслює літопис, – ста-
ють, передусім, мілітарні елементи в культурі Галицько-Волинського князів-
ства61. 

Детально описані у літописі  атрибути зброя (стріли, “сабля златом укра-
шєна”), доспіхи та одяг, який носили поверх доспіхів (“кожухъ же оловира 
грєцкого и круживы златыми плоскими ошитъ”). Вони  не лише засвідчували  
соціальний статус чи естетичний смак князя-воїна, а й давали відчуття  фізич-
ної захищеності та психологічної  переваги й вищості над звичайними людьми, 
які такого обладунку не мали62. Це – ще одна ознака суспільної ваги і влади, 
яка підіймала  тогочасну озброєну людину над оточуючими і підкоряла інших 
її волі.  

Загалом, проблема  сприймання війни та військового  компоненту в культу-
рі середньовічної Галичини й Волині дозволяє поставити кілька суміжних пи-
тань, які  лежать поза межами літописного тексту. Перше – текстологічне. Воно 
стосується участі військових людей в укладанні та редакції  галицько-волин-
ського літописання. З одного боку, детальні описи боїв, подані з погляду безпо-
середнього учасника чи знавця військової справи, велика кількість війcькової 
термінології63 дають частині вчених підстави виділяти у літописному тексті 
не тільки ратні повісті, а й щоденники окремих походів. Разом з тим, помітно, 
що воєнні події у Галицько-Волинському  літописі нерідко подані крізь призму 
релігійного світогляду, так, ніби автором тексту є не світська, а духовна особа. 
Водночас суміщення світської й духовної візій – також дуже часте явище у лі-
тописі. І це не дивно. Наявність військових знань та досвіду не обов’язково має 
вказувати, що літопис чи його частини творив воїн з княжого оточення. Вра-
ховуючи рівень мілітаризації тогочасного суспільства, знання духовних людей 
про війну, їхня заангажованість у ратні справи могли бути більшими, аніж мож-
на б уявити нині. Тому наявність ратних повістей у літописі – не обов’язково 
наслідок діяльності  воїна. З іншого боку,  нині мало відомо про релігійний 
компонент у ментальності  військових людей середньовічної Русі, їхнє став-
лення до книжності тощо.  Отож, “аргумент війни” при ідентифікації редак-
торів Галицько-Волинського літопису може бути, образно кажучи, двосічним 
мечем і свідчити як на користь світського, так і духовного походження тексту 
та його елементів. Так, хоча галицька частина літопису більше сконцентрована 
довкола образу війни, аніж відносно “мирна” волинська, проте ставлення до 
війни у всьому творі, переважно, однакове. 

Ще одна проблема, яка випливає з нашої теми, – ідеологічна. Вона сто-
сується самої природи соціальних відносин у середньовічній Галицько-
61  Мазовецький князь Конрад І, як союзник Романовичів, “любить руський бій” й спо-
нукає до нього своїх воїнів, щоправда без великого успіху (Там само. – С.95). Натомість 
угорський король Бела ІV захоплений виглядом військ Данила Галицького, тим, що князь 
приїхав “згідно зі звичаєм руським предків своїх” – у повнім воїнськім обладунку (Там 
само. – С.122).

62  Keen M. Chivalry. – New Haven and London,1984. – P.220.
63  Генсьорський А. Галицько-Волиньский літопис ( лексичні, фразеологічні та стилістичні 
особливості) – Київ, 1961. – С.51-66,112-120.
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Волинській Русі. Насамперед, це торкається специфіки того, що на західно-
європейському досвіді прийнято називати феодалізмом, феодальним суспіль-
ством, побудованим на лицарстві і лицарському етосі. Відносини власності у 
такому соціумі засновані на зв’язку сюзерена та васала, в основі яких, у свою 
чергу, лежали воєнні потреби і військова сила, а з ними й лицарські ідеали  
Зрозуміло, що  аналогічні поняття не були чужими середньовічній Русі64. Од-
нак, попри  цивілізаційну єдність тогочасної Європи, категоріальний апарат  та 
ментальність воїнів Данила  Романовича усе ж відрізнялися від ідеалів, відо-
мих з “Пісні про мого Сіда”, “Пісні про Роланда” чи романів про лицарів Круг-
лого столу. Тому, наприклад,  ще Р. Бутруш з великою обережністю та вагання-
ми шукав аналогів   західноєвропейського феодалізму та лицарства у Київській 
Русі65. Це не означає, що Русь обрала “особливий шлях” розвитку. Проте гене-
тично  її військова ідеологія – сплав різних елементів: від (пост)норманських 
(генеза її воїнської касти – княжих дружин, а також, можливо, деяких ритуалів 
та категорій лицарської етики), (пост)візантійських (трактування воєнних дій 
у руслі середньовічного християнства) та слов’янських  компонентів до явних 
і прихованих орієнтальних запозичень. Крім того, культура середньовічної 
Галичини й Волині, принаймні частково, була наслідком  русько-польських і 
русько-германських контактів тощо, отже – породженням центрально-східно-
європейського цивілізаційного простору.  Прямо чи посередньо цей контекст 
вплинув на її загальну конфігурацію, у тому числі й у військовій сфері. 

Ми вже зазначили, що концепт війни, у багатьох аспектах, визначив фор-
му й зміст Галицько-Волинського літопису, ставши його сюжетним кістяком.  
Так само й сама війна, певною мірою, цементувала середньовічний соціум 
Галичини й Волині, спричиняючи його  урбанізацію, формуючи вертикаль і 
горизонталь соціальних відносин; зрештою,  вона конструювала його ідеоло-
гію, ментальність. Проте  часті сутички також і роздрібнювали  це суспільство, 
підриваючи його економічну й політичну структуру. Саме війни з зовнішніми 
ворогами й внутрішні збройні конфлікти послабили та, зрештою, знищили Га-
лицько-Волинське князівство, а згодом спричинили поступову інкорпорацію 
його територій у склад сусідніх держав. 

Стратегма козацкоє: збройні конфлікти раннього нового часу.  Реаль-
ну  межу між середньовічною і ранньоновітньою воєнними практиками прово-
дять по-різному66. У певних аспектах між ними бачать розлам, в інших – спад-
коємність і континуїтет. Провести ментальний кордон між середньовічною та 
ранньоновітною рецепцією війн у певний моментах також досить складно, тоді 
як в інших вона є доволі чіткою. Однак залишається фактом, що людей XVII-
64 Див.: Войтович Л. Феодалізм в українських землях: проблеми існування та періодизації 

//Істину встановлює суд історії. Збірник на пошану Федора Павловича Шевченка. – Київ, 
2004. – Т.2. – С.385-394. Його ж. Актуальні проблеми історії середніх віків // Medium 
aevum: Середні віки. – Львів, 2010 – С.13-18.

65  Boutruche R. Seignierie et feodalite. – Paris,1968.
66  Вчені все ще дискутують довкола рівня й масштабів “мілітарної революції”, яка, на думку  
М. Робертса, відокремила ранній новий час від середньовіччя Пор. Prestwich M. Armies 
and Warfare in the Middle Age: The English Experience. – New Haven and London,1996. – 
P.334-336.
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XVIII ст. цікавили  повідомлення про війни XIII cт. Про це свідчать покрайні 
записи на тому ж Хлєбниківському списку Галицько-Волинського літопису. 
Ранньоновітні  читачі виділяли для себе, наприклад, описи Батиєвого втор-
гнення, кількість жертв військових конфліктів, деталі військових походів Рома-
новичів і конспектували їх67. Водночас в реальній дійсності вони мали справу 
з іншими війнами, зокрема тими, які згодом назвали козацькими. Картинам 
козацьких війн у ментальності їхніх галицьких сучасників властива та ж різка 
контрастність і суперечливість, якою позначена уся культура ранньоновітнього 
суспільства. Ілюстрацією цього можуть слугувати тексти українців/русі, поля-
ків та євреїв XVII ст., які стали свідками Хмельниччини68

Отож, прихильний до православ’я М. Гунашевський ставиться до козаків, 
в основному,  дуже  позитивно, відверто симпатизуючи їм. Вирішальними для 
нього були етнорелігійні критерії. З погляду Гунашевського, козаки  викли-
кають симпатію як вороги “ляхів” і супротивники їхньої віри – католицизму. 
Саме тому він збирає  для своєї хроніки різні звістки з історії козацтва, де  ко-
заки постають захисниками Русі від різноманітних ворогів. При цьому літо-
писець вибудовує своєрідну генеалогію козацьких війн. Символічно, що пер-
шим повідомленням, де зустрічаємо слово “козак”, на сторінках його літопису 
є повідомлення з 1578 року про страту Івана Підкови69. Загальний тон запису 
вказує на прихований підтекст. Гунашевський акцентує на тому, що, попри їхні 
очевидні заслуги перед Річчю Посполитою, козаків тут постійно переслідують, 
і навіть більше – переслідують через те, що вони захищають Польщу. Опосе-
редковано продовженням “козацької” теми у Львівському літописі стають дві 
звістки про повстання під проводом Северина Наливайка70. Далі козаки по-
стають учасниками шляхетських конфліктів71. Однак тут знову бачимо певний 
нюанс: приховано Гунашевський підтримує вчинок Шевлюги як справедливу 
кару за провокування безглуздого кривавого конфлікту.  У ту ж парадигму ге-
роїчних персонажів  Львівського літопису вписано  також образ “Сагайдачно-
го, гетьмана козацького”. У тексті його наділено напівміфічними атрибутами 
67  “Галичь обляненъ на 4 части отъ Бобръки до Ущици и до Прута”, “Клятва межи  ляхами 
и русю не брати челяди подъ час войны” тощо  (Цит за: Галицко-Волынская летопись. – 
C.97).

68   Порівняємо відомі документи двох жителів тогочасного Львова – Львівський літопис, 
вміщений серед інших записів українського міщанина Михайла Гунашевського (Цит 
за: Бевзо О. Львівський літопис і Острозький літописець: Джерелознавче дослідження. 
– Вид. 2.– Київ,1971), збережені у копіях “Листи зі Львова” представника польського 
міського патриціату Самуїла Кушевича (Цит за.: Кушевич С. Листи зі Львова //Жовтень 
– 1980. – № 1. – С.119-127; №2. – С.130-136; №3. – С. 99-106; – №4. – С.117-127) та кни-
ги єврейських хроністів Натана Ганновера і Мейєра з Шебржешина (Цит за: Еврейские 
хроники XVII ст. Эпоха “Хмельничины”. – Москва – Иерусалим, 1997.

69  “Баторій бул во Львові і поїхал на лови, а казал козака Подкову стяти, бо посол турецький 
скаржил на него, що татарув біял і до Польщі недопущал” (Бевзо О. Львівський літопис. 
– С.101).

70  “Наливайко до Венгер ходил” (під 1596 роком) і “Наливайка згублено” (під 1597 р.) (Там 
само. – С.102).

71  “Знову Опалінський зі Стадницьким о пса войну точил, і людий  погубили много. На-
остаток Стадницькому козак Шевлюга голову втял, ланцуцькому” – читаємо під 1608 ро-
ком (Там само. – С.103).



224

безстрашного воїна, який гине лицарською смертю72. У контекст розповіді про 
гетьмана  автор вплітає також мотив заслуженого благословення усіх козаків 
з рук самого  “королевича Владислава”73. Тут простежується сюжет, незримо 
присутній у більшості літописних згадок про козаків: попри конфлікт з “ляха-
ми”, Михайло  Гунашевський зображає їх вірними підданими Речі Посполитої 
та її володаря. Проте події 1625-1626 рр., які літописець дещо сумбурно резю-
мує, він усе ж  опосередковано зводить до перемоги над тими ж поляками74.  
Наступні згадки про козацтво у Львівському літописі пов’язані з подіями 1630 р. 
Тут автор, підкріплюючи власні думки включеним до літописного тексту до-
кументом,  уже відкрито  зображає козаків  оборонцями  руського народу. Їм  
протистоять “ляхи” в особі Станіслава Конєцпольського і Самійла Лаща, які, 
за Гунашевським, виношують не просто проект ліквідації козацтва, а й  план 
тотального знищення “усієї русі”75. Цю ідею, підкреслює Гунашевський, вино-
шують й львівські  “латинннки”76. Певно, що в такому контексті невдачі корон-
ного гетьмана й успіхи козаків для львівського міщанина зовсім логічні. Він не 
втримується від саркастичного вираження  своєї антипатії до коронного геть-
мана  й емоційного захоплення козацтвом77. Навіть козацька жорстокість щодо 
ворогів , з погляду Михайла Гунашевського, виявляється цілком виправданою. 
Це – відповідь на звірства “ляхів”, дзеркальне відображення жорстокості ко-
ронного війська. Так, Самійло Лащ нищить жителів “Лисінки містечка” на 
сам Великдень78. Відповідно, літописець формує стереотип польського воїна 
як жорстокого винищувача усього руського79. За це козаки мстяться на елітній 
“Золотій Роті”80. Водночас, трактуючи козаків як виразників Божої справедли-
вості, автор літопису водночас і гордиться їхньою безпощадністю, і боїться її. 
Він бачить,  як у козацьких діях стирається різниця між сакральним і профан-
ним, дозволеним і забороненим. Так, нищачи загін коронного війська, козаки 
72  “В той час Сагайдачний спосродку турков, беручи по єдному, водил до своєго обозу. Там 
єго пострілено і умер, а в Києві лежить тіло єго” (Там само. – С.104).

73  “І так за помоччю божиєю а за стараннєм козацьким сталося, где видячи старання їх, сам 
признал їм рицарство, і отримали звитязство великоє” (Там само. – С.104).

74  “гетьман Конєцпольський ходил за козаками аже до Медвежих Лоз і гетьмана дал їм 
Дорошенка. Завіл був ляхов хорошенько, але не хотіл бити, мусили би ся були просити” 
(Там само. – С.105).

75  “аби впрод козаков, а затим   во вшисткой Україні русь вистинати аж до Москви” (Там 
само. – С.105).

76  “теди мнісі домінікани меч повсящовали і коло костела носили і през вшистку мшу на 
олтару лежал с тим докладом, же на то поганство, на русь, жеби їх викоренити” (Там 
само. – С.111).

77  “[Конєцпольський] людий много стратил і ледве ся виніс, але предця гармати їм зоста-
вил, і познал, що козаки!” (Там само. – С.105).

78  Там само. – С.105.
79  “[Лащ] Лисінку містечко на самий день великодній вшистко вистинал, як мужов, так 
і жон, так і дітей, в церкві будучих, і попа з ними. По дорозі людей невинних, буле би 
тилько русин бил, забивали” (Там само. – С.106). “[Гетьман польський] розгнівавшися 
барзо…, послал хорогвий п’ять, под котрими було людей 7 сот, казали місто козацькоє 
висічи, і жонок, і дітей, аби єдно бул русин” (Там само. – С.117).

80  “на світанню вшистких побито, і ноги не впустили, і там в окопі поклали і ховати не 
казали; где скарби великії окрутне побрали” (Там само. – С.108).
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не лише залишають оголені  тіла ворогів розкиданими на вулицях, “як в пові-
тря” (тобто під час епідемії), але й убивають “своїх” же81. У запалі бою козаки 
не зважають ані на вік, ані на походження своїх ворогів. Як приклад у літопи-
сі наведено історію вісімнадцятирічного польського шляхтича Гломбоцького, 
який,  віддавши свою соболеву  шубу, пропонував великий викуп, але теж не 
уникнув  козацької розправи82. Разом з тим,  козацькі виступи 1630 р. у свідо-
мості літописця тісно пов’язані з обороною православ’я, а будь-яка  поразка 
козацтва для нього – загроза “усій русі”. Яскравий приклад – згадка про зна-
ковий осередок “святої віри” – Межигірський монастир, який у тексті літопису 
прямо названий “козацьким”83. Звідси – протиставлення  гротескно-іронічного 
образу коронного “пана гетьмана” (Конєцпольського), який після завершення 
бойових дій 1630 р. уособлює поразку “ляхів”,  і постаті запорозького геть-
мана – “Тараса» (Трясила), який  в  Гунашевського символізує воєнний успіх 
козаків й визнання їхніх вольностей84. Загалом же, на думку С. Плохія,  автор 
Львівського літопису зараховує події 1630 р. до категорій священної війни85. 
Відповідно, дії козаків в його уяві також сакралізовані: вони перетворюють-
ся на знаряддя справедливої Божої кари. При цьому Гунашевський спеціально 
підкреслює, що дані про усі події “за Дніпром” він  запозичив з надійного дже-
рела – письмових вісток одного із запорозьких гетьманів (якого, проте, називає 
досить невиразно – “якимось”)86. Тим самим, літописець ще раз акцентує на 
постійному зв’язку між львівськими русинами-українцями і їхніми інформато-
рами “з України”. Однак після опису подій 1630 р. згадки про козаків на пев-
ний час зникають зі сторінок літопису Гунашевського і з’являються там лише 
під 1635 р. Тут знову виникає мотив  “ляських” підступів  проти козацтва87. 
81  “Єдного русина Попеля знашли в чернца, взяли і розстріляли, а другого с церкви святого 
Феодосія” (Там само. – С. 108).

82  Там само. – С.108.
83  “німці (…) до Межигорського монастиря хтіли штурмовати, леч ся чернці постерегли 

(…). Що ж, розумієте, в яком ми страху були, же юж в козацьком монастиру, на котрий 
вшисткі зубами скреготали! І певне, гди би ся їм ведлуг замислов їх повело, вшисткой би 
ся русі достало…” (Там само. – С.109).

84  “гди му [Конєцпольському] Тарас обраного війська показал позосталого: юж не 6 тися-
чий нех будет, гетьмана не он, ані кроль маєт надавати, тілько сами обирати, признал му 
рицерство” (Там само. – С.110).

85  Плохій С. Наливайкова віра: Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні. – Київ 2005. 
– C. 182-185. 

86  “гетьманом козацьким ніякись Тимош Мигайлович Оренда, котрий рукою власною тії 
новини посилал знаємим своїм в року 1630”  (Бевзо О. Львівський літопис. – С.111).

87  На цей раз козакам у тексті літопису протистоїть “ніякий капітан, котрий ся був оженил у 
Львові, у пана Дзяного, у влоха”. Він присягає світській і духовній владі Речі Посполитої 
збудувати “на Україні, где Ніпр упадаєт в дунай”  фортецю Кодак, щоб перешкоджати 
морським походам запорожців.  І в цьому випадку руйнування твердині та козацьку роз-
праву над капітаном і залогою Кодака Гунашевський вважає цілком виправданими і спра-
ведливими вчинками. Опис  жорстоких “збитків козацьких над капітаном” у його тексті 
подано до краю натуралістично й безпристрасно: “з вечера до світа збили вшисток люд і 
ноги не оставили (…) А самого живо взявши, наперві руки му ізсікли і за пазуху вложи-
ли, і у плюдри пороху насипали і поставили у столпа над Дніпром і запалили і порох го 
встинул в Дніпр. І на розсвіті скарбом ся ділили куршаком, розіславши килимув кілька, а 
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Проте на цьому список польських підступів проти козаків, яких постійно “хо-
тять зносити”, у Львівському літописі не закінчується. Під тим же роком він 
розповідає про зраду супроти руйнівників Кодака –  запорожців Івана Сулими, 
яких реєстровці підступом запрошують до боротьби проти поляків,  заманю-
ють  до окопу, заковують у кайдани і  страчують у Варшаві88. Як бачимо, і тут 
зберігається та ж тенденція у трактуванні козацтва. Козаки – підкреслює ав-
тор літопису, –  постійно захищають християн Речі Посполитої  від “невірних” 
(татар і турків), натомість їх несправедливо кривдять, називають зрадниками 
держави намагаються знищити.  Логічно,  що далі, під 1636 роком, коментую-
чи успіхи польського війська (“пощастило ляхом”), літописець додає на полях 
промовистий коментар89. Далі він розгортає образ козаків як особливого, не-
залежного лицарського стану, наділеного особливими правами і вольностями, 
яких не мають звичайні міщани. Загальне уявлення про козацтво у Гунашев-
ського цілком відповідає етнорелігійним  стереотипам його доби.  Для нього 
козаки –мешканці України, які живуть “за Дніпром” і сповідують православ’я, 
частина русі, до якої  зачислюють себе й галицькі русини-українці. Тому, з од-
ного боку, у Львівському літописі козацтво зображене в героїчно – пафосному 
ключі90. 

Водночас образ героїв у хроніці суміщений з образом безпощадних воїнів, 
які не зупиняються ні перед чим. Особливо непростими постають стосунки 
міщан з козаками під час  облоги близького літописцеві Львова 1648 року91 . 

Саме тому автор літопису сакралізує релігійні війни,  але страхається їхніх 
наслідків. Його повідомлення про насильство з козацького боку нерідко ство-
рюють враження суміші захоплення і жаху, іноді навіть своєрідного захоплення 
цим жахом92. Так само й  на облогу Львова 1648 р. Гунашевський дивиться вод-
ночас у двох перспективах. Як православний, котрий не симпатизує  місцевим 
полякам, він розповідає про них страшні історії – наприклад, про те, вони уби-
вають  львівських русинів93. Проте, як житель обложеного міста, у якому козаки  
нищать водопровід, а козацько-татарські загони  грабують церкви, він займає 
позицію пересічного львівського мешканця. Хроніст  перераховує спільні для 

потом, зробивши своє, поїхали” (Там само. – С.114).
88  Там само. – С.114-115.
89  “Початок неволі козацької” (Там само. – С.115).
90  “А козаки тиж не пишнії: єще ся войско лятськое не осмотрило, а они юж гдесь заділи 5 
хорогвій (їдять не лупячи)” (Там само. – С.117).

91  “Замку Високого добули і люд вистинали, также і по кляшторах усе побрали і по церк-
вах” (Там само. – С.122-123).

92  “А на Україні козаки броїли, ляхом деспекти чинили, німцюв як мух били, жидов різали, 
як кур, мніхов у костелах палили єдні, а другії гумна молотили, їздячи стада займова-
ли, м’яса до бочок солили, живность собі готовали. А потом, подїхавши под лядский 
обоз, вшиткі коні займили, же небожата ляхи, поверши пиху, мусили піхотою ходити” 
(Там само. – С.119) чи чи “Хмельницький розослал бул полковников ... з козаками, до 
котрих навенцей хлопства в’язалося, і добивали містечок і міст, шляхту і жидов, і ляхов 
всіх впень стинаючи, а добра у всіх огулом отбираючи і обдираючи, і людей невинних 
губ’ячи, костели і кляштори луп’ячи” ( Там само. – С.121).

93  “у бернадинов русі ж, що була поутікала для оборони, на п’ятсот і большей постинано, 
также і в місті, на ратушу, на валах” (Там само. – С.123).
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усіх городян жертви облоги як приклад  демографічного спустошення94. Проте,  
в міру того як війна відходить від стін Львова, козаки для Гунашевського далі 
стають  героями.

Зовсім не так дивився на козацьку війну інший львівський мешканець – 
Самуїл Кушевич.  Під час облоги Львова він репрезентував польську спільноту 
міста. У його відомих листах, де львівський  райця описував події в Руському 
воєводстві,  це – зрадники, “підлі слуги з борисфенських долин”,  “козацька 
сарана”, “чернь українна”, “гультяйство”, що зливається  з “татарським плю-
гавством” й загрожує існуванню Корони. Поруч з тим, він дивиться на війну 
1648 року поглядом ерудита – книжника як на астрологічну необхідність і під-
креслює, що її напророчив у своєму календарі  Микола Ходович95. (Зрештою, 
Кушевич постійно порівнює сучасний йому конфлікт то з рекомендаціями ан-
тичних авторів щодо воєнної стратегії й тактики та громадянської війни зага-
лом96 то з повідомленнями польських хроністів про давні війни97.) Крім того, 
його турбують приховані внутрішні  вороги – православні / люди грецької віри.  
Ззовні вони лояльні щодо міської громади Львова, яку урядник ідентифікує з 
польською етнічною спільнотою, однак  внутрішньо, підозрює автор листів, 
“виглядають ворога з охотою”. Згодом на сторінках своїх листів Кушевич зга-
дує ще й про якихось98. Ще далі у тексті з’являється картина  тотальної русь-
кої загрози, яка оточує польську спільноту усього воєводства99. Ще одним під-
твердженням цього стереотипу стає перехоплений лист гологірських селян до 
Хмельницького, де ті просять захисту від “польської тиранії” (цей вислів осо-
бливо обурює Кушевича). Тому закономірно, що сцену публічного виявлення і 
знищення шпигуна-русина під час елекції Вишеневецького у францискансько-
му костелі автор листів зі Львова трактує як добре знамення100. В іншому місці 
появу  лихого  ворога в іпостасі бунтівної русі Кушевич ладен трактувати, на-
впаки, як Господню кару за гордість великих польських володарів101. Тому не 
дивно, що військові перемоги козацько-татарських сил Кушевич описує як злі 
знаки. Козацьке військо для автора листів – дуже серйозна загроза. Він постій-
но звертається до його чисельності на тлі малої кількості “своїх” – коронних 

94  “І люд єден татари вибрали, другий от меча погинул, третій- от голоду, четвертий – от по-
вітря (мору). У церкві святого Юря трупа 54 забитих людей, і татарин, на самий престол 
упадши, розбився” (Там само. – С.123).

95  Кушевич С. Листи зі Львова // Жовтень. – 1980. – № 1. – С.122.
96  Кушевич С. Листи зі Львова // Жовтень. – 1980. – № 2. – C.131,133,134-135
97  Кушевич С. Листи зі Львова // Жовтень. – 1980. – № 1. – С.123-124; – № 2. – C.134.
98  “опришків”, які  з власної ініціативи нападають на поляків, нібито не координуючи своїх 
дій з козацьким військом (Кушевич С. Листи зі Львова // Жовтень. – 1980. – № 2. – C.136).

99  “вже стало небезпечним по селах і містах через бунти “всієї русі, яка з (...) неприми-
ренною ненавистю до католиків убиває і жахливо мордує піших і кінних.” Водночас на 
сторінках кушевичевих листів знову з’являється тема змови: русини Львова приймають 
ночами невідомих гультяїв, організовують підозрілі збори. Усе це лише підтверджує пер-
вісну уявлення  автора про зрадливу русь, яка “відмовляє у послуху” (Кушевич С. Листи 
зі Львова // Жовтень. – 1980. – № 3. – С.100).

100 Там само. – С.105
101 Там само. – С.106.
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сил102. Водночас стосунки з козаками Кушевич намагається описувати у рамках 
лицарського етосу, покликаючись на релігійні принципи103. Ті ж риси він пері-
одично бачить і в поведінці Хмельницького, з сатисфакцією констатуючи його 
поміркованість. У момент смерті короля  козацький провідник відмовляється 
від наступу, отже, тимчасово перестає бути “варваром” для Кушевича104. Однак 
загалом козаки та їхні союзники для львівського автора – безоглядні злочинці й 
вбивці мирного населення.  Православні вороги разом з татарами  – підкреслює 
він, вирізують  жителів руських містечок без огляду на їхню віру, спалюючи і 
костели і церкви105. Водночас повідомлення про насильство з боку польських 
військ здаються Кушевичу неперевіреними чутками106.  І це закономірно, бо 
для нього ідеальними лицарями є саме польські воїни, а не їхні опоненти.

У цьому контексті він вибудовує образ Львова – міста в облозі. Тут па-
нує постійний страх перед нападом ззовні  й змовою зсередини, доповнений 
матеріальним дискомфортом, великим скупченням переляканого населення та 
військ. На цьому тлі зростає релігійний пієтизм, що лише підсилює емоцій-
не напруження107. Цей образ з першого листа  Кушевича у наступних текстах 
лише розширюється, деталізується й  набуває драматичніших барв. В міру на-
ближення ворога до стін Львова його жителів опановує паніка та безнадія (“з 
нами покінчено”), і міська влада змушена перетворити місто у повністю  за-
криту фортецю, яку мужчини не мають права покидати108. На цьому етапі поль-
ські оборонці Львова декларують свою мужність та вірність Короні109. Проте 
безпосередній контакт з козацьким  військом знову збуджує серед польських 
горожан не лише бажання оборонятися, але й  масовий  страх. Щоправда, 
Кушевич повсякчас наголошує на гендерній специфіці війни. Для нього це – 
чоловіча, а не жіноча справа110. Жіноче безсилля у воєнній ситуації Кушевич 
змальовує зі співчуттям. Водночас він безпощадний до жінок, які виступають 
на боці козаків111.  Паралельно львівський автор спеціально змальовує спа-
лах патріотичних почуттів та войовничого запалу серед жителів міста: купці, 
102 “проти величезного війська... це – бджола супроти слона” (Кушевич С. Листи зі Львова 

// Жовтень. – 1980. – № 1. – С.122.
103 “обіцянки, дані навіть ворогам, треба виконувати. Цього вчить свята теологія” (Там 
само. – С.121).

104 Кушевич С. Листи зі Львова // Жовтень. – 1980. – № 2. – C.130.
105 Кушевич С. Листи зі Львова // Жовтень. – 1980. – № 3. – C.102.
106 “про різанину людей грецької віри в Кам’янці ми з великим подивом і навіть сміхом ді-
зналися лише з Варшави” (Там само. – С.101).

107 “у Львові ... перебуває велика  кількість людей всіх станів, становища й віку  у страху й 
трепеті вдень і вночі. Відчинена лише одна брама, при якій, через тисняву людей і майна, 
велике сум’яття. Військо в кам’яницях, військо в мурах, а решта, йдучи за духовенством 
з жінками і малими дітьми, вимолюючи відпущення  гріхів, і просить Бога покласти край 
поразкам” (Кушевич С. Листи зі Львова // Жовтень. – 1980. – № 1. – С.120).

108 Кушевич С. Листи зі Львова  // Жовтень. – 1980. – № 3. – С.100.
109 “не треба сумніватися у нашій вірності; вороги міст побачать, як їх треба боронити” (Там 
само. – С.100).

110 “міщани на валах, а біла стать в той час залишала місто з безладдям і тиснявою на воро-
тах” (Кушевич С. Листи зі Львова // Жовтень. – 1980. – № 3. – C.104).

111 “З огляду на слабку стать її помилували, що, на мою думку, не дуже добре й не дуже 
слушно” – зауважує він, описуючи “розкаяння” виявленої розвідниці (Там само. – С.105).



229

ремісники, монастирі жертвують свої статки, щоби врятувати батьківщину. На 
цьому тлі з’являється мотив володаря-патрона, у якому бачать єдиного рятів-
ника112. Поступово Львів паралізує страх смерті:  міщани дізнаються про те, 
що вороги нібито вирубують  брюховицьких мужчин113. Водночас на вулицях 
обложеного міста від негоди  й голоду починають вмирати люди114. Паралельно 
починається атака козацько-татарських військ, і Львів перетворюється на сце-
ну боїв, які Кушевич широко й детально змальовує. З одного боку, він акцентує 
на героїзмі міщан, які “кладуть дуже багато ворога”,  підпалюють будинки, 
щоби спровокувати відступ ворожих сил тощо. З іншого – наголошує на силі й 
здобутках козаків, які  займають передміські території, перетинають водогони, 
підкопують замковий мур й загрожують існуванню міста. Водночас всереди-
ні Львова – підкреслює Кушевич, – панує страх й непевність у завтрашньому 
дні. Мешканці довіряють чуткам і постійно очікують на загибель. Це провокує 
масову паніку115. Усе це, зрештою, в уяві львівського міщанина виправдовує 
шлях компромісу та переговорів обложених з козацько-татарським військом, 
які Кушевич детально описує (При цьому Хмельницький постає у його тексті 
людиною, яка співчуває столичному місту Русі і хоче його врятувати)116. Зре-
штою, закінчення бойових дій біля міських мурів від змальовує не просто з по-
зицій очевидця, а зі становища людини, яка віч-на-віч зіштовхується з воєнною 
небезпекою117. Зрештою, після облоги міста для польських міщан настає час 
подячних відправ за відвернення воєнної небезпеки118 . В міру того, як козацьке 
військо відходить від львівських мурів, воєнна загроза  доходить до Кушевича  
лише у вигляді окремих відголосків (наприклад, козацьких звірств над руським 
монахом-зрадником, якого ”на глум” присилають до Львова)119. В останньому 
з його листів образ війни перетворюється на картину віддалених боїв, відомих 
лише з розповідей їхніх учасників120. Візуальним відповідником того, як уявляли  
112 “пані Слоневська від кармеліток принесла срібло, і кинувши його під ноги князю Ви-
шневецькому в костьолі отців францисканців, просила рятунку. Військо... з гірким пла-
чем просило його мосць князя прийняти командування і допомогти твердістю з огляду на 
близьку загибель вітчизни” (Там само. – С.104).

113 Кушевич С. Листи зі Львова // Жовтень. – 1980. – № 4. – С.117.
114 Там само. – С.118.
115 “на Ринку крикнули, що ворог буцімто взяв Галицькі ворота, й жінки, зчинивши в місті 
крик, кинулись зі своїх домів з малими дітками до костьолів, прагнучи там, серед святая 
святих, умерти від рук ворога” (Там само. – С.118).

116 Там само. – С.119-120.
117 “одне ядро вдарило в кам’яницю ... львівського архієпископа, друге в єврейську 
кам’яницю, а третє, не без загрози для мене, пролетіло повз вежу ратуші, де я стояв, спо-
стерігаючи, як починали виступати ворожі полки” (Там само. – С.121).

118 “на другий день після його [Хмельницького] відходу, тобто 27 жовтня, ми відправили 
службу в митрополичому костьолі дякуючи Господу Богу за те, що звільнив нас. Співаю-
чи “Тебе, Бога, хвалимо”, третього дня листопада відправляли службу в Ратуші у палаті 
райців, як там, так і в залі наших засідань, просячи Пана Бога  захищати нас і в май-
бутньому (...), Четвертого листопада в костьолі отців францисканів відправили службу й 
казання, яке поспільство на валах супроводжувало врочистим співом: “Тебе, Бога, хвали-
мо” (Там само. – С.121).

119  Там само. – С.126.
120  Там само. – С.126.
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облогу Львова 1648 року  поляки XVII- XVIII ст., слугує часто репродукований 
мідьєрит К.-А. Недбаловича 1702 р.121 На ньому зображене місто у мурах звіду-
сіль оточене козацькими й татарськими військами: вони штурмують Високий 
замок, випускають у городян стріли, зрештою, обстрілюють  з гармат виділе-
ні на загальному львівські храми та ратушу, на яких висять польські хоругви. 
Водночас з міських споруд їм також відповідають пострілами; на картині ви-
дно й жертви війни – фігурки мертвих людей. Однак  найголовнішою тут є зо-
бражена на тлі нічного неба постать Яна з Дуклі  на хмарі, який здіймає руки, 
охороняючи місто від напасників. Справді, в уявленнях тогочасних польських 
жителів Львів врятувала не збройна оборона чи грошовий викуп, а чудо цього 
святого122. Картина Недбаловича зображує облогу міста як драму; цікаво, що 
рисунок XVII cт, який зображає другий прихід Хмельницького  під Львів у 
1655 році, показує облогу міста у спокійнішому тоні. Козацькі війська тут ви-
рисувані паралельно до міста та його мурів, і не в час атаки, отже, як потенцій-
на, а не пряма загроза123  

Дещо інакше на козацькі війни дивилися євреї Руського воєводства, яких 
козаки та навіть окремі польські автори називали опосередкованими при-
звідцями збройних виступів124. (Не випадково однією з ультимативних вимог 
Богдана Хмельницького до львів’ян було видача міських євреїв). У хроніках 
ранньомодерних єврейських книжників ці збройні конфлікти отримали місти-
ко-апокаліптичне витлумачення. Так з’явилися метафорико-алегоричні окрес-
лення Хмельниччини  на зразок гематричної “пучини бездонної” Натана Ган-
новера, у якій - за традиціями мідрашів, – можна було вбачати і цитату з Тори, 
і зашифрований  образ козака/православного як напівдемонічної істоти125. Цю 
подвійну логіку  можна простежити у  єврейському образі повстання загалом. 
З одного боку, усі заворушення,  в яких брали участь козаки, були трактовані як 
вияви Господньої кари – “жезл кари”, опущений Богом на вибраний народ126. 
121 Див., напр.: Українська графіка XI- поч. ХХ ст. – Київ, 1994. – С.141; Історія Львова. – 
Т.1. – Львів, 2006. – С.213  тощо.

122 Качмарчик Я. Гетьман Богдан Хмельницький. – Перемишль–Львів, 1996. – С.84.
123 Історія Львова. – Т.1. – Львів, 2006. – С.215.  
124 Качмарчик Я. Гетьман Богдан Хмельницький. – С.51-52, 84; Плохій С. Хмельниччина і 
євреї. Причинки до ідеології повстання //Prosphonema. Історичні та філологічні розвідки, 
присвячені 60- річчю акад. Я. Ісаєвича. – Львів, 1998. – С.475-487. Боровой С. Классовая 
борьба на Украине XVII века в свете современных еврейских хроник // Еврейские хрони-
ки XVII ст. Эпоха “хмельничины”. – Москва – Иерусалим, 1997. – С.36-40.

125 Еврейские хроники XVII ст. Эпоха “хмельничины”. – С.138.
126 Там само. – С.83. Водночас козаки, які, за цією концепцією, мали б виступати знаряддям 
гніву, Божим мечем, були проголошені представниками абсолютного зла, яке нищить єв-
рейську спільноту. Звідси – повторюване у Ганновера ритуальне прокляття ( “нехай буде 
стерте”) іменам Наливайка, Павлюка та Хмельницького, а також намагання пояснити ім’я 
ненависного “Хмеля” як закодоване  месіаністичне пророцтво (Там само. – С.84). Коза-
ки тут зображені як високомірні, жорстокі та лицемірні грабіжники/злочинці/бунтівники 
(але водночас досвідчені воїни), котрі не з Божої волі, а самостійно приносять євреям 
нещастя. Як наслідок, козацькі повстання у свідомості єврейських авторів перетворили-
ся на низку страшних звірств, від яких гинуть “мученики” з різних міських кагалів. Їх 
каменують, душать, спалюють, піддають жахливим тортурам: здирають шкіру, викида-
ють тіла псам, відрубують руки і ноги та топчуть кіньми, рубають на шматки “як рибу”, 
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Мейер з Щебржешина додавав до цього списку також злочини святотатства, 
що підсилювали сакрально-містичне сприймання збройного конфлікту127. Та-
кий  загальний образ  формував уявлення про козака-бестію, якою рухають 
нелюдські інстинкти. 

Водночас козацькі війни у єврейських хроніках описані як конфлікт між 
козаками/православними та поляками/католиками (і навіть ще конкретніше –  
польськими можновладцями), побічною жертвою яких стають євреї як “люди 
короля”. Такий статус зближував їх з польськими міськими спільнотами Русь-
кого воєводства, які також боялися козацьких військ. Про це свідчили, зокре-
ма, описи  облоги Львова та Жовкви 1648 року в єврейських ранньоновітніх 
пам’ятках.  З одного боку, у Натана Ганновера  ці міста описані саме як єврей-
ські святі общини, тобто без огляду на інші національні громади.  Водночас  у 
його тексті львівські євреї постають невід’ємною частиною міського соціуму, 
а місцеві поляки – їхніми захисниками.  Так, хроніст  спеціально зазначає, що  
“з Високого Замку стріляли у неприятеля і убили тисячі православних і татар 
– до того часу, поки поляки не були змушені через відсутність води відступити 
з Високого замку у місто”128.  Облогу Львова Ганновер описує як суміш страху 
перед можливим захопленням міста і реальних небезпек – епідемії, голоду та 
холоду.  Міські жителі  остерігаються виходити на вулиці,  їм не вистачає їжі 
та води129. У цьому контексті викуп, який міщани виплачують військам Хмель-
ницького, виглядає цілком виправданим. Водночас і тут у тексті Ганновера 
бачимо роздвоєння. З одного боку, він трактує викуп як тотальний грабунок, 
після якого місто та його єврейський кагал нагадує “річку без риби”. З іншого – 
відхід козацьких військ від стін Львова хроніст подає як чудесне заступництво 
єврейських праведників, які вимолюють такий хід подій у Бога130. Отож, істо-
ричний факт стає релігійним феноменом. За схожою схемою описана й облога 
Жовкви. Тут ворог (козаки) також зіштовхується з неприступністю твердині та 
мужністю її захисників, які виливають на нападників кип’ячу воду та вбивають 
їх з рушниць. Водночас і тут захисники змушені платити викуп131. Поруч з тим, 
Ганновер з задоволенням перелічує міста (за його термінологією – общини), в 
яких жителі, хоч і стали жертвами голоду та епідемій, не піддалися козацько-
татарському війську й не заплатили йому нічого ( Язловець, Бучач, Комарно, 
Безл, Сокаль). Натомість Перемишль у трактуванні єврейського автора поста-
вав містом, яке вдалося врятувати лише за особливим Божим заступництвом132.  
закопують живцем; єврейських дітей вішають на грудях матерів чи смажать на рожні, 
зрештою, роблять з них міст і їздять по ньому тощо (Там само. – С.94).

127 “православні” палять синагоги,  використовують завіси кивотів як дитячі пеленки, а су-
воями Тори обв’язують собі ноги  (Там само. – С.159).

128 Там само. – С.115.
129 “І у місті був мор та великий голод. Навколо шаленів меч і жителів опанував страх. Від 
голоду та мору померло в місті біля 10 тисяч душ” (Там само. – С.115).

130 “якщо б Господь не змилостивився над (...) синами Ізраїлю, (...) які вирізнялися великою 
вченістю і здійснили таку велику покуту, що їх молитви досягнули небес, через що Гос-
подь спонукав злодіїв піти на угоду,- якщо би не все це, і місто залишалося б в облозі ще 
з тиждень, усі жителі загинули б від голоду й спраги” (Там само. – С.115).

131 Там само. – С.116
132 Там само. – С.117
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Зрештою, ці образи козацької війни  стали трафаретами – майже дослівне їх по-
вторення бачимо й у хроніці Мейєра з Шебржешина133 . Водночас  цей хроніст 
додає свої метафори та інтерпретації. Так, доволі скупий опис облоги Жовкви 
за Ганновером у нього  перетворюється на деталізовану картину134. 

Водночас козацькі війни вписувалися у загальну історіософію  єврейських 
авторів XVII- XVIII cт. Для них – це ще одна спонука до покаяння за гріхи, 
ланка у ланцюгу біблійної історії. Зрештою, Ганновер і Мейєр з Щебржешина 
розглядали Україну як тимчасове й потенційно вороже для євреїв пристанище 
та  сподівалися, що “Бог помсти”, відплативши кривдникам, поверне  їх у “зем-
лю обітовану”135.

 Як бачимо, між українською, польською та єврейською візією  козацьких 
війн можна побачити  як подібні, так і відмінні риси. З одного боку, і українці 
(русь), і поляки, і євреї  дивляться на збройний конфлікт крізь призму його са-
кральних та містичних витоків. Проте ця сакральність війни уявляється їм по-
різному. Для автора того ж Львівського літопису козацькі війни – справедлива 
боротьба за  православну віру, яка  освячує насилля над тими, хто чинить над 
нею наругу. Натомість для Кушевича, Ганновера чи Мейєра з Шебржешина ві-
йни козаків – “бич Божий” і кара за гріхи католиків чи іудеїв, підступний бунт 
та жорстока розправа над невинними.  Помітна також  різниця  в риторичному 
та ідейному  оформленні наративів кожного з цих авторів.  Гунашевський го-
ворить про війну мовою руських релігійних полемістів. Кушевич використовує  
дискурс латиномовної  культури, характерний для  польських ерудитів XVII ст. 
Єврейські хроністи  переносять в контекст своєї епохи  стилістику Тори й Тал-
муду. І це – реалії  ранньомодерного світу, поділеного на кілька відмежованих 
один від одного світів,  етноконфесійних  середовищ, в яких ці автори жили і 
за межі яких намагалися не виходити. Цим можна пояснити, зокрема, й малий 
успіх місії Адама Кисіля,  посередника між шляхтою та Хмельницьким, який 
прагнув поєднати руську і польську ідентичність  та сформувати  уявлення 
про   козацтво як  ідеальну сукупність збройних людей, яка  могли б стати за-
хистом для Корони136. Водночас проблема Кисіля відсилає до іншої, пов’язаної 
з рецепцією і (само) репрезентацією козаків у культурі його часу. На певному 
етапі прихильники запорожців, а згодом і вони самі, почали зображати себе 
представниками лицарського стану, які сповідують особливі моральні засади 
та вимагають  відповідного  ставлення до себе. Водночас зрозуміло, що між 
уявленням про лицаря (і воїна загалом) у XVII і, допустимо, XIII cт. існувала 
133 Там само. – С.168-169
134 “Православні” тут оточують місто “з заходу, сходу, півночі й півдня”, їх обливають 
кип’ятком, і вони розбігаються “з поспіхом пташенят”. Водночас послання козацьких 
послів до жителів Жовкви у Мейєра перетворюється на довгу промову,  прикрашену  гі-
перболами в орієнтальному стилі: “якщо Львів не устояв проти нас, (...) якщо ми знесли, 
наче потік, тисячі міст, то невже ви думаєте, що ви можете врятуватися від нас?”.  Проте 
загалом, підкреслює Мейєр, козацьке військо в околицях Львова стає для місцевих євреїв 
“воротами смерті” (Там само. – С.169).

135 Там само, – С.83.
136 Sysyn F. E. Between Poland and the Ukraine. The Dilemma of Adam Kysil,1600-1653. – Cam-

bridge ( Mass), 1985. – P. 85.
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не лише часова, але й змістова дистанція. Тому застосування  категорій кла-
сичного лицарського етосу до ранньоновітнього воїнства, на нашу думку, має 
багато слабких сторін137 .“Козацька” категорія лицарства  має ту ж генезу, що й 
шляхетська, оперта на тогочасних західноєвропейських зразках і вписана у со-
ціальні уявлення раннього нового часу. Невипадково М. Гунашевський у своє-
му літописі раз по раз наголошує,  що представники польської шляхти та й сам 
король признають козакам “рицерство”). Водночас варто підкреслити усвідом-
лене застосування категорії “лицарського стану”   щодо  козаків, культура яких 
була своєрідною сумішшю  західної і східної цивілізацій. У контексті їхньої 
діяльності вона  постійно міняла своє значення. Так, на певному етапі  козаки 
відчували себе частиною Речі Посполитої, і “підданими короля його милості” 
(отже, його “лицарями”). Однак пізніше, зокрема в ході Хмельниччини, цей 
погляд змінився. Тепер  козаки прагнули бачити себе не стільки  воїнами, тобто 
одним зі станів суспільства, і навіть не так політичною елітою суспільства, як 
незалежною силою, здатною повністю трансформувати мирний соціум й по-
будувати новий – мілітарний. (Якщо враховувати окреслення тої ж держави 
Хмельницького як “козацької”, то на певний час це їм вдалося). Паралельно 
можна  говорити про певний історичний парадокс. Дружинники Данила Рома-
новича, де-факт дотримувалися загальних принципів середньовічної воїнської 
моралі, однак сучасники не називали їх “лицарями” (таке окреслення було їм 
чужим, бо належало іншій етноконфесійній зоні). Козаки ж Хмельницького 
пропонували суспільству власні принципи, нерідко  виступаючи проти захід-
ної культури (латинницва), але водночас прагнули  подати себе за її зразком. 
Проте діяли вони за своїми правилами, вважаючи, очевидно, що  не лише Річ 
Посполита, але й  Московське царство  мають миритися з існуванням “право-
славних лицарів”.   Але якщо  у   тогочасній  Польщі ідея лицарського  стану 
була  природною,  то  у свідомості  росіян  XVII  еліт  вона взагалі  не була пе-
редбачена: їхній соціум будувався за іншими принципами. І це  спочатку стало  
причиною тріумфу, а згодом, навпаки, – трагедії козацтва.

 Від “княжих усобиць” до “національної революції”: рецепція серед-
ньовічних та  ранньоновітніх війн у ХІХ- ХХ ст. Проблема середньовічних 
та ранньоновітніх збройних конфліктів стала однією з тем, на яких сконцен-
трували увагу свого галицькі інтелектуали модерного часу. Одним з імпульсів 
для цього став  воєнний досвід галичан ХІХ – ХХ ст.: драматичні події пер-
шої та другої світової воєн, україно-польської боротьби за Галичину у 1919-
1920 рр. тощо. Через це у різний  час образ давніх воєн  використовували не 
тільки  для об’єктивної історичної реконструкції,  але й для підсилення пев-
них суспільно-політичних проектів: формування й розвитку національної сві-
домості, конструювання ідеалу героя та стереотипу ворога тощо. Тут можна 
виділити дві ідейні лінії. 

У руслі першої особливий акцент клався на  “бойовий дух”  середньовіч-
чя.  Ланками цієї лінії стало, зокрема, уславлення княжої доби та її постатей 
серед галицьких українців. Звідси, наприклад, – часте використання зображень 
137 Пор.: Оссовская М. Рыцарь и буржуа. Исследования по истории морали. – Москва, 1987. 

– С.98-99.



234

середньовічних воїнів в ілюстраціях українських видань 20-30 рр. ХХ ст. та по-
пулярність історичних романів (твори І. Филипчака, Ю. Опільського, К. Грине-
вичевої) й досліджень, посвячених  історії (студії І. Крип’якевича, С. Томашів-
ського, Т. Коструби тощо)  чи археології  (розкопки Я. Пастернака) княжого часу 
у міжвоєнний період. Часто  використовуваний тоді ідеал  княжого дружинника 
та князя-воїна добре відповідав поширеній у тогочасній Європі естетиці сили, 
волі і натиску. Крім того, він мав нагадувати галицьким українцям  про “золоту 
добу” їхньої історії (до польського завоювання ), а водночас символізував  їхню 
готовність до національно-визвольної боротьби (мотив, особливо актуальний 
після поразки Листопадового зриву 1918 р.). Для  галичан – поляків, навпаки,  
близьке їм середньовіччя  починалося  після 1340 р., тобто нападу польських 
військ на Львів (тому для них знакової постаттю доби став Казимир Великий). 
Крім того, для польської спільноти першої половини ХХ ст. актуальною стала 
історія  Грюнвальду та боротьби з хрестоносцями. Це чітко виявилося  у період 
зростання польсько-німецького напруження  у другій половині 30-х років та 
безпосередньо у конфлікті 1939 р. У післявоєнній Галичині війни княжого часу 
отримали нові  інтерпретації. З одного боку, радянська ідеологія використову-
вала окремі з них як моделі для сприймання недавнього радянсько-німецько-
го  конфлікту (наприклад, образ Данила Галицького як переможця тевтонців у 
однойменній поемі М. Бажана). З іншого боку, місцева інтелігенція прагнула 
використати образи давніх конфліктів для збереження  чи реконструкції наці-
ональної свідомості галичан. Звідси, зокрема, – популярність серед галицької 
інтелігенції 70- 80 рр. не лише  історичних романів Т. Микитина, А. Хижня-
ка, Ю. Опільського чи невеликої поеми В. Малика про “Воєводу Дмитра”, але 
й наукових досліджень на цю тему: від праць І. Крип’якевича до досліджень 
М. Котляра та П. Толочка.  У добу незалежності  України  інтерес  до постатей 
галицьких князів як воїнів лише зріс: цьому сприяла як повторна публікація 
міжвоєнних видань з військової історії, так і поява нових текстів з цієї темати-
ки. Звідси – й своєрідний культ Данила  Галицького та концепція його львів-
ського пам’ятника,  і активна діяльність  галицьких клубів історичної рекон-
струкції, які прагнуть у сучасному контексті відтворити  бої середньовічних 
лицарів тощо. Водночас наголос на “княжих міжусобицях”, що спричинили 
кризу середньовічної Русі, у сучасній історичній свідомості галичан  відіграє 
роль історичного попередження: ним ілюструють потребу інтегрування сус-
пільства та його політичних сил.

 Друга лінія історичної свідомості галичан ХІХ – ХХ ст.  сконцентрова-
на довкола теми козацьких війн. Одним з перших її  утілень  можна вважати 
козакофільство  галицьких народовців з його атрибутами та ритуалами.  Хоча 
уявлення про козаків в українських середовищах Галичини суттєво зміни-
лися навіть упродовж середини – кінця ХІХ ст., проте упродовж цього часу 
утвердився образ козацьких війн як  форму національно-визвольної боротьби 
українців. Звідси – романтичний образ  подій 1648 року у творі М. Шашкеви-
ча “Хмельницкого обступленіє Львова”, де провідник козацьких військ пере-
творювався у фольклорного героя, наділеного магічними властивостями. Так 
поступово викристалізувався ідеал  козака як чесного, мужнього, аскетичного 
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представника лицарського стану й захисника “своєї” віри (схожий образ роз-
повсюджували ще руські автори  XVII cт).  Одним з поштовхів до цього стали 
твори І. Котляревського і Т. Шевченка, а також його галицьких адептів. Отож, 
образ козацьких війн середини XVIII  cт. у свідомості галицьких українців  до-
повнився  образом Коліївщини, у якій також бачили народне повстання проти 
гнобителів. Згодом сюди додався ще й позитивний образ опришківського руху 
на Прикарпатті, підсилений популярністю постаті Олекси Довбуша у місцево-
му фольклорі. При цьому конфесійний аспект діяльності козаків та гайдама-
ків поволі був поглинутий  етнокультурним.  Галичани ХІХ – початку ХХ ст. 
були греко-католиками, тобто фактично новітніми “уніатами”, проти яких були 
скеровані  козацькі і гайдамацькі виступи. Однак на тлі зростаючого польсько-
українського протистояння вони усе одно ототожнювали себе з представни-
ками козацтва та “коліями”, намагаючись протиставити сенкевичівській візії 
козацьких війн свою власну. Конфлікт 1918-1919 рр. лише увиразнив цю тен-
денцію,  про що свідчила популярність пісень на кшталт “Ми – гайдамаки, 
вічно однакі” серед галицької інтелігенції  міжвоєнного часу.  Натомість серед 
галицьких поляків, попри короткочасну популярність образу козака у серед-
овищі польських романтиків середини ХІХ ст., уявлення про козацтво було, 
переважно, негативним.  Цю тенденцію особливо увиразнила популярність ро-
ману “Вогнем і мечем” Г. Сенкевича, де повстання під проводом Хмельниць-
кого ставало зрадливим бунтом, а козаки були наділені напівазійськими рисами 
підступних “дикунів зі сходу”. Повторення тих стереотипів, які циркулювали 
ще у середовищі С. Кушевича,  в умовах  Галичини ХІХ – першої половини ХХ 
ст. лише підсилювало актуальні на той час ксенофобні уявлення. Невипадково 
штамп “козацько-гайдамацького потопу” і тема “орд зі Cходу”  перетворилися 
на ключові поняття міжвоєнної польської літератури, присвяченої подіям 1918-
1919 р. У текстах Я. Геллі, Ч. Мончинського “оборона Львова”  від українців  
у  1918 р. мимоволі cтавала  аналогом оборони міста від козацько-татарських 
військ у 1648 р. Радянська реальність,  в якій Галичина опинилася уже в 1939 р., а 
остаточно – після Другої світової війни, повністю змінила акценти.  Козацькі 
війни XVII cт, Коліїївщина та карпатське опришківство  стали розглядати як 
ланки “антифеодальної боротьби” проти соціального та національного гніту.  
Повстання під проводом Хмельницького  було назване “Визвольною війною 
українського народу проти польсько-шляхетського поневолення”. Акт Пе-
реяславської ради 1654 р. у офіційному дискурсі лише підсилював “прогре-
сивний” характер цього повстання і майже виключав згадки про його “тем-
ний бік”. Водночас такий погляд був позитивно сприйнятий і в середовищі 
галицької інтелігенції, але з інших мотивів.  Під впливом довоєнної традиції у 
виступі Хмельницького та козаків бачили будівництво незалежної української 
держави. Таке враження опосередковано підсилювала як наукова монографія 
І. Крип’якевича “Богдан Хмельницький” ( де повстання було подане як  “про-
цес складання української державностi”138), так і популярний у 1980-х рр. істо-
ричний роман  П. Загребельного  “Я, Богдан” , твори С. Тельнюка, М. Пригари, 
популярні нариси й наукові праці В. Голобуцького,  В. Грабовецького тощо. 
138 Крип’якевич І. П. Богдан Хмельницький. Ви. 2, випр. і  доп. – Львів,1990. – С.224-261.
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Національне відродження 90–х ХХ ст. породило нові форми козакофільства: 
популярність  “Історії запорізьких козаків” Д. Яворницького, заснування коза-
чих товариств в Галичині, прагнення створити культ страченого у Львові  Івана 
Підкови, уславлення образу Петра Сагайдачного та відстоювання православної 
церкви у Галичині  як “козацької”, побудову в Львові  чайки, яка мала б презен-
тувати Україну як ”козацьку націю”; створення  на підставі  українських народ-
них танців та східних бойових мистецтв  “козацьких” єдиноборств – “спаса” та 
“бойового гопака”, центром розповсюдження якого став теж  Львів тощо.  Про-
те   у другій половині 2000-х галичани знову опинилися перед вибором різних 
інтерпретацій козацьких воєн: наприклад, тієї, яку репрезентувала створена на 
підставі роману Г. Сенкевича кінострічка Є. Гоффмана “Ogniem i mieczem”, і 
тієї, яку популяризував російський кінематограф, екранізуючи “Тараса Буль-
бу” М. Гоголя як оповідь про війну “братів-православних” проти “ворогів-ка-
толиків”. Поява  ж досліджень, у яких козацькі війни  позбавлялися ідеальної 
аури, поставила перед історичною свідомістю галичан нові виклики. Поруч з 
образом Хмельниччини як “всенародного зриву” українського населення Речі 
Посполитої139 з’явилися концепції, що підважували теорію національної рево-
люції XVII cт.140 або ж трактували її як суміш народного повстання й “сліпого 
селянського бунту” з насильством, погромами  та іншими “жахами війни”141. 
Осмислення  цих питань стало каменем спотикання для галицької інтелігенції.  
Проте у сучасній масовій свідомості середньовічні та ранньоновітні збройні 
конфлікти є не так об’єктом  історичного наукового дослідження, як полем для 
дискусій довкола  цілком сучасних категорій національної ідентичності, тери-
торіальних претензій, прав людини й нації, проблем воєнного насильства, мілі-
таризму й пацифізму тощо. Водночас кожен збройний конфлікт минулого  таїть 
у собі психологічну пастку. Так, для одних війна – героїчний тріумф та віднов-
лення історичної справедливості.  Для інших –  трагедія, насилля, убивство. 
Однак проблема у тому, що ці дві іпостасі нероздільні. Тактично й технічно 
середньовічні війни відрізняються від ранньоновітніх, а ті – від сучасних; їхні 
ментальні образи також різні. Прогрес у сфері воєнних технологій – очевидний. 
Що більше – у багатьох сферах він став синонімом цивілізаційного прогресу. 
Однак у чисто людському, гуманітарному, вимірі навіть найбільш справедлива 
війна завжди залишається молохом, який постійно потребує жертв, – техніч-
них, природних, людських.

Roman Holyk. THE WAR AND RUS’: THE EVOLUTION OF IDEAS ON 
ARMED CONFLICTS IN MEDIEVAL AND EARLY MODERN CULTURES 
AND THEIR RECEPTION IN THE MODERN GALICIA

139 Історія Львова у 3 – х тт. – Львів,2006. – Т.1. – С.213.
140 Сисин Ф. Чи було повстання Богдана Хмельницького революцією?// Prosphonema. Іс-
торичні та філологічні розвідки, присвячені 60- річчю акад. Я. Ісаєвича. – Львів, 1998. 
– С.571-578.

141 Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньоновітньої України. Вид 2. – Київ, 
2005. – С.313-343.
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Олександр Головко*

ВХОДЖЕННЯ РУСІ  ДО PAX CHRISTIANA ORTODOXA 
І ФОРМУВАННЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦЕРКОВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

У СЛОВ’ЯН СХІДНОЇ ЄВРОПИ (VIII – XI ст.)

  
Тисячу років назад  у слов’ян Східної Європи відбулися широкомасштаб-

ні кардинальні зміни у всіх сферах життя їх суспільства, пов’язані із запро-
вадженням світової релігії християнства. Поява нової релігії і створення хрис-
тиянської церковної організації на Русі мало великі наслідки і позначилося  на 
процесах і явищах історичного поступу Східної Європи та Північної Азії без 
перебільшення на багато століть і відіграють досі  велику роль в житті сучас-
ного посткомуністичного суспільства країн, що виникли на базі колишньої 
супердержави Радянського Союзу. Проблема прийняття християнської віри на 
Русі тривалий час досліджується науковцями. Чимало цікавих праць, зокре-
ма, з’явилися наприкінці ХХ століття, коли відзначалося 1000-ліття прийняття 
нової релігії східними слов’янами1. Проте необхідно зазначити, що ця тема, 
враховуючи її важливість і складність, як у загальнотеоретичному плані, так і 
в контексті розгляду окремих проблем і аспектів  у повній мірі не може вважа-
тися дослідженою на достатньому рівні. Особливо важливе її вивчення саме 
зараз, коли в історичній науці країн колишнього соцтабору змінюються базові 
методологічні підходи до вивчення минулого.

За доби “Великого переселення народів” на зламі античності та середньо-
віччя в житті народів європейського континенту відбулися значні переміни. В 
V cт. сталося  падіння Західної Римської імперії та почалося утворення варвар-
ських держав в Західній Європі, а в VІІІ – Х ст. фактично відбувається транс-
формація варварських королівств в ранньосередньовічні держави. Саме ці 
держави в більшості регіонів Європи дають початок  формуванню нової карти 
материка, вони мають  прямий генетичний зв’язок з сучасними державами – 
Франція, Німеччина, Італія тощо. Визначаючи значну роль “варварських” пле-
мен на життя колишньої Західної Римської Імперії, необхідно відзначити, що 
традиції життя пізньоримського суспільства мали значний вплив на становлен-
ня вказаних держав, зокрема виключну роль мало сприйняття германськими 
етносами християнської релігії. 
* Головко Олександр Борисович – доктор історичних наук, професор Кам’янець-Поділь-
ського державного університету, головний консультант Апарату Верховної ради України.

1 Брайчевський М. Ю. Утвердження християнства на Русі. – Київ, 1988;  Введение хрис-
тианства на Руси.  – Москва, 1987;  Запровадження християнства на Русі. – Київ, 1988;  
Кузьмин А. Г. Падение Перуна. Становление христианства на Руси. – Москва, 1988; Кур-
батов Г. Л., Фролов Э. Д., Фроянов И. Я. Христианство: Античность; Византия; Древняя 
Русь. – Ленинград, 1988; Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточ-
ной Европы и крещение Руси. – Москва, 1988.  Рапов О. М. Русская церковь в IX – первой 
трети XII вв. Принятие христианства. – Москва,1988; Щапов Я. Н. Государство и церковь 
Древней Руси X-XIII вв. – Москва, 1989; та ін. 
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На півдні Центральної Європи, у Малій Азії, на Близькому Сході та у Пів-
нічній Африці на ґрунті Східної Римської імперії виникла Візантійська імпе-
рія, яка не дивлячись на величезні метаморфози у всіх сферах свого життя, 
проіснувала ще майже тисячу років і відіграла визначну роль як в історії За-
ходу, та і в історії Сходу. На таку роль цієї держави  в середньовічному світі 
вплинули економічний, демографічний та культурний потенціал візантійського 
суспільства, виключне геополітичне положення держави. 

Втрачаючи поступово політичну і мілітарну вагу, Візантія в ІХ – ХІІ ст. 
перетворилася на своєрідний “Золотий міст” між Європою і Азією, стала пере-
хрестям  не тільки торговельно-економічних і політичних інтересів, а і ланкою, 
яка зв’язувала культури Заходу і Сходу. Візантія була центром, де відбувався 
синтез культурних течій Середземномор’я, Балкан і Близького Сходу. 

Враховуючи великий вплив Візантії на оточуючий світ, особливо на країни 
і народи, де поширювався візантійський варіант християнства, видатний до-
слідник середньовіччя Д. Оболенський влучно назвав цю візантійську спіль-
ність Byzantine Commonwealth, тобто візантійською співдружністю2. 

Суб’єкти в системі “Byzantine Commonwealth” не були рівнозначними. Ха-
рактер їх відносин з Імперією залежав від багатьох факторів, серед яких важ-
ливе місце мали рівень їх економічного та політичного розвитку, військовий 
потенціал та географічне розташування. 

Саме за цими ознаками суспільство слов’ян Східної Європи, яке в ІХ – 
Х ст. сформувалося в одну велику державу – Русь, було у досить вигідно-
му положенні відносно  Візантії. Східні слов’яни не межували безпосеред-
ньо з Імперією, а тому та ніколи не загрожувала їх найважливішим регіо-
нам. Водночас військовий потенціал і географічне розташування дозволяли 
східнослов’янській еліті тривалий час здійснювати тиск на Константинополь 
та інші грецькі володіння. 

Поряд із цим, Русь знаходилась під значними дипломатичними та релігій-
но-ідеологічними впливами візантійців. Ці впливи верхівка Русі  прагнула твор-
чо засвоїти і активно використовувати у своїй зовнішньополітичній діяльності.  
Активні зв’язки з розвинутими країнами півдня (Візантією, народами Кавказу 
та країнами Близького Сходу) мали велике значення для східнослов’янської 
знаті. Вони відкривали широкі можливості для реалізації додаткового продук-
ту, що добувався у формі данини з підлеглого населення, а також одержання 
військової здобичі, яка захоплювалася під час численних військових акцій дав-
ньоруських дружин3. 

Наприкінці VІІІ – на початку ІХ ст. стародавні руси  здійснили декілька 
важливих походів на південне узбережжя Криму та на малоазіатські провін-
ції Візантії4. Вже ці військові кампанії слов’ян засвідчили про їх прагнення 

2 Obolensky D. Byzantine Commonwealth. Eastern Europe, 500 – 1453.  –  London,1974. – 
S.466-476

3 Новосельцев А. П., Пашуто В. Т. Внешняя торговля Древней Руси / А. П. Новосельцев, 
В. Т. Пашуто // История  CCCР.  – 1967. – №3.  – C.43.

4 Левченко М. В. Очерки по истории русско-византийских отношений. – Москва, 1956. – 
С.15-16; Сахаров А. Н. Дипломатия Древней Руси. – Москва,1980. – С.33-35. 
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не тільки захопити воєнну здобич, а і встановити тісні торговельні контакти з 
цими економічно розвинутими ареалами, а також поширити впливи на північ-
не узбережжя Чорного моря. 

В цей час в джерелах появляються перші згадки про прийняття  християн-
ства представниками східнослов’янських дружин. За повідомленням “Житія 
св. Стефана Сурозького” на кримське узбережжя напала велика слов’янська 
рать на чолі з князем Бравліном, яка захопила місто Сурож і пограбувала його 
мешканців. Під час нападу на сурозьку церкву св. Софії Бравлін тяжко захворів 
і одужав лише після укладення договору з греками та прийняття хрещення5.  
Ймовірно, під час контактів із слов’янами грецька верхівка Сурожу і особливо 
його духовенство всіляко намагалося схилити нападників на свій бік. Скорис-
тавшись ефектом, що справила на Бравліна та його спільників християнська 
церковна служба, сурожці умовили князя здійснити ритуал хрещення.  Є під-
стави думати, що під вплив християнської церкви попали і учасники більш 
пізнього, ніж сурозький похід, нападу русів на Амастріду. На користь тако-
го висновку свідчить фраґмент з житія Георгія Амастрідського: “Одна труна 
була достатньо сильною для того, щоб виявити безумство варварів, припинити 
смертогубства, зупинити звірства, навернути більш лютих, ніж вовки, до лагід-
ності овець і примусити тих, хто поклонявся гаям і лукам, поважати господні 
храми”6. Згадка у джерелі про поклоніння русів-язичників гаям і лукам має ціл-
ком реальний характер і відповідає тодішнім уявленням про світогляд слов’ян 
Східної Європи7. 

Необхідно зазначити, що перші хрещення русів можна  охарактеризува-
ти як формальні, оскільки мали кон’юнктурно-політичний (ідеологічний), а 
не світоглядний характер. Механізм такого явища не був чимось винятковим: 
джерела, наприклад, зберегли інформацію про численні навернення до христи-
янства норманських ватажків, які неодноразово приймали хрещення з метою 
одержання матеріального або політичного зиску. 

Аналогічним, вірогідно, було і хрещення русів після походу князя Асколь-
да на Константинополь в 60-х роках ІХ ст. Патріарх Фотій писав, що тоді на 
Константинополь напав народ до тих часів “невідомий, але який одержав ім’я 
з часу походу проти нас, незначний, але який одержав значення, незначний 
та бідний, але який досяг неосяйної висоти і незліченого багатства”8. Для 
більшості його воїнів процедура “хрещення” не відбилася на зміні світо-
гляду, а звелася головним чином до суто політичного акту. Повернувшись 
додому з Греції, вони продовжували поклонятися традиційним язичниць-
ким богам. Проте вже з другої половини ІХ ст. спостерігається тенденція до 
набуття популярності християнства серед слов’ян, які постійно відвідували 
5 Васильевский В. Г. Житие Стефана Сурожского // Труды.  – Т.3  – Петроград, 1915. – С.95-96.
6 Васильевский В. Русско-византийские исследования // Летопись занятий археографиче-
ской комиссии.  – Санкт-Петербург,1893. – С.68.

7 Рыбаков Б. А. Язычество древней Руси. – Москва,1987. – С.137-138; Боровський Я. Є. 
Світогляд давніх киян.  – Київ,1992. – С.8.

8 Ловягин Е. Две беседы святейшего патриарха константинопольского Фотия по случаю на-
шествия россов на Константинополь // Христианское чтение. – Ч.2. – Санкт-Петербург, 
1882. – С.432.
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грецькі міста. Не випадково саме в цей час з’явилися звістки про русів – хрис-
тиян в арабських джерелах9.

В середині ІХ ст. вкрай важливою для життя і поширення християнства 
стала діяльність грецьких місіонерів Кирила та Мефодія у Великоморавській 
державі. Ними фактично був створений новий напрямок у християнській релі-
гії, оскільки останній передбачав можливість богослужіння на національних 
мовах, демократичний характер взаємин між національними церквами, чим 
істотно відрізнялася від ортодоксального візантійського православ’я. Кирило-
мефодіївська церковна традиція поширилася на словянські країни Балкан 
– Сербію і Болгарію10. В другій половині ІХ ст. до складу Великоморавської 
держави були включені західні регіони розселення волинян і хорватів. 
Одночасно із Центральної Європи на ці реґіони здійснювалися релігійно-
ідеологічні впливи, які йшли від християнських центрів, що виникли внаслідок 
діяльності Кирила-Константина, Мефодія та їх учнів11. Зазначимо,  що в ці землі 
християнство поширювалось в Х ст. як державна релігія, оскільки побузький 
реґіон входив до складу Празької архієпископії, про що свідчить Установча 
грамота останньої під 973 р.12.

Візантійські ієрархи не обмежувалися наверненням до своєї віри “вар-
варів”, які нападали чи торгували з їх містами, а прагнули поширювати нову 
релігію безпосередньо в східнослов’янському середовищі. Для цього констан-
тинопольський патріарх, навіть, створив в 60-х роках ІХ ст. спеціальну митро-
полію.  В “Окружному посланні” патріарха Фотія повідомляється, що частина 
давньоруської знаті прийняла нову християнську віру в Константинополі, а на 
Русь була відправлена спеціальна місія для навернення слов’ян. В біографії 
імператора Василія І, що належить перу візантійського василевса середини 
Х ст. Константина Багрянородного, ця подія відноситься до часів, коли на па-
тріаршому столі сидів спадкоємець Фотія Ігнатій13. Така розбіжність в інфор-
мації не є суперечливою, бо свідчить про тривалість діяльності греків-священ-
ників. Важливо, що не тільки про похід на Константинополь, а і про хрещення 
слов’ян-язичників йдеться у листі римського папи Миколая І до візантійського 
імператора Михаїла. Знаково, що з цим часом, а не з діяльністю Володимира 
візантійська письменницька традиція пов’язує початок християнства у русів.  
Попри всю важливість хрещення учасників походу на Константинополь 60-х 
років ІХ ст. ця подія практично не позначилась на світогляді більшої частини
населення Русі. Навряд чи можна погодитися з думкою, що саме тоді відбулося 

9 Ибн-Хордадбех. Книга путей и стран. –  Баку,1986. – С.124.
10 Кузьмин А. Г. Принятие христианства на Руси // Вопросы научного атеизма. – Вып.25. 

– Москва, 1980. – С.7-35; Його ж.  Западные традиции в русском христианстве / 
А. Г. Кузьмин //  Введение христианства на Руси.    – Москва, 1987. – С.21-54.

11 Моця О. П. Населення південно-руських земель ІХ – ХІІІ ст. – Київ,1993. – С.88-92.
12 Cosmae Chronicоn. – L.2,37. Хроніку Кузьми Празького наводимо за вид.: Cosmae Chronica 

Boemorum / Ed.R.Köpke. // Monumenta Germaniae Historica, Scriptores / Ed. G.H.Pertz. – 
Т.11.  – Hannoverae, 1851. – P.1-132.

13 Левченко М. В. Очерки по истории русско-византийских отношений. – Москва, 1956. – 
С.77-78.
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запровадження нової релігії на Русі14.
В другій половині ІХ – на початку Х ст. відбулося значне зростання те-

риторії Русі за рахунок поширення влади Києва на переважну більшість 
слов’янських земель. Внаслідок цього на початку Х ст. спостерігається зрос-
тання міжнародних ініціатив Русі, що було у значній мірі обумовлено ство-
ренням потужного державного об’єднання  східних слов’ян за часів правління 
князя Олега. На початку Х ст. київській адміністрації на чолі з  Олегом вдало-
ся підписати з візантійцями нові важливі угоди, які мали велике значення для 
регламентації взаємин між двома країнами, перш за все для розширення між 
суб’єктами взаємодії торговельних зв’язків. Київська Русь, що перебувала поза 
сферою можливого безпосереднього впливу Константинополя, ні в ІХ, ні в Х, 
ні в наступні століття не зазнавала воєнної загрози з боку Візантії (крім Тмута-
раканського ареалу). В цьому плані її історична доля відрізнялася від Болгарії 
та Сербії, яким постійно приходилося боротися за свій суверенітет з греками. 

Саме тому Імперія завдяки віддаленості своїх володінь в Криму від ми-
трополії була вимушена серйозно рахуватися з північним сусідом. До цього 
треба зразу ж додати, що самі ці грецькі володіння постійно тяжіли своїм під-
леглим по відношенню до Константинополя станом і періодично робили спро-
би послабити свою залежність від імперії. Разом з цим необхідно зазначити, 
що Візантія мала в своєму дипломатичному арсеналі чимало засобів впливу на 
східнослов’янську державу, а саме економічні (торгівля), політичні (укладення 
антируських союзів з хозарами, а згодом з печенігами) та ідеологічні (пропо-
відь християнства, яке поширювалося переважно з Візантії, створювало певну 
систему церковно-політичних відносин Русі з Константинополем) 15.  

В Х ст., причому задовго до офіційного прийняття християнства, Русь 
почала активно сприймати з Візантії існуючі там ідейно-політичні уявлення. 
Останні  мали виключний вплив на духовне життя багатьох країн та народів, 
особливо тих, що входили до християнського світу. Розглядаючи питання про 
ідеологічні цінності та уявлення візантійського суспільства, необхідно перш за 
все зазначити, що вони формувалися внаслідок синтезу римських політичних 
уявлень та постулатів християнського вчення. Створення їх розпочалося в V 
–  VI ст. і завершилося в основному в ІХ – Х ст. Яскравим втіленням цих цін-
ностей є  текст визначної пам’ятки –   трактату Константина Багрянородного 
“Про управління імперією” 16.   

Серед найважливіших постулатів політичної теорії візантійців необхідно 
назвати  ідею римського християнського співтовариства, на чолі якого стоїть     
імператор;  концепцію ідеального християнського імператора і влади, яка йому 
належить;  ідею уособлення християнського співтовариства – “Божого граду”; 
концепцію симфонії світської та духовної влади.

14 Рапов О. М. Русская церковь в IX – первой трети XII вв. – С.82.
15 Литаврин Г. Г., Янин В. Л. Некоторые проблемы русско-византийских отношений ІХ –

 ХV вв. / Г. Г. Литаврин, В. Л. Янин // История СССР.  – 1970. – №4. – С.15.
16 Константин Багрянородный. Об управлении империей /Перевод Г. Г. Литаврина.  – Мо-
сква, 1989.
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Візантійські ідеологічні цінності були тісно зв’язані з релігійними уявлен-
нями. Зокрема,  важливими для перших були віра в боже спасіння, культ Бо-
городиці тощо. Ідейно-політичне життя візантійського суспільства знаходило 
своє відбиття не тільки в епістолярних пам’ятках, а й символіці (інсігніях), в 
титулатурі носіїв державної влади, в юридичних актах та ін. На перший по-
гляд, ці абстрактні ідеологічні уявлення постійно  втілювалися в практику між-
народних зв’язків Візантії, де пропагувався культ “роменського” екуменізму, 
залежності всіх оточуючих держав і народів від “Ромейської імперії” 17.

Русько-візантійські угоди першої половини Х ст. є проявом складання 
системи дипломатичної служби Русі. Міжнародне право, як і всі інші сфери 
суспільного життя, було тісно пов’язано з релігійною атрибутикою. Виключне 
значення для надання юридичної сили міжнародним домовленостям мали це-
ремонії принесення релігійної присяги  учасниками переговорів. Так, під час  
переговорів 907 р. вожді давньоруського війська присягались “оружьем свом, 
и Перуном свом, и Волосом, скотьем богом, и утвердиша мир18. Набуття релігі-
єю русів функції вищої санкції непорушності міжнародних домовленостей дає 
підстави говорити про те, що язичництво набуло рис державної релігії. В 944 р. 
таким на Русі стає і християнство, оскільки частина наближених князя Ігоря 
проголошували присягу за обрядом нової релігії. Остання обставина свідчить 
не тільки про значне поширення християнства серед верхівки Русі в середині Х 
ст., а і про значний вплив її представників на політичне життя країни. Отже, в 
середині Х ст. і язичництво, і християнство стали духовними санкціями в житті 
князівсько-дружинної еліти Русі.

Зростання ролі нової релігії – християнства – у духовному житті Русі в 
середині Х ст. диктувала необхідність включення східнослов’янської держави 
до системи християнських країн, створення у зв’язку з цим нового механізму 
відносин з Візантією, духовенство якої могло здійснити наступний та головний 
крок у християнізації слов’ян Східної Європи, а саме провести в церковно-
політичному та канонічному плані навернення до християнства всього насе-
лення Русі. Зазначимо, що тоді християнство поширювалося на Русь не тільки 
з Візантії, а з Риму, з Балкан (перш за все з Болгарії), Центральної Європи 
(кирило-мефодіївська традиція), Скандинавії (частина варягів, що прибували 
у Східну Європу, були християнами),  західного регіону Північного Кавказу 
(Зіхська єпископія), Херсонесу, де віросповідання відрізнялося від канонічного 

17 Беркут Л. Про ідеологію в німецьких цезаристів середніх віків / Л. Беркут // Записки 
історико-філологічного відділу Української Академії наук.  – Київ.1927. – 116-131; Döl-
ger F. Bizanz und die europäsche staatenwelt.  –  Ettal,1953. – S.99-101; Ostrogorsky G. The 
Byzantine Emperor and   the Hierarchical World Order / G. Ostrogorsky // The Slavonic and 
East European Review. – Vol.35. – 1956. –   №84.  – C.2; Медведев И. П. Империя и сувере-
нитет в средние века (на примере истории Византии и сопредельных государств) / И. П. Мед-
ведев // Проблемы истории международных отношений.   – Ленинград, 1972. – C.412-424; 
Удальцова З. В., Котельникова Л. А. Власть и авторитет в средние века / З. В. Удальцова, 
Л. А. Котельникова // Византийский временник. – Т.47.  – 1986. – C.3-16;  Чичуров И. С. 
Политическая идеология средневековья.   –   Москва, 1990; Головко О. Б. Давня Русь в 
системі Byzantine Commonwelth // Східний світ. – 2003. –  №1. – С.44-59; та ін.

18 ПВЛ. – Ч.1. – С. 25.
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грецького, з Хозарії та Закавказзя (тут слід відзначити Вірменію, де існувало 
християнство у формі монофізитства). 

Важливо зазначити,  що в середині Х ст. в ідеологічному житті Русі від-
буваються зміни, пов’язані не лише з проникненням сюди і запозиченням 
слов’янами іноземних релігійних уявлень та вчень19, а й з еволюцією власних 
світоглядних систем, що насамперед виявилося у перетворенні язичництва на 
ранньокласову в соціальному плані віру20. Саме таке язичництво було популяр-
не в середовищі князівсько-дружинної верхівки. Еліта Русі в Х ст. стояла перед 
дилемою: реформування цього дружинного язичництва чи введення нової віри 
християнства. На наш погляд, Х ст. в історії Русі є всі підстави  розглядати 
як період співіснування, синкретизму та протистояння двох релігій правлячої 
еліти східнослов’янського світу – дружинного язичництва, яке вбирало в себе 
культові уявлення різних етносів, що входили до складу Русі, та християнства, 
які в свою чергу суперничали з місцевими племінними віруваннями східних 
слов’ян.    

У період правління княгині Ольги (945 – 962 рр.) сталися якісні зміни в зо-
внішньополітичній діяльності Русі, що було наслідком загального прогресу у 
розвитку держави та суспільства слов’ян Східної Європи. Давньоруський уряд 
вже не прагнув до вирішення своїх зовнішньополітичних завдань шляхом здій-
снення великих військових акцій, а намагався зміцнити авторитет Давньорусь-
кої держави засобами мирної дипломатії перш за все у взаєминах з Візантій-
ською імперією, яка і в Х ст. була головним контрагентом Русі на міжнародній 
арені 21.

В правлінні княгині Ольги (945 – 962 рр.) була зроблена перша спроба 
запровадити християнство як державну релігію всієї Русі. Неможливо точно 
встановити, чи була київська володарка християнкою на момент приходу до 
влади, однак можна припустити, що з самого початку свого регентства (при 
сині Святославі) Ольга перебувала під впливом сил, які підтримували тісні 
зв’язки з Константинополем, значною мірою визнавали нову релігію і сприй-
мали ідеологію греків. Це угруповання знаті, зрозуміло, прагнуло й надалі 
розвивати й поширювати взаємини з Візантією, для чого неабияке значення 
східнослов’янська знатть надавала піднесенню міжнародного престижу Русі. 
Тривале перебування сина Ольги Святослава на других ролях, прихід його до 
влади внаслідок заколоту свідчать про те, що  в середовищі давньоруської елі-
ти були і  представники інших політичних поглядів, у тому числі і на взаємини 
з Візантією.

19 Петрухин В. Я., Пушкина Т. А. Русское христианство до крещения Руси: археологические 
и письменные источники / В. Я. Петрухин, Т. А. Пушкина // Восточная Европа в древ-
ности и средневековье. Спорные проблемы. – Москва,1993. – С.62-64.

20 Рыбаков Б. А. Язычество древней Руси. – Москва,1987. – С.452-454; Łowmiański H. Za-
gadnienie politeizmu słowiańskiego / H. Łowmiański // Przegląd historyczny. – 1984. –   №4. 
– S.656-691.

21 Головко О. Б. Проблеми взаємовідносин Київської Русі з Візантією у ІХ – першій половині 
ХІ ст. / О. Б. Головко // Український історичний журнал. – 1989.  –  №1. – С.68-69.
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В 946 р., за досить аргументованою думкою Г. Г. Літавріна, княгиня Ольга 
здійснила першу подорож до столиці Візантії22. Тут давньоруська княгиня піш-
ла на вельми рішучий і сміливий з точки зору молодої давньоруської дипло-
матії крок – запропонувала імператору укласти шлюб Святослава з грецькою 
принцесою. Цим самим київський двір прагнув використати зацікавленість 
Візантії в розширенні торгівлі з Руссю і допомозі першій в разі необхідності 
військами. Однак візантійський двір, не бажаючи піднесення авторитету воло-
дарів Русі, відхилив пропозицію Ольги, очевидно, використавши як привід не-
можливість укладення шлюбу “порфірородної” принцеси з сином правительки 
нехристиянської, “варварської” країни.

954 р., як повідомляє давньоруський літопис, Ольга вдруге здійснила ві-
зит до Царгорода, де було поставлено питання про її хрещення як правительки 
Русі23. Мова в останньому випадку йшла згідно   юридико-дипломатичних уяв-
лень того часу  про навернення в нову віру усієї східнослов’янської держави, з 
якою  Ольга, згідно уявлень тих часів, асоціювалася.

Така пропозиція означала згоду візантійського двору на християнізацію 
Давньоруської держави та всіх її мешканців. Цього разу візантійський двір не 
заперечував проти пропозиції Києва, але спробував використати церемонію 
хрещення княгині, щоб у ідеологічному та дипломатично-протокольному пла-
ні поставити Русь у залежне від себе положення. Проте такий перебіг подій 
не міг задовольнити давньоруську княгиню та її радників. Логічно, що неза-
баром такий прийом у Царгороді негативно позначився на розвитку русько-ві-
зантійських відносин. Ця ж невдача Ольги викликала зростання опозиційних 
до княгині сил, які продовжували поклонятися дружинним культам і виступали 
за здійснення активних військових кампаній як на Кавказі, так і в Криму і на 
Балканах, тобто в зоні перехрещення інтересів Русі та Візантії.  Незважаючи 
на складні взаємини київської адміністрації з царгородським патріархатом, по-
дальші контакти княгині Ольги наприкінці 50-х років з германським духовен-
ством, є підстави вважати, що з формально-юридичного та дипломатичного 
боку Русь після хрещення Ольги стає християнською країною. Зрозуміло, що 
в таких умовах важливим питанням було створення на Русі християнської цер-
ковної адміністрації. Це питання не було вирішене під час переговорів Ольги з 
греками, тому вона наприкінці 50-х років звернулася за допомогою до герман-
ського духівництва. Відомо, що саме це стало причиною прибуття на Русь місії 
германського архієпископа Адальберта, яка повинна була сприяти вирішен-
ню питання розбудови церковної організації та підготовки для неї необхідних 

22 Литаврин Г. Г. О датировке  посольства  княгини Ольги в  Константинополь / Г. Г. Литав-
рин //  История СССР. –  1981. – № 5. – С.173-183. Див. також: Литаврин Г. Г.  Путеше-
ствие русской княгини Ольги в Константинополь. Проблема источников / Г. Г. Литаврин // 
Византийский временник. – Т.42. – Москва,  1981. – С.35-48; Його ж. Состав посольства 
Ольги в Константинополе и “дары” императора / Литаврин Г. Г.// Византийские очерки. 
— Москва, 1982. — С.71-92; Його ж. К вопросу об обстоятельствах, месте и времени 
крещения княгини Ольги / Литаврин Г. Г.//Древнейшие государства на территории СССР. 
1985 г. – Москва,1986. – С.49-57; та ін.

23 ПВЛ. – Ч.1. – С.45.
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кадрів24. 
В 961-962 рр. у Києві виникла так звана язичницька реакція, під час якої 

Ольга та її прибічники були відсторонені від влади25. Визнаючи важливість ре-
лігійного фактору  в суспільному житті Русі, слід відзначити, що прихід до 
влади Святослава був наслідком насамперед не релігійного конфлікту, а по-
літичної конфронтації двох таборів давньоруської знаті. Під час її перебігу 
труднощі прихильників Ольги в реалізації політичної та ідеологічної програми 
навернення Русі до християнства та створення релігійної організації на Русі 
були використані їх суперниками для підготовки та здійсненні державного пе-
ревороту. В складі оточення князя Святослава, що важливо, була помітна зна-
чна група  знаті, що сповідувала християнство26. За часів Святослава Ігоревича 
набула популярності власна зовнішньополітична програма, в якій головна ува-
га приділялась створенню великого державного утворення та вигнання греків з 
Балканського півострова. Однозначно, що при створенні цієї програми руська 
знать за зразок брала візантійські ідеологічні постулати27. Поряд з цим в той 
час продовжувало вдосконалюватись дружинне язичництво, яке все більше на-
бувало форму розвинутого політеїзму28. 

Князювання в Києві Володимира Святославича (980 – 1015 рр.) справед-
ливо розглядається багатьма дослідниками як переломне в історії Русі. Саме 
в цей час у соціально-економічному та політичному житті Русі відбуваються 
значні зміни. Серед них особливо слід виділити запровадження християнства 
як державної релігії, виникнення розвинутої церковної організації. Прийняття 
нової віри з Константинополя у значній мірі було обумовлено тривалими еко-
номічними, політичними та культурними зв’язками слов’ян з Візантією. При-
йняття християнства  остаточно вводило Русь до гурту християнських держав, 
перш за все до візантійського “співтовариства націй”. Прийняття східними 
слов’янами християнства з Візантії і створення ними православної церковної 
організації на чолі з митрополитом зумовили, що цілком природно, залежність 
давньоруської церкви від константинопольської патріархії. Проте цю церковну 
залежність, вплив її на політичне та ідеологічне життя Давньоруської держави 
не можна перебільшувати. 

В перші роки свого правління в Києві Володимир, пам’ятаючи трудно-
щі своїх попередників у вирішенні питання навернення християнства, праг-
нув зміцнити позиції дружинного язичництва, яке в той час набуло остаточно 
форму політеїзму (з елементами монотеїзму в формі культу Перуна)29. Початкова 
24 Сontinuator Regininis Trevirensis // Monumenta Germaniae Historica, Scriptores. – Han-

noverae, 1829. –T.1. – P.624-25. 
25 Литаврин Г. Г. Христианство в правление княгини Ольги / Г. Г. Литаврин // Gesellshaft 

und Kultur Russlands im frühen Mittelalter. – Halle (Saale), 1981.  – С.138-143.
26 ПВЛ. – Ч.1. – С.44.
27 Литаврин Г. Г. Представления “варваров” о Византии и византийцах VI – Х вв. / 
Г. Г. Литаврин   // Византийский временник. – Т.46. – 1986. – С.107; Головко О. Б. “Імперія 
ромеїв” в уявленнях давньоруських мислителів / О. Б. Головко // Українська козацька дер-
жава: витоки та шляхи історичного розвитку.  – Вип.7. – Київ, 2000. – С.256-258.

28 Łowmiański H. Zagadnienie politeizmu słowiańskiego.  – S.655-693. 
29 Рыбаков Б. А. Язычество древней Руси. – Москва,1987. – С.412-457.
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орієнтація Володимира на місцеву релігію у значній мірі буда обумовлена 
острахом нового київського князя мати опір з боку населення столиці, де во-
лодарю ще треба було набути підтримки з боку місцевої знаті. Реформування 
дружинного язичництва здійснювалося Володимиром протягом декількох ро-
ків і її проведення, як це не дивно, фактично розчищало шлях для запрова-
дження християнства. Протягом цього часу князь Володимр і його оточення 
переконались, що дружинне язичництво, на яке вони робили ставку, не може у 
силу своєї нерозвинутості і певної штучності боротися з місцевими племінни-
ми культами. Не надавало воно достатньо переваг і для зовнішньополітичних 
ініціатив Русі, особливо для її стосунків з оточуючим християнським світом. 
Необхідно зазначити, що спроби Володимира підняти значення дружинного 
язичництва викликали якісь конфлікти в середовищі київської знаті. Про це 
засвідчує розповідь Повісті временних літ, де йдеться про спробу київських 
язичників принести в жертву сина варяга-християнина, який приїхав до Києва 
з Візантії і мешкав в центрі міста30. 

У середині 80-х років київський князь та його оточення розпочали під-
готовку до запровадження на загальнодержавному рівні на Русі християнства 
візантійського зразку. Тоді ж перед Володимиром  постало складне питання 
– звести до мінімуму можливі негативні наслідки християнізації. Як і раніше, 
важливим засобом впливу Русі на політику візантійського уряду щодо східних 
слов’ян залишалися зацікавленість Константинополя у торгівлі з північним су-
сідом і особлива потреба греків  в отриманні з Русі давньоруських військових 
контингентів, оскільки тоді імператорський двір постійно перебував у складно-
му становищі внаслідок чвар претендентів на трон і постійних нападів сусідів. 

Але в процесі вирішення питання виявилося, що цих засобів тиску недо-
статньо. Тому, коли імператор Василій ІІ відмовився виконувати попередню 
домовленість з Володимиром: в обмін за отримання  великого військового кон-
тингенту з Русі  до Греції –  він мав дати дозвіл на шлюб руського князя з своєю 
сестрою Анною та санкціонувати християнізацію Русі –  східнослов’янська 
рать здійснила похід проти грецьких володінь в Криму і захопила Херсон. За-
воювання русами цього стратегічного пункту змусило імператора задовольни-
ти вимоги Володимира.

Запровадження християнства вело до значного зростання авторитету ки-
ївського князя. Адже згідно з канонами нової релігії він одержав юридичний 
статус необмеженого правителя, на відміну від попередніх, язичницьких часів, 
коли державну владу за ідеологічно-світоглядними канонами репрезентувала 
система “князь-дружина”31.  Важливим свідченням прагнення київського князя 
звеличити свою владу стало карбування ним перших давньоруських монет – 
златників та срібляників. Їх поява, як аргументовано довели дослідники-нуміз-
мати, мала перш за все політичний характер. Монети були зроблені за візантій-
ськими зразками, київський володар був зображений на них в усіх імператор-
ських реаліях, з короною на голові. Велике значення мав напис “Володимир на 
столі” та зображення Христа, що свідчило про намір руського монарха підкрес-
30 ПВЛ. – Ч.1. – С.58.
31 Lowmiański H. Religia Slowian i jej upadek.  – Warszawa, 1979. – S.251-253.



247

лити рівність князів й імператорів перед богом, надати своїй владі сакрального 
характеру32. Саме з цього часу сам титул “князь” в давньоруській ідеологічній 
практиці починає прирівнюватися не тільки до східного титулу “каган”, а й до 
візантійського “імператор”33. 

Прийняття східними слов’янами християнства з Візантії і створення на 
Русі православної церковної організації на чолі з митрополитом створювало 
підстави для виникнення ієрархічної  залежності  давньоруської церкви від 
патріархії. Однак вплив цієї залежності на політичне життя Давньоруської 
держави немає підстав перебільшувати.  Перш за все вище духовенство, що 
формувалося з греків, які прибували з Візантії, внаслідок певних особливостей 
свого становища в Давньоруській державі та залежності від її князів було за-
цікавлене у проведенні відносно самостійної від патріархії діяльності34. 

Київській двір з перших днів існування державної християнської організа-
ції на Русі здійснив ряд заходів, спрямованих на обмеження церковно-політич-
ного впливу Візантії. Автор “Повісті временних літ” зазначав, що князь Воло-
димир запросив до Києва з Херсона (Корсуня) багатьох священиків, які разом з 
візантійськими (“царицыными” за літописом) ієреями хрестили давньоруське 
населення. Проте, розповідаючи про підтримку Володимиром  духовенства, лі-
топис згадував  лише корсунських священиків, які одержали від князя головну 
церкву на Русі – церкву св. Богородиці та десяту частину державних прибутків. 
В її діяльності важливу роль відігравав корсунянин  Анастас35. Безумовно, це 
свідчення давньоруської пам’ятки не є випадковим і показує особливу орієнта-
цію Володимира Святославича на духівництво міста, населення якого постійно 
страждало від залежності від імперії і прагнуло добитися автономії36.  Важли-
во, що в Новгороді єпископом був також виходець Херсона Іоакім Корсунянин.

На Русі за часів Володимира Святославича фактично діяла система князів-
ської церкви, яка передбачала ієрархічну залежність церковної влади від влади 
світської в особі верховного володаря Русі. Така ж система церковного устрою 
в цей час існувала і в країнах Центральної Європи37. Ця система передбачала 
існування і велику роль в системі церковної організації країни володарських 
церков, які по церковній лінії не підкорялися первоієрарху країни. 

Десятинна церква одразу стала головним центром ідейно-політично-
го життя Давньоруської держави, про що свідчило створення в ній першого 
літописного зводу, факт поховання в ній князя Володимира Святославича і 

32 Сотникова М. П., Спасский И. Г. Тысячелетие древнейших монет России. Сводный ката-
лог русских монет X-XI веков. – Москва, 1983. –  С.6,80,86; Свердлов М. Б. Изображения 
княжеских регалий на монетах Владимира Святославича / М. Б. Свердлов // Вспомога-
тельные исторические исследования. – Вып.4. – Ленинград, 1972.– С.151-159.

33 Львов А. С. Лексика “Повести временных лет”. – Москва, 1976. – С.197-199.
34 Литаврин Г. Г., Янин В. Л. Некоторые проблемы русско-византийских отношений ІХ – 
ХV вв. – С.45

35 ПВЛ. – Ч.1. – С. 83,85.
36 Литаврин Г. Г. Представления “варваров” о Византии и византийцах VI – Х вв. / Г. Г. 
Литаврин // Византийский временник. – Т.46. – 1986. –  С.378.

37 Wasilewski T. Kościoł monarszy X – XII w. i jego zwierchnik biskup polski / Т. Wasilewski // 
Kwartalnik Historyczny. – 1986. – №4. – S.747.
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зберігання в ній останків популярного серед слов’ян св. Климента. Таким чи-
ном,  в перші десятиріччя існування християнства як державної релігії на Русі 
було фактично два релігійні центри – Десятинна церква і резиденція юридич-
ного глави руської церковної організації – митрополита, яка розміщалася в Со-
фійському соборі. Останній розміщувався поза межами столиці поблизу Со-
фійських воріт Києва. 

Про специфіку розбудови християнської церкви  в правління Володимира 
свідчать  не тільки  тісні зв’язки Володимира з кліром Десятинної церкви й роз-
міщення митрополії поза межами столиці, а й та обставина, що в київському 
лі то писанні замовчується сам факт існування Софійського собору аж до 1037 р., 
хоча про його наявність у 1017 р. є інформація і в новгородському літописанні, 
і в хроніці  мерзебурзького єпископа Тітмара38. Однозначно,  що під час між-
усобної війни 1015-1019 рр. вряд чи здійснювалося велике за обсягом будівни-
цтво резиденції митрополита, а також   згадати натяки Іларіона з приводу існу-
вання Софійського собору ще за часів Володимира, то можна зробити висновок 
про те, що будівництво собору необхідно віднести не до другого десятиліття 
ХІ ст., а на багато більш ранній час. 

Сам факт проведення християнізації, створення розгалуженої церковно-
адміністративної структури потребував створення головного  церковного цен-
тру. Природно, що з цим центром було пов’язано поширення на Русі ідеї софій-
ності.  В Візантії  ідеї Софії відігравала  важливу роль у підкреслюванні сим-
фонії світської та духовної влади. У зв’язку з цим згадаємо, що в константи-
нопольському соборі св. Софії, згідно свідоцтв Константина Багрянородного, 
зберігалися священні інсигнії, що підкреслювали зв’язок васілевса з богом39. Є 
підстави погодитися з думкою дослідників про те, що утвердження митрополії 
на Русі відбулося приблизно в 996 р., що потребувало створення тут резиденції 
верховного ієрарха країни40. 

Розглядаючи питання про обставини  побудови трьох Софійських соборів 
в Києві, Новгороді та Полоцьку, С. О. Висоцький пояснює їх появу саме в цих 
містах тим, що це були найбільш важливі в той час політичні центри Русі41. 
Будівництво  соборів св. Софії у Полоцьку та Новгороді у першій половині 
ХІ ст. було свідченням певних претензій еліт цих міст щодо першості на 
Русі. Полоцьк, як відомо, тоді був центром фактично незалежної держави42, а 

38  Новгородская первая летопись старшего и младшего извода.  – Москва,1950. – С.15,164; 
Thietmari Chronicon,VIII,32 (хроніку Тітмара наводимо за вид.: Thietmar von Merseburg. 
Chronik / Neu übertragen und erläutert von Werner Trillmich. – Berlin, 1962. – S.516).

39 Константин Багрянородный. Об управлении империей. – С.55,57.
40 Poppe A. Państwo i Koscioł na Rusi w XI wieku. – Warszawa, 1968. – S. 25-28; Щапов Я. Н. 
Государство и церковь в Древней Руси X-XIII вв. – С.25-26. Высоцкий С. А. Киевские 
граффити и “Слово о полку Игореве” // “Слово о полку Игореве” и его время. – Москва, 
1985.  – С.206-207. 

41 Высоцкий С. А. Киевские граффити и “Слово о полку Игореве” // “Слово о полку Игоре-
ве” и его время. – Москва, 1985.  – С.206-207. 

42 Головко А. Б. Земли Западной Руси и объединительная политика Киевского государства 
в Х – первой трети ХII в. / А. Б. Головко // Киев и западные земли Руси. – Минск, 1982. 
– С.25-44.
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Новгород був містом, з яким тісно було пов’язане політичне життя Ярослава 
Володимировича, який лише у 1036 р. став повноправним володарем (“єди-
но держцем”) більшої частини східнослов’янських земель.  Зазначимо, що у 
другій половині ХІ ст. змагання між Києвом, Черніговом та Переяславлем при-
зведе до виникнення трьох незалежних церковних центрів, на чолі з власними 
митрополитами43.

Важливим моментом у сприйнятті візантійських релігійно-ідеологічних 
уявлень, починаючи з правління князя Володимира, стає розповсюдження 
культу Богородиці. Аналіз дуже неповних свідоцтв джерел свідчить, що з її 
іменем було зв’язано більше тридцяти храмів. Дуже важливо, що переважна 
більшість центрів єпископій – це собори Богородиці (в основному Успіння) – в 
Ростові, Галичі, Смоленську, Володимирі-Волинському, Рязані. В Києві, крім 
відомої Десятинної церкви, головним храмом  центру ідеологічного життя Русі 
– Печерського монастиря – була Успінська церква. В ХІІ ст. в столиці будується 
церква Богородиці-Пірогощі на Подолі, яка займає важливе місце в композиції 
“Слова про Ігорів похід”. Наприкінці ХІ ст. на Русі виникає легенда про те, 
що, говорячи словами авторитетного дослідника церковної історії Я. М. Ща-
пова, “Київ є християнським центром світу, до якого переселилася Богородиця 
з константинопольського Влахернського храму”44. З іменем цього храму тісно  
зв’язана поява в 70-х роках ХІ ст. в Кловському монастирі в Києві спеціаль-
ної церкви Влахернської Богородиці45. Отже, поширення  культу Богородиці 
йшлоу тісному зв’язку із розбудовою церковно-адміністративного устрою Русі.

Велике значення для протистояння візантійському релігійно-ідеологічно-
му тискові мало поширення на Русі кирило-мефодіївської церковної традиції, 
яка розповсюджувалася сюди в Х – ХІ ст. з Центральної Європи та з Болгарії46. 
Ця традиція  передбачала демократичний характер взаємин між національ-
ними церквами, чим істотно відрізнялася від ортодоксального візантійського 
православ’я. Важливим для розвитку християнства на Русі мало введення, 
про що вище йшлося,  популярного в Херсоні культу св. Климента, а пізніше, 
у другій половині ХІ на початку ХІІ ст. створення власного “національного” 
культу св. Бориса і Гліба, виникнення легенди про подорож до східноєвропей-
ських земель апостола Андрія Первозванного та ін. До цього слід додати, що в 
другій половині ХІ – ХІІ ст. відносну самостійність по відношенню до митро-
полії мали монастирі47.
43 Поппэ А. Русские митрополии Константинопольской патриархии / А. Поппэ // Византий-
ский временник. – Т.28. – Москва, 1968. – С.85-108; – Т.29. – Москва, 1969. – С.95-104; 
Назаренко А. В. Митрополии Ярославичей во второй половине ХІ века / А. В. Назаренко 
// Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – 2007. – №1(27). – С.85-103.

44 Щапов Я. Н. Политические концепции о месте страны в мире в общественной жизни 
Руси ХІ – XVII вв. / Я. Н. Щапов // Древнейшие государства на территории СССР за 1985 
г. –  Москва,1987. – С. 159-166.

45 Раппопорт П. А. Русская архитектура Х – ХІІІ вв.  – Ленинград,1972. – С.21.
46 Кузьмин А. Г. Принятие христианства на Руси. – С. 7-35; Його ж. Западные традиции в 
русском христианстве // Введение христианства на Руси. – Москва,1987. – С.21-54; Його 
ж. Падение Перуна. Становление христианства на Руси. – Москва, 1988.

47 Щапов Я. Н., Соколова Е. И. К истории городских институтов Древней Руси (игумены и 
архимандриты в городе) / Я. Н. Щапов, Е. И. Соколова // Труды V Международного кон-
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Подальший розвиток дипломатичних та церковно-політичних відносин 
Русі з Візантією відбувся в період правління князя Ярослава Володимировича 
(1019 – 1054 рр.), коли прагнення Русі піднести свій міжнародний престиж 
досягло апогею. Розвиток культури східнослов’янського суспільства багато 
в чому було пов’язано з бажанням київського двору підкреслити велич сво-
єї держави, перш за все у порівнянні з Візантійською імперією. Цю тенден-
цію блискуче відчув у другій половині ХІ ст. германський історик та географ 
Адам Бременський, який в 70-х роках ХІ ст. писав, що “Київ – суперник кон-
стантинопольського скіпетра, яскрава окраса Греції” (під останньою західно-
європейський автор розумів не країну, а всю православну спільність, що орі-
єнтувалася на Константинополь, тобто те, що ми зараз називаємо Byzantine 
Commonwealth. – О. Г.)48. 

На початку свого правління в Києві Ярослав через конфлікт з кліром Деся-
тинної церкви, що мав місце під час міжусобної війни 1015 – 1019 рр., орієнту-
вався не на цю церкву, а на храм Всіх Апостолів у Берестові (також князівська 
за ієрархією церква). На користь цього побічно свідчить більш пізня підтримка 
Ярославом Володимировичем пресвітера цього храму Іларіона, якого було об-
рано в 1051 р. митрополитом Русі. Цікаво, що в 20-х роках суперник Ярослава 
за верховенство на Русі Мстислав побудував  у Чернігові як головний храм 
міста  не Софійський, а Спаській собор. Пізніше в другій половині ХІ ст. і в 
Берестові замість храму Всіх Апостолів була побудована церква Спаса. Обидва 
храми були, вочевидь, князівськими церквами. 

Потреба в удосконаленні церковної системи на Русі, оформлення більш 
чітких відносин між світською та церковною владою поставити на порядок 
денний питання про встановлення нормальних відносин між київським князем 
і давньоруським митрополитом. А це, в свою чергу, вимагало вирішення пев-
них міжнародних проблем, а саме відносин з Імперією.  В 20-х –  на початку 
30-х років ХІ ст. Русь продовжувала підтримувати тісні економічні зв’язки з 
Візантією, причому торговельні права слов’янських купців у грецьких містах у 
порівнянні з угодою 989 р. розширились. В столиці Візантії в цей час виникає 
спеціальний руський квартал, а Золоті ворота міста, через які руси приходили 
до Царгорода, почали називатися  Руськими49. 

На початку 40-х років ХІ ст. на порядок денний зовнішньополітичної ді-
яльності Русі постає питання про укладення нового договору з візантійською 
імперією. В документі мав знайти відповідну юридичну форму існуючий на 
той час стан русько-візантійських відносин. Зазначимо, що потреба в укладен-
ні дипломатичних відносин між монархами середньовічних держав виникала 
практично кожного разу, коли до влади в одній з країн, що перебували у взаєминах,   

гресса археологов славистов.  – Т.2. – Киев,1988. – С.174-175.
48 Adami  Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontifi cum, ed. G.Lappenberg // Monumenta 

Germaniae Historica. Scriptores / Ed. G.H.Pertz. –  Т.7. –  Hannoverae, 1844. – P.313.
49 Литаврин Г. Г. Война Руси против Византии в 1043 г. / Г. Г. Литаврин // Исследования по 
истории славянских и балканских народов.  – Москва, 1972.  – С.218-219; Новосельцев А. 
П., Пашуто В. Т. Внешняя торговля Древней Руси / А. П. Новосельцев, В. Т. Пашуто // 
История  CCCР. – 1967. – №3.  – С.62.
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приходив  новий володар50. В той час змінилося міжнародне становище як Русі, 
так і Візантії. Русь розгромила печенігів, які до цього часто використовувались 
греками як знаряддя політичного тиску на слов’ян. Тепер, після поразки від 
Київської держави, печеніги відкочовують на південь, за Балкани, переправ-
ляються через Дунай і нападають на балканські провінції самої Візантії, що 
погіршувало зовнішньополітичне положення Імперії.

Зміцнення міжнародного становища Русі поставило в цей час і питання її 
суверенності стосовно візантійської світської і церковної влади. З приходом 
до влади імператора Константина Мономаха (1042 – 1054 рр.) спостерігається 
прагнення константинопольського двору  обмежити використання воїнів-на-
йманців, що приходили в Грецію з Русі. Це поставило під загрозу існування 
давньої системи русько-візантійських відносин. Загостренню міждержавних 
відносин двох країн сприяла участь русів-воїнів у бунті, піднятому проти Кон-
стантина полководцем Маніаком, а також сутички східнослов’янських купців з 
греками у самому Царгороді 51.  

У відповідь в Києві готується похід проти Візантії, який  був задуманий 
Ярославом та його оточенням як демонстрація сили. Вона  повинна була спри-
яти відновленню вигідних для Русі взаємин з Константинополем, однак воєнні 
дії влітку 1043 р. склалися невдало для Русі: спочатку сильна буря на морі за-
вдала шкоди її флоту, знищивши більшість кораблів, а пізніше, вже на суші, ві-
зантійці досягли перемоги над руським військом. Проте воєнна невдача 1043 р. 
не призвела до особливо негативних наслідків для Києва. Руська воєнна міць 
залишалася великою, водночас як міжнародне становище, так і внутрішня си-
туація в Візантії і після подій 1043 р. залишалися вкрай складними. Тому в 
1046 р. між державами було укладено договір, який відновив відносини, за-
галом вигідні для Києва. 

Але мирна угода не включала однієї дуже важливої для Ярослава та його 
адміністрації питання – церковного. Тому Ярослав на межі 40-х – 50-х років 
встановив тісні стосунки з вищим духовенством Русі, допоміг йому скликати 
з’їзд єпископів. На ньому главою давньоруської церкви було обрано Іларіона, 
руського за походженням, наближеного до князя.  З ім’ям нового митрополита 
Русі пов’язано створення важливого політичного трактату –  “Слова про закон 
та благодать” Іларіона. В цьому творі в яскравій публіцистичній формі про-
голошувалася ідеологічна програма східнослов’янської еліти: незалежність 
Русі від Візантії щодо прийняття християнства, наступність влади київських 
князів від ідеального християнського володаря Константина Великого, особли-
вий статус Русі в середньовічному світі. Цей твір цікавий і в плані вивчення 
сприйняття на Русі “ромейських” ідейно-політичних цінностей. А саме в ньо-
му ми зустрічаємо і образ “ідеального християнського володаря”, і столицю 
християнської держави – “новий Ієрусалим”, і прославлення християнських 
святинь. Але автор не обмежується простою констатацією їх, а прямо зв’язує 
їх з давньоруськими політичними і ідеологічними “реаліями” – князями Во-
лодимиром та Ярославом, містом Києва, з храмом Богородиці і Софії. Осо-
50 Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси. – С.60.
51 Литаврин Г. Г. Война Руси против Византии в 1043 г.  – С.220-221.
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бливе місце в трактаті займає прославлення князя Володимира. Для цього Іла-
ріон звертає увагу на історію Русі, яка передувала часу правління цього князя. 
Автора не турбує те, що ця історія язичницька (крім періоду Ольги). Потре-
ба зробити історію Русі більш давньою, прославлення князів-язичників було 
необхідно для проведення лінії  божого зв’язку хрестителя Русі з Христом і 
апостолами, підкреслення ідеї виключної ролі Русі в християнському світі52. 
Д. С. Лихачов писав, що “візантійській теорії Вселенської церкви та вселен-
ської імперії Іларіон протиставив своє вчення про рівність всіх народів, свою 
теорію всесвітньої історії, як поступового і рівноправного навернення всіх на-
родів до християнської віри”53. І. У. Будовниц вважав, що для досягнення своєї 
мети Іларіон веде боротьбу з грецькими ідеологами. Необхідно зазначити, що 
бурхливий розвиток ідейно-політичного життя Русі в цей час  був обумовлений 
не тільки внутрішніми причинами, пов’язаними із становленням державності, 
розвитком духовності, а й зовнішніми, які були викликані тим, що візантійці 
не бажали, як пише А. Поппе, визнавати Русь частиною ідеальної “ромейської 
ойкумени” 54.

Посилення антивізантійського угрупування в Києві, його програма, спря-
мована на піднесення міжнародного авторитету Русі викликали серйозну зане-
покоєність в Царгороді. Грецький патріарх відмовився затверджувати рішення 
з’їзду руських єпископів, а дипломатична служба Візантії почала докладати  
значних зусиль для врегулювання відносин з двором князя Ярослава. Зокрема, 
на початку 50-х років імператор Константин Мономах  вимушений був погоди-
тися на шлюб своєї дочки з сином Ярослава – Всеволодом, а київський князь 
погодився на відновлення старого порядку призначення митрополитів на Русі. 
Матримоніальний зв’язок представників візантійської та руської династій фак-
тично зрівняв в очах підданих Ярослава владу київського князя і імператора, 
і невипадково під кінець правління Ярослава Володимировича  його  стали 
йменувати “царем” (цезарем) 55. 

Прийняття християнства на Русі призвело до поширення нової віри, по-
ширенню церковної системи по всій території, яку контролювала давньоруська 
знать. Почався своєрідний церковно-колонізаційний процес по всій території 
Русі, а також у сусідніх з нею регіонах, які входили у сферу контролю східних 
слов’ян56. 

Рівень поширення і інтенсивність засвоєння християнської релігії на Русі 
був різний. Відносно швидко християнство поширювалось у містах, проте сіль-
ське населення засвоювало його більш повільно. Деякі великі сільські регіони 
східнослов’янського світу фактично до монгольської навали середини ХІІІ ст. 
52 Молдаван А. М. “Слово о законе и благодати” Илариона.  – Киев,1984.  – С. 298.
53 Лихачев Д. С. Русские летописи и их культурно-историческое наследие. – Москва, Ленин-
град, 1947.  – С.57.

54 Poppe A. The political background to the baptism of Ruś: Byzantine-Russian relations between 
986-989 / A. Poppe // Dumbarton Oaks papers. – Vol.30. – Washington,1976. – Р.244.

55 Высоцкий С. А. Средневековые надписи Софии Киевской: По материалам граффити ХІ – 
ХVII вв. –  Киев, 1976. – С.215.

56 Пашуто В. Т. Опыт периодизации истории русской дипломатии / В. Т. Пашуто // Древ-
нейшие государства на территории СССР. 1982 г. – Москва, 1984. – С.7-8.



253

залишалося язичницьким. Поширення християнства викликало опір у багатьох 
регіонах, особливо на півночі Русі. Тут в ХІ ст. відбулося декілька значних ан-
тихристиянських виступів, які очолювались не тільки волхвами, а й місцевою 
знаттю, яка використовувала  невдоволення  населення  насадженням нової 
віри для реалізації своїх відносно київського  центру сепаратистських планів. 

Отже, протягом VIII – ХІ ст. у Східній Європі відбувався складний процес 
християнізації східних слов’ян, який мав широко плановий характер. Населен-
ня Русі засвоювало нову релігію, країна входила до кола християнських країн 
світу, а для забезпечення функціонування східнослов’янської християнської 
церкви створювалася церковно-адміністративна організація. 

Oleksandr Holovko. ENTRY OF RUS’ TO PAX CHRISTIANA ORTODOXA 
AND FORMATION OF THE CHRISTIAN CHURCH ORGANIZATION AT 
SLAVS OF THE EASTERN EUROPE (8th – 11th CENTURIES)
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Юрій Диба*

АГІОГРАФІЧНЕ ДЖЕРЕЛО ПОВІДОМЛЕННЯ АЛ-МАС’УДІ 
ПРО СПОРУДИ, ВШАНОВУВАНІ У СЛОВ’ЯН

Розділ ал-Мас’уді про вшановувані слов’янами будинки 
та інтерпретації тексту

У праці відомого арабського історика, мандрівника та енциклопедиста 
Х ст. ал-Мас’уді “Промивальні золота та родовища дорогоцінного каміння” є 
фрагмент, в якому описані будівлі вшановувані у слов’ян. За зауваженням ві-
домого українського сходознавця Андрія Ковалівського, цей розділ є одним з 
найскладніших для тлумачення у всій книзі, а “своєю казковістю, фантастич-
ністю він відрізняється від звичайного для цього автора критичного методу 
викладу.”1:

“У слов’ян є будівлі, які вони поважають. З-поміж них є одна [що стоїть] 
на тих горах2, про які кажуть філософи, що вони належать до високих гір сві-
ту3. Є відомості про те, яким чином збудована ця будівля4, про розташування 
різних сортів каміння в ній та про різноманітність їх кольорів, про отвори, 
пророблені в ній, в найвищій її частині, й що в цих пророблених отворах [відбу-
валось] від сходу сонця5, й які в ній були покладені [на збереження] дорогоцінні 
камені, та про накреслені в ній знаки, що вказували на майбутні явища, та від 
яких подій, до того як вони відбудуться, попереджають ці дорогоцінні камені 
та про появу звуків для них з висот її [будівлі], та що трапляється з ними під 
час слухання цього6.

І [є у них] будівля, яку створив один з їхніх царів7 на Чорній горі, яку ото-
чують дивовижні води, що відзначаються різними кольорами та смаком, усі 
дуже корисні. І у них в ньому є величезний ідол в образі Сатурна, зроблений у 
вигляді діда з патерицею в руці, якою він рушить кості мертвих з могил. Під 
правою його ногою є зображення чогось на взірець комашні, а під другою [його 
ногою] – вороночорні зображення граків та інших [птахів – ?] і дивовижні зо-
браження чогось подібного до абіссінців чи негрів8.

* Диба Юрій – кандидат архітектури, доцент, Інститут архітектури Національного універси-
тету “Львівська політехніка”.

1 Ковалівський А. Антологія літератур Сходу. – Харків, 1962. – С. 445.
2 “На горі” (Тут, і далі за текстом цитованого уривку різночитання за перекладом: Гарка-
ви А. Я. Сказания мусульманских писателей о славянахи русских (с половины VII века до 
конца Х пека по Р.Х.). – Санкт-Петербург, 1870. – С. 139).

3 “Одна з високих гір на світі”.
4 “Про якість її побудови”.
5 “Що влаштовано (побудовано) в цих отворах для спостереження за сходом сонця”.
6 “Про дію (враження), яку справляли ці звуки на слухачів”.
7 “Мали вони”.
8 “Під правою його ногою знаходяться зображення різних мурах, а під лівою – зображення 
пречорних воронів, чорних крил та інших, також (зображення) дивних Хабашців і Зан-
джців (Абіссинців і Зангебарців)”.
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І у них є ще інша будівля на горі, яку оточує затока моря, споруджена з ка-
менів червоного мармуру та каменів зеленого ізмарагду. Всередині її величезна 
баня, а під нею ідол, частини тіла якого [зроблені] з чотирьох [сортів] дорого-
цінного каміння: зеленого хризоліту, червоного карбункула, жовтого карналіну 
та білого кришталю [берила], а голова його з червоного золота. Насупроти 
нього другий ідол у вигляді дівчини. Йому звичайно приносять9 жертви та ку-
ріння [ладону]10.

Походження цієї будівлі пов’язують з одним мудрецем, який був у них з 
давніх часів. Ми вже давніше розповідали його історію і про те, що він зробив 
у землі слов’ян, які він створив у них фокуси й хитрощі, й про змайстровані 
[ним] величезні отвори11, якими він привабив до себе їхні серця [та] оволодів 
іхніми душами [і] з допомогою яких він опанував їхніми розумами, незважаючи 
на суворість звичаїв слов’ян та різноманітність природних якостей [окремих 
племен], про що вже говорилось у попередніх наших книгах.”12

А. Ковалівський здійснив критичний розгляд досліджень цитованого роз-
ділу з тексту ал-Мас’уді. Він зауважив, що змістовний, розлогий, проте фан-
тастичний характер описаних будівель не дозволяв науковцям беззастережно 
включати його до своїх праць. Прихильніше до описаних реалій ставилися 
ранні дослідники (К. Еберн, Я. Головацький, В. Макушев, І. Срєзнєвський та 
О. Фаміцин). Проте, більшість (від П. Шафарика до І. Лелевеля) їх просто ігно-
рували, а інші (А. Гаркаві та Ф. Вестберг) вважали їх неслов’янськими – буд-
дійськими чи осетинськими13. Висновки самого А. Ковалівського зводилися до 
того, що основна частина оповіді про слов’янські храми була запозичена ал-
Мас’уді з втраченого твору арабського астронома ІХ ст. Абу-Машара (+ 886), 
у творах якого згадувалися й храми різних народів та віків (зокрема китайців 
та сабіїв), описам яких він надавав астрологічного характеру, перебільшував 
розміри будівель та речей, багатство оздоблення споруд й долучав до характе-
ристики язичницьких культів геометричні метафори, символіку дорогоцінного 
каміння, кольорів й живих істот тощо14. 

На думку А. Ковалівського, якщо видалити з аналізованого тексту ті осо-
бливості, які залежать від способу викладу Абу-Машара, звести до скромніших 
уявлень його перебільшення, знімаючи один за другим фантастичні нашару-
вання, то можна отримати цілком реальні вказівки на існування слов’янських 
храмів на узгір’ях Карпат та біля моря, імовірно Балтійського, на якомусь ост-
рові. Тобто ал-Мас’уді міг описувати й храми західних слов’ян в Радігощі (Ре-
тра) чи Веліні15.

9 “Яка приносить йому”.
10 “Йому бувало приносили жертви і ладан і просо”.
11 “Про чарівні хитрощі та механізми його (Про майданчики, гори і штучні канали)”.
12 Цит. За: Ковалівський А. Антологія літератур Сходу. – С. 364.
13 Там само. – С. 445.
14 Ковалівський А. Антологія літератур Сходу. – С. 446; Його ж. Аль-Масуди о славянских 
языческих храмах / А. Ковалевський // Вопросы историографии и источниковедения сла-
вяно-германских отношений. – С. 82-86.

15 Там само.
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Географічними реперами повідомлення ал-Мас’уді про вшановувані 
слов’янами будівлі, на які переважно звертають увагу дослідники цього тексту, 
є свідчення про спорудження першого з трьох храмів “на тих горах, про які ка-
жуть філософи, що вони належать до високих гір світу” та згадка про другу 
храмову споруду, що розташовувалася “на Чорній горі”. Розглядаючи згадку 
про “високі гори світу”, А. Ковалівський покликається на повідомлення араб-
ських письменників, сучасників Абу-Машара, про високі гори в країні слов’ян, 
розташовані на межі “між Візантією та Хозарією”, під якими розуміються са-
ме Карпати. Щодо назви Чорної гори дослідник зауважує, що судячи з мовного 
контексту повідомлення, ця назва може бути або власним ім’ям гори, або ж 
свідчити, що про цю гору вже йшла мова раніше, проте ця згадка не збереглася 
через скорочення викладу колись розлогого тексту. Відтак Чорна гора може 
бути ототожненою з Чорною горою у верхів’ях Черемошу16.

Останнім часом гіпотеза про карпатську локалізацію розташованого на 
Чорній горі храму отримала новий імпульс. Її тривалий час популяризує ар-
хеолог Богдан Томенчук17. Вслід за А. Ковалівським дослідник ототожнює 
Чорну гору ал-Мас’уді з масивом Чорногори в Українських Карпатах, де роз-
ташовуються найвищі вершини, зокрема й Піп-Іван або ж інакше – Чорна гора 
(2026 м). В Чорногірському масиві беруть свій початок води Чорного й Білого 
Черомошу та Чорної і Білої Тиси, що пояснює згадку ал-Мас’уді про “диво-
вижні води, що відзначаються різними кольорами”. Їх різні смакові власти-
вості вод, на які звертав увагу арабський історик, пояснюються тим, що цей 
гірський район є багатим на мінеральні й соляні джерела, на доказ чого Б. То-
менчук цитує звіт послів Івана Грозного, які в 1558 р. поверталися в Московію 
з Царгорода саме через ці місця: “Яко в державе пана Фуского… меж тех 
больших рек и гор стоит монастирь, зовомый Занов... в том же монастыре 
есть кладезь, а в нем вода сладка, что грушевый сок. Да есть и иные кладези, 
но вода в тех как уксус, а иные как кислые щи…”18. Підтвержує це повідомлен-
ня і цитата з ал-Бакуві: “В одній з гір є джерело, що називають медовим. Воду 
його змішують, як мед, з водою”19.

За уявленнями арабських астрологів Північні землі знаходилися під впли-
вом Сатурна, що мало б пояснювати, як стверджує А. Ковалівський, чому у 
храмі на Чорній горі вшановували саме зображення цієї планети20. До того ж, 
за Птолемеєм, Сатурн вважався одним з головних богів фракійців (Карпато-
Дунайські землі), а зображення мурах, чорних граків (воронів) та абіссінців 
та зангебарців слугували, на думку Б. Томенчука, родовими, племінними то-
темами. Так ворон (чорна галка) пов’язується з геральдикою Галицької землі, а 
мурашки, ймовірно слугували тотемами слов’янського населення Мараморошу. 

16 Ковалевский А. П. Аль-Масуди о славянских языческих храмах. – С. 84.
17 Томенчук Б. П. Чорногора в історії давніх слов’ян / Б. П. Томенчук // Жовтень. – Львів, 

1985. – № 11. – С. 99-102; Його ж. Чорногора в історії давніх слов’ян (за ал-Мас’уді Х ст.) 
/ Б. П. Томенчук // Галичина. – Івано-Франківськ, 2003. – № 8. – С. 25-34.

18 Цит за: Томенчук Б.П. Чорногора в історії давніх слов’ян. – С. 26.
19 Там само.
20 Ковалевский А. П. Аль-Масуди о славянских языческих храмах. – С. 83.
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Як припускає дослідник, храм на Чорній горі міг належати хорватам, які за-
мешкували території з обидвох боків Карпат21.

Перший храм, згаданий у тексті ал-Мас’уді, Б. Томенчук вважає близьким 
до ранньохристиянських базилік. На користь цього припущення мали б свід-
чити відсутність ідола (ал-Мас’уді не згадує про нього), складні конструктивні 
деталі храму та його звукове оформлення. Появу звуків з висот храму, як до-
пускає Б. Томенчук, можна пов’язувати зі дзвонами. А отже, на його думку, 
“Перший слов’янський храм в описі ал-Мас’уді повністю відображає ту си-
туацію контакту слов’янського населення і місцевого автохтонного, контак-
ту слов’янського язичницького світу і християнського”22. Третій храм, який 
Мас’уді описав “на горі, яку оточує затока моря”, Б. Тимощук розташовує на 
острові у Балтійському морі, яке античні історики називали Венедською зато-
кою, десь між Нижньою Ельбою та Нижнім Одером. Для прикладу дослідник 
наводить відомий за описом Саксона граматика храм Святовида на о. Рюген. 
Додатковим аргументом на користь балтійської локалізації третього храму (у 
якому стояло два ідоли, один з яких був у жіночій подобі) є, на його думку, тра-
диція вшанування жіночих богинь у цьому регіоні, що має вірогідно давньо-
германське походження. Отож, як резюмує Б. Тимощук, у розділі про будівлі, 
вшановувані у слов’ян, прослідковується логічна історико-географічна послі-
довність опису язичницьких храмів слов’ян. Ал-Мас’уді веде читача (опису-
ючи імовірно шлях своєї мандрівки) з балканського регіону через Карпати до 
земель балтійських слов’ян23.

Наведені Б. Тимощуком аргументи щодо імовірного розташування храму 
Сатурна на Чорній горі в Карпатах спонукали дослідників до пошуків його 
слідів на місцевості. Такі обстеження були виконані 2007-2010 роках Карпат-
ською етнологічно-археологічною експедицією під керівництвом Миколи Ку-
гутяка. Перед експедицією постала мета виявлення, опису і картографування 
скельних петрогліфічних комплексів на полонині Ўаджина і на горах Кедрува-
тому, Шпицях, Ребри, Бребенескулі, Чорній Горі, Смотричі, Вухатому Камені24. 
На перших п’яти об’єктах з цього переліку давніх пам’яток не знайдено. Об-
стеження вершини Чорної гори також не дало очікуваних результатів, лише у 
її східній частині виявлено скельно-плитові утворення пісковиків з глибокими 
печероподібними пустотами. Учасники експедиції змушені були констатува-
ти, що скельні петрогліфи якщо й були на горі Піп-Івані, то їх було знищено 
під час будівництва на ній обсерваторії. Малопродуктивним виявилось і обсте-
ження вершини гори Смотрича. Лише на Вухатому Камені експедиції вдалося 
виявити природні скелі з петрогліфами та об’ємно просторовими утворення-
ми (визнаними за скульптурні), ототожнені з храмом Сатурна, описаним ал-
Мас’уді на Чорній горі. На продовгуватому східному відрозі Вухатого Каменя 
21 Томенчук Б. П. Чорногора в історії давніх слов’ян (за ал-Мас’уді Х ст.). – С. 28.
22 Там само. – С. 30.
23 Там само. – С. 30-31.
24 Кугутяк М., Томенчук Б. Святилище просто неба // Галичина. – Івано-Франківськ, 24 черв-
ня 2010 року.: http://www.galychyna.if.ua/index.php?id=single&no_cache=1&tx_ttnews[pS] 
=1275339600 &tx_ttnews[pL]=2591999&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[pointer]=1&tx_ttnews 
[tt_news]=11090&tx_ttnews[backPid]=41
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довжиною 1,3 км експедицією було обстежено 21 скельну групу. Святилище 
довжиною 320 м та шириною 20-25 м являло собою великий комплекс, що
складався з атропоморфних та зооморфних скель (“Голова”, “Жаба” тощо, 
включно з “Вухатим Каменем”) з петрогліфічними композиціями, чашоподіб-
ними та ступнеподібними заглибленнями25. За 300 м від Вухатого Каменя є 
друга вершина, утворена нагромадженням скель, на одній з майданчиків якої є 
стовп у вигляді міксаморфа (істоти зі змішаним фенотипом) який і ототожню-
ється з Ідолом Сатурна з опису ал-Мас’уді26. Таким чином учасники експеди-
ції проголошують, “що храм на Чорній горі, який описав аль-Масуді, за всіма 
ознаками локалізується в районі карпатських вершин Смотрича, Вухатого 
каменя і Піп-Івана”. Разом з тим, дослідники змушені визнати, що “викори-
стання археологічних методів тут обмежується наявністю скельних масивів, 
браком культурного шару. Тому основним об’єктом дослідження виступа-
ли петрогліфічні комплекси, до вивчення яких застосовувався семіотично-
знаковий підхід”27.

Є й інші версії локалізації описаного ал-Мас’уді храму з ідолом Сатурна. 
Так на думку Геннадія Марченка він знаходився поблизу Вижниці на Буковині, 
на кордоні з Івано-Франківщиною. У лісі, поблизу цього населеного пункту, на 
двох пагорбах передгір’я та урвищі між ними було виявлено скельні виступи 
з колами-петрогліфами діаметром 50-80 см, які місцеві мешканці називають 
підковами та жорнами. На вершині північного пагорба знаходиться скеля з 
прямовисним антропоморфним виступом з дволикою головою. Як стверджує 
Г. Марченко, виявлений поблизу Вижниці скельний комплекс є язичницьким 
святилищем-обсерваторією, згаданою ал-Мас’уді. У вертикальній антропо-
морфній скелі з петрогліфами він вбачає ідола Сатурна. До тепер неподалік від 
згаданої скелі є кілька великих мурашників, які дослідник пов’язує з культом 
мурашок, та їх зображеннями під .ідолом. Крім того, образи абіссінців та зан-
гебарців, про які писав ал-Мас’уді, ототожнюються дослідником з підземними 
божками, які опікувалися нафтою і були пофарбовані нею на темно28. Існує ще 
ряд припущень краєзнавчого характеру по локалізації храму Сатурна в Кар-
патах. Зокрема з горою Страгора Чорну гору ал-Мас’уді ототожнює Михайло 
Клапчук, а Степан Пушик вбачає у ній комплекс, куди входять Страгора-Боба, 
Богова Криниця, Любіжня, Бзовач, Татарна та Перемиський29.
25 Кугутяк М., Томенчук Б. Дивовижі Чорногори // Галичина. – Івано-Франківськ, 17 липня 

2010 року.: http://www.galychyna.if.ua/index.php?id=single&no_cache=1&tx_ttnews[cat]= 
5&tx_ttnews[tt_news]=11391&tx_ttnews[backPid]=24

26 Кугутяк М., Томенчук Б. Космогонія карпатської Чорногори // Галичина. – Івано-
Франківськ, 12 серпня 2010 року.: http://www.galychyna.if.ua/index.php?id=single&no_
cache=1&tx_ttnews[pS]=1280610000&tx_ttnews[pL]=2678399&tx_ttnews[arc]=1&tx_
ttnews[pointer]=7&tx_ttnews[tt_news]=11732&tx_ttnews[backPid]=41

27 Кугутяк М., Томенчук Б. Феномен Чорногірського святилища // Галичина. – Івано-
Франківськ, 17 серпня 2010 року.: http://www.galychyna.if.ua/index.php?id=single&no_
cache=1&tx_ttnews[pS]=1280610000&tx_ttnews[pL]=2678399&tx_ttnews[arc]=1&tx_
ttnews[pointer]=4&tx_ttnews[tt_news]=11822&tx_ttnews[backPid]=41

28 Марченко Г. Дім Сатурна у лісі коло Вижниці // Карпати. Туризм. Відпочинок. – Івано-
Франківськ, 2007. – № 1 (13): http://www.karpaty.net.ua/articles_13/dimsaturna.php

29 Томенчук Б. П. Чорногора в історії давніх слов’ян. – С. 33.
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Таким чином, кожна з наведених гіпотез по розташуванню в Карпатах опи-
суваного ал-Мас’уді храму притримується доволі “зручної” методики інтер-
претації аналізованого тексту, запропонованої ще А. Ковалівським, на думку 
якого, “якщо відкинути астрологічне забарвлення цього опису, перебільшен-
ня розмірів і коштовності речей, ми матимемо конкретне повідомлення про 
справжні слов’янські храми того часу”30. Власне, навіть більше – залишається 
саме астрологічне забарвлення, а архітектурний об’єкт, споруда чи, “будівля” – 
за ал-Мас’уді, легко перетворюється на аморфне скупчення скель з петрогліфа-
ми та просторовими утвореннями (міксаморфами), сукупність яких проголо-
шуються “найбільшим високогірним святилищем Карпат з усіх досі відомих” 
та “унікальним джерелом для вивчення сакральної культури стародавнього на-
селення краю”31.

Якщо бути об’єктивним, то з позиції історика архітектури немає достатніх 
підстав для ототожнення природнього комплексу скельних груп дивовижних 
форм, виявлених на Вухатому Камені (навіть у комплексі з кам’яною плитою 
із трьома чашоподібними заглибинами, скельними просторовими утворення-
ми зооморфного й антропоморфного характеру, каменями зі стопоподібною 
виємкою та чашоподібними лунками, які трактуються солярними знаками і 
символами), із храмом Сатурна на Чорній горі, описаним ал-Мас’уді. Єдиним 
аргументом на користь цієї гіпотизи залишається назва карпатської Чорногори. 
До слова, свого часу і автор цієї публікації прихильно ставився до ототожнення 
Чорної гори в Карпатах з одноіменною горою з тексту ал-Мас’уді. На доказ 
цитувався опис Чорногори з праці В. Гаджеги у якому згадуються кольори в 
назвах рік та мінеральні джерела в найближчих її околицях32. Проте, з часом, 
виникли підстави для критичного переосмислення цієї, вже усталеної й при-
вабливої на перший погляд гіпотези. 

Для прикладу, прискіпливий критик може резонно зауважити, що міне-
ральними та соляними джерелами багаті не лише Східні (Українські) Карпа-
ти, а й інші гірські масиви Європи, а Чорні гори розкидані на території всієї 
слов’янщини, див.: Чорна гора (508 м) Гутинського хребта біля Виноградова на 
Закарпатті; вершина Черни-Врих (2290 м) гори Витоша гірської системи Плана 
Завалска в Болгарії; Černá hora (1260 м) масиву Крконоше в Чехії; гірський ма-
сив у східній Словаччині – Čierna hora (1028 м), частина словацького Рудогір’я; 
Гірська система Скопска Црна Гора в Македонії з найвищою вершиною Кораб 
(2753 м); Crna Gora (Чорногорія) – країна на узбережжі Адріатики тощо. До 
того ж, немає жодних документальних підстав вважати, що східнокарпатський 
топонім Чорна Гора сягає Х ст. Принаймні А. Коваль, що присвятив окре-
му розлогу розвідку дослідженню документів та картографічних джерел на 
30 Ковалівський А. Антологія літератур Сходу. – С. 446.
31 Кугутяк М., Томенчук Б. Феномен Чорногірського святилища // Галичина. – Івано-
Франківськ, 17 серпня 2010 року.: http://www.galychyna.if.ua/index.php?id=single&no_
cache=1&tx_ttnews[pS]=1280610000&tx_ttnews[pL]=2678399&tx_ttnews[arc]=1&tx_
ttnews[pointer]=4&tx_ttnews[tt_news]=11822&tx_ttnews[backPid]=41

32 Диба Ю. До походження шатрово-ступеневого завершення дерев’яних церков України 
(проблема дохристиянських рецепцій) / Ю. Диба // Сакральне мистецтво Бойківщини. 
Наукові читання пам’яті Михайла Драгана. – Дрогобич, 1997. – С. 27-33.
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предмет часу появи цієї назви та її зв’язку з Чорною горою ал-Мас’уді, ствер-
джує наступне: “1) На Гуцульщині назва “Чорна гора” була відома як мінімум 
з середени XVII ст. Числені мапи вказують на поселення Carna / Czarna Gora у 
витоках річки Прут. 2) Гірський хребет Чорногора, або пасмо Чорногори відо-
ме гуцулам з середини XVIII ст. 3) У цьому історичному періоді, в документах, 
котрі я зміг знайти, назва Піп Іван, у будь-якому контексті, не згадується . 
Звісно, не виключено, що такі документи існують. 4) Назва гори – Чорна гора 
за цей історичний період і в тих же документах також вісутня. Хоча знову 
ж, це не значить, що їх немає”33. Важливо наголосити, що мова йде про посе-
лення з назвою Stadtchen Czarna Gora, позначуване на картах XVII ст., зв’язок 
якого з вершиною нічим не підкріплений.

Крім того, слід звернути увагу на прикінцеву частину розділу про хра-
ми, вшановувані у слов’ян, у якому мова йде про мудреця, з яким ал-Мас’уді 
пов’язує не лише будівництво третього храму, зведеного на горі, яку оточує 
затока моря, а й своєрідну культурну місію серед слов’ян: “Ми вже давніше 
розповідали його історію, і про те, що він зробив у землі слов’ян”. Тобто, діяль-
ність цього мудреця була дещо ширшою. Вірогідно, що цей розділ мав за мету 
наголосити, що оповідь про всі три слов’янські будівлі об’єднані однією ідей-
ною програмою. Не зважаючи на фразу про “різноманітність природних якос-
тей” слов’ян, під якою А. Ковалівський розуміє звичаї окремих племен, важко 
погодитися, щоб діяльність згаданого мудреця поширювалася від Балкан, че-
рез Карпати до земель балтійських слов’ян, як це допускають автори згаданих 
вище гіпотез. Очевидно, мова йде про вужчий етнокультурний регіон, в якому, 
проте, могли замешкувати різні слов’янські племена. Ал-Мас’уді говорить про 
слов’янські храми як про знаний сучасникам факт, а тому, зважаючи на ре-
тельність та прискіпливість арабського географа та “звичний для цього автора 
критичний метод викладу”, на що об’єктивно вказував А. Ковалівський, немає 
жодних підстав недовірливо чи скептично ставитися до аналізованого розділу, 
яким би фантастичним він на перший погляд не видавася. Кожне відхилення 
від фактів та нюансів тексту при його трактуванні має бути детально пояснене.

Вступ до розділу ал-Мас’уді про будівлі.
Слов’яни сабейської релігії

Виходячи з наведених вище міркувань, інформація з тексту ал-Мас’уді 
має першорядне значення і від неї й слід відштовхуватися. Тому надзвичайно 
важливу цінність має маловідомий фрагмент, що передував повідомленню про 
три слов’янські будівлі, який зберігся у повному варіанті у творі ал-Мас’уді 
“Розповіді часу”. Цей невеликий уривок, що відігравав роль вступу до аналізо-
ваного розділу, був в українському перекладі опублікований Ярославом Даш-
кевичем. Зацитуємо його повністю: “А одне плем’я з них (із слов’ян – Я. Д.) 
між слов’янами і франками належить до сабейської релігії. Вони признають 
поклоніння зіркам. І вони мають кмітливість та тонкі ремесла різних родів. 
Вони воюють з слов’янами, бурджанами і тюрками.У них є сім свят за іменами 

33 Коваль А. Чорна гора чи Піп Іван? // http://www.karpaty.com.ua/?chapter=12&item=361
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зірок, а найбільше з них – свято сонця”34. Саме цей важливий фрагмент вво-
дить читача в географічні координати, у котрих надалі і розгортається оповідь 
про будівлі, вшановувані у слов’ян. Такими координатами слугують згадки 
про народи, у контакті з якими перебували слов’яни, а саме – франки, плем’я 
слов’янських сабіїв, бурджани та тюрки. 

Але спершу слід вирішити питання хронології. Насамперед, необхідно 
розмежувати час зведення будівель, від інформації про слов’ян та народи що 
їх оточували. На анахронічність повідомлень ал-Мас’уді звертав увагу Я. Даш-
кевич. Багатотомну працю “Розповіді часу”, яку було стиснено до менших за 
обсягом “Промивалень золота”, ал-Мас’уді завершив близько 943 року. Проте, 
у “Промивальнях золота” ал-Мас’уді згадує арабських купців, які побували у 
київського князя Дира, княжіння якого припадає на середину ІХ ст. (до 837 – до 
860 рр.35), а про Рюриковичів він ще нічого не знав36. Отже, він користувався 
давнішими реляціями арабських торгівців та описами старших авторів, як от, 
вже згадуваного Абу-Машара, з майже сторічної давності, тобто принаймні з 
другої половини ІХ ст.

Щодо часу зведення самих будівель, то з контексту оповіді ал-Мас’уді ви-
пливає, що вони є давніми. Про це може свідчити фраза, що згадані будівлі 
слов’яни “поважають”, тобто на час отримання інформації про ці будівлі, вже 
склалася певна традиція їх вшанування. Про другий храм говориться, що його 
“створив один з їхніх царів”. Мова очевидно йде не про одного зі зверхників 
якогось з багаточисельних слов’янських племен, а про царя, що володів терито-
рією давніше, після якого були й інші володарі. І вже однозначно про давність 
будівель переконує цитата, за якою походження третього будинку “пов’язують 
з одним мудрецем, який був у них з давніх часів”.

Про розташуванням народів, перелічених ал-Мас’уді у вступі до аналізо-
ваного розділу, писав Я. Дашкевич. На його думку, відомості про будівлі, вша-
новувані у слов’ян, пов’язуються саме з слов’янами сабейської релігії, котрих 
ал-Мас’уді розмістив у гористій місцевості: “сабіїв він розмістив на західних 
окраїнах слов’ян, між ними і франками, приписавши їм фантастичні храми 
Абу-Машара. Через те, що з “Промивалень золота” вступна частина про 
слов’янських сабіїв випала, фантастичні храми приписали просто слов’янам – 
мешканцям Карпат”37. 

Оскільки саме слов’янським сабіям присвячено вступ, що передує розділу 
про будівлі, вшановувані у слов’ян, розглянемо його прискіпливіше. Етноко-
фесонім “сабії” вживався у той час в кількох значеннях. На думку Я. Дашке-
вича ал-Мас’уді знав сирійських сабіїв – еліністично освічених поганів, які 
поклонялися зіркам. Виявляється, що вони були нащадками давньосирійських 
34 Цит. за: Дашкевич Я. Русь і Сирія: взаємозв’язки VIII-XIV століть / Я. Дашкевич // За-
писки НТШ. – Т.228. – Львів, 1994. – C. 23-28. Цитуючи згаданий фрагмент, Я. Дашкевич 
покликається на арабське видання: Каїр, 1938. – С. 69-70; арабський текст і переклад: 
Kawerau P. Arabische Quellenzur Christianisierung Russland. – Wiesbaden, 1967. – C. 13.

35 Войтович Л. Київський каганат? До полеміки П.Толочка з О.Пріцаком // Хазарський аль-
манах. – Т.4. – Київ-Харків, 2006. – С.109-117.

36 Дашкевич Я. Русь і Сирія.. – С. 24.
37 Там само. – С. 28.
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язичників, що засвоїли грецьку культуру. Їх ще називали псевдосабіями. 
Близько 830 р. вони прийняли назву сабії, щоб користуватися віротерпимістю 
мусульман, яку Коран обіцяв справжнім сабіям в кількох коранічних аятах, на-
приклад: “Воістину, віруючі, а також юдеї, сабії і християни, которі увірували 
в Аллаха і в Останний день і здійснювали праведні діяння, не пізнають страху 
і не будуть засмучені”(5:69). Здебільшого під сабіями араби розуміли етно-
конфесійні групи, які покинули свою релігію та прийняли іншу, чи тих, хто 
не мали чітко вираженої конкретної релігії, але мали переконання близькі до 
юдейства, християнства, вогнепоклонства чи поклоніння зіркам. Отже, якщо 
шукати слов’ян сабейської релігії “між слов’янами і франками”, слід звернути 
увагу на елліністично освічену групу, з нечіткими, чи суперечливими релігій-
ними переконаннями, що відрізнялася від сучасних їй слов’ян. І такого роду 
характеристика цілком підходить населенню, що замешкувало прибережні 
міста в Далмації. З VI ст. Далмація знаходилася під владою Візантії, але на 
початку VIІ ст. сюди докотилася хвиля слов’янських нападів. Деякі міста вці-
ліли, інші були зруйновані, а їх населення утекло й заснувало нові населені 
пункти. Ці події відобразив у свому трактаті Костянтин Багрянородний, у 29 
розділі “Про Далмацію та сусідні з нею народи”: “… слов’яни відразу ж ви-
гнали римлян і заволоаділи згаданою твердинею Салона. Поселяючись там, з 
тієї пори вони почали потроху спустошувати римлян, що жили в долинах та 
на узгір’ях, знищували їх і захоплювали їх землі. Інші ж ромеї знаходили спасін-
няе в твердинях побережжя й донині володіють ними”38. У VIІ-ІХ століттях 
міста населяли нащадки римських колоністів та романізоване кельто-ілірійське 
населення, а округа залишалася здебільшого слов’янською. Городяни зберіга-
ли та плекали античні навики господарювання, тому саме їм і підходить ха-
рактеристика слов’янських сабіїв, які “мають кмітливість та тонкі ремесла 
різних родів”. Населення було християнізованим, але в часи слов’янських на-
бігів часто поверталося до язичництва, відроджуючи давні культи. Мешканці 
далматинських громад-комун визнавали себе латинами (latini), демонструючи 
зверхність над оточуючими слов’янами. Проте, з часом, розпочався приплив 
населення з околиць й поступова слов’янізація міст. В ІХ-Х століттях міські 
громади вже не були однорідними та включали в себе певний слов’янський 
компонент, тому ал-Масуді мав усі підстави називати їх слов’янами сабей-
ської релїгії. До їх числа можна було б долучити і населення кількох невеликих 
прибережних слов’янських князівств Південної Далмації – Паганію/Неретву, 
Захум’я/Хум, Травунію та Дуклю, що були заселені слов’янами, проте зазна-
ли значного впливу культури прибережних далматинських міст та сповідували 
суміш язичництва та християнства.

Локалізація інших народів у вступі до розділу про будівлі
Не випадковою у цитаті про слов’янських сабіїв є й згадка про їх розташу-

вання між слов’янами та франками. У 788 р. франки завоювали візантійську 
38 Константин Багрянородный. Об управлении империей: Текст, перевод, комментарии / 
Под ред. Г. Г. Литаврина и А. П.  Новосельцева. – Москва, 1991 (2-е изд., исправленное). 
– С. 24: http://recult.by.ru/lib/byzant/kb.htm#29
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Істрію, а після того, як Карл Великий був коронований, вони спробували захо-
пити й інші території, що належали Риму, зокрема й Далмацію39. У 802 р. роз-
почалася війна франків з Візантією та Сербією. Після підписання у 812 р. в Аа-
хені миру, Візантія повернула приморську частину Далмації без Істрії40. За ал-
Мас’уді слов’янські сабії “воюють з слов’янами, бурджанами і тюрками”. Під 
тюрками візантійські джерела традиційно розуміють угорців, які у кінці ІХ ст. 
захопили північ Панонії. Їх походи спрямовувалися на і на південнослов’янські 
землі. Угорці воювали з сербами та хорватами й доходили через Сербію і до 
Адріатичного моря. Бурджанами звичайно називали болгар41. Болгарський цар 
Борис І (1-а половина IX ст. – 907 р.) також вів війни проти далматинських хор-
ватів, намагаючись отримати землі на Адріатиці, й зокрема спалив Дубровник.

Інформація Фоми Сплітського про будівельну діяльність Діоклетіана
та її джерело – “Passio quattuor coronatorum auctore Porphirio”

Отже, опис народів, що оточували у ІХ ст. сабіїв слов’янської релігії, зга-
даних у наведеному Я. Дашкевичем вступі до розділу про храми слов’ян, до-
водить про те, що вони розташувалися у Далмації та Паннонії. Очевидно під 
слов’янськими сабіями арабські інформатори ал-Мас’уді розуміли мешкан-
ців далматинських громад-комун, що поступово асимілювалося слов’янами. 
Якщо прийняти твердження історика, що відомості про слов’янські храми 
пов’язуються саме з слов’янами сабейської релігії, то й шукати згадані будів-
лі слід у цьому ж історичному регіоні, чи принаймні в сусідніх слов’янських 
землях.

Вирішення проблеми навряд чи є можливим без залучення інших джерел. 
Їх ширший огляд та аналіз доступної нам літератури за темою, дає підстави для 
припущення, що інформація ал-Мас’уді базується на його (чи його попередни-
ка – Абу-Машара) інтерпретації легенди про мучеництво чотирьох вінчаних в 
часи Діоклетіанових гонінь на християн. У скороченому викладі, наближеному 
за обсягом до розділу ал-Мас’уді про храми, цю історію з часів римського во-
лодарювання над Далмацією та Панонією, пов’язану з будівельною активністю 
Діоклетіана, переказує сплітський архидиякон Фома (1200-1268): “І тоді імпе-
ратор повелів в різних країнах світу спорудити в августійшу пам’ять багато-
чисельні споруди, для важких робіт над якими він наказав посилати всяких 
осуджених, переважно християн. Крім багатьох інших споруд він розпорядився 
39 Про війну франків у Хорватії повідомляє і Костянтин Багрянородний: “Протягом кількох 
років хорвати, що населяли Далмацію підпорядковувалися франкам… Але франки були 
настільки з ними жорстокими, що вбивали і грудних дітей хорватів і кидали їх собакам. 
Не в силах витримати цього від франків, хорвати відділилися від них, перебивши їхніх 
архонтів, котрих ті їм поставили”. (цит. за: Константин Багрянородный. Об управлении 
империей. – Гл. 30).

40 Янкович Дж. Средневековая культура сербов на границе с Западной Европой // http://
www.srpska.ru/article.php?nid=9998

41 Див., зокрема, трактування згадуваних ал-Мас’уді бурджанів як дунайських болгар у 
А. Гаркаві: “Відомості, що вони воюють з Греками, слов’янами і турками, підтверджу-
ються історично, бо цар Симеон Болгарський дійсно вів в кінці ІХ і на початку Х століт-
тя вдалі війни з Візантією, Сербією і Мадярами” (Гаркави А. Я. Сказания мусульманских 
писателей. – С. 146).
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побудувати в Римі терми; в землях Панонії на кордоні з Рутенією він спорудив 
одну будівлю з порфірового каменю, настільки прекрасну, що й тепер, хоч і 
зруйнована, вона все ще являє собою величне видовище для здивованих пере-
хожих, як можна прочитати в історії чотирьох вінчаних. А в землі Гетів, 
яка тепер зветься Сарбією або Рашкою, поблизу озера, він наказав спорудити 
місто, котре назвав за своїм іменем Діоклеєю. І оскільки він був за походжен-
ням далматинцем, то наказав спорудити поблизу Салони знамениту споруду 
на зразок добре укріпленого міста, щось на подобу імператорського палацу, в 
якому були влаштовані храми ідолам Юпітеру, Асклепію, Марсу, як це видно 
до сьогодні. Він повелів розмістити в цій будівлі свою матір, якій він подарував 
Салону з усією провінцією. Саме цю споруду називається Spalatum від слова 
“pallantheum”, яким древні називали великі палаци”42.

В цитованом фрагменті твору Фоми Сплітського оповідається про три спо-
руди, перша з яких знаходиться у неокресленій ближче місцевості, на кордоні з 
Руссю, про що йтиметься нижче, два інші є добре відомими сучасникам. Шир-
ше про будівельні ініціативи Діоклетіана43 оповідає “Мучеництво (страждан-
ня) чотирьох святих вінценосних, написане Порфирієм” (Passio quattuor coro-
natorum auctore Porphirio), текст якого у перекладі з латинської на російську 
опубліковано з вступною статтею та коментарями Юлії Колосовської44. Дещо 
раніше дослідниця присвятила цьому твору й окрему публікацію45. Латинський 
текст відомий за виданням Вільгельма Ваттенбаха46.

Спершу коротко про текст “Passio quattuor coronatorum”. У ньому йде мова 
про чотирьох християн, майстрів-каменотесів, скульпторів або ж художників-
квадратаріїв, що виконували замовлення імператора Діоклетіана по оздоблен-
ню різних будівель. Оповідь розпочинається з приїзду імператора в Паннонію 
для огляду місць видобутку мармуру. В каменоломнях працювало 622 чоловіки 
– наймані працівники, раби, засуджені за злочини та християни. Серед них бу-
ло вибрано чотирьох найкращих майстрів – Клавдія, Касторія, Симфоріана та 
Нікострата – котрі, як виявилося, були таємними християнами. Їм і доручали 
найважливіші та найвідповідальніші роботи, які вони виконували “в ім’я Гос-
пода Ісуса Христа”. У процесі роботи до них приєднався Сімпліцій, ще один 
квадратарій-язичник, який прагнув знайти віру. Роботами керували майстри, 
названі філософами. Між філософами та квадратаріями виник конфлікт, коли 
скульптори відмовилися робити зображення фальшивих богів. Цей конфлікт, 
42 Фома Сплитский. История архиепископов Салоны и Сплита / Вступительная статья, пе-
ревод, комментарий О.А. Акимовой. – Москва, 1997. – С. 30.

43 Ю. Колосовська вважає, що після того, як в кінці 303 р. Діоклетіан важко захворів, дер-
жавними справами займався Галерій. Тобто, “Passio” могло належати до часів його управ-
ління Ілліриком  (Колосовская Ю. К. Агиографический источник по истории Паннонии / 
Ю. К. Колосовская // Вестник древней истории. – Москва, 1990. – № 4 (195). – С. 51-53).

44 Мученичество четырех святых венценосных, написанное Порфирием / Перевод с латин-
ского, вступительная статья и комментарии Ю.К. Колосовской // Вестник древней исто-
рии. – Москва, 1992. – № 4 (203). – С. 222-236.

45 Колосовская Ю.К. Агиографический. – С. 45-61.
46 Passio quattuor coronatorum auctore Porphirio / Mitgetheilt von Hrn. Dr. Wattenbach. Mit einen 

Nachworte des Hrn. Prasidenten von Karajan // Sitzungsberichte der philosophischen classe 
Akademie der wissenschaften. – X band. – Heft II. – Wien, 1853. – S.115-137.
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після доносу філософів, і привів до трагічної розв’язки – мученицької смерті 
квадратаріїв.

Розлогий тест “Passio quattuor coronatorum” не приділяє уваги самим бу-
дівлям, хоч до нього включено деякі географічні орієнтири проте, переважно 
ті, що стосуються місць видобутку каменю, кар’єрів, де на місці й виконува-
лися замовлення. Головною там є сюжетна лінія. Натомість лаконічний виклад 
Фоми Сплітського робить акцент саме на будівлях, бачених та подивованих 
сучасниками. Проте і в “Passio” є низка цікавих фактів, як от назви місцевостей 
чи опис виконаних квадратаріями робіт. Подаємо їх перелік з покликами на 
нумерацію абзаців у перекладі Ю. Колосовської: (1) Імператор Діоклетіан при-
був в Паннонію і наказав художникам виконати з цільного блоку фасоського 
мармуру скульптурне зображення Сонця з колісницею, кіньми та іншими пред-
метами. Робота не задовільнила імератора. (2) Скульптуру, висотою 25 футів, 
виконали найкращі майстри, які були таємними християнами. (3) В одній з час-
тин Паннонії, у тому місці, що називається “Біля Щедрої гори” (Pingvis mons 
– можна перекладати й як Огрядна, Товста, Родюча, рос. Тучная ) Діоклетіан 
наказав встановити скульптуру, позолити її та почав здійснювати там жертво-
приношення. Квадратарії-християни отримали завдання витесати на “Порфи-
ровій горі” (mons Porphyreticum) колони та капітелі. (4) Квадратарії прийшли 
на “Порфирову гору”, на міcце, що називається “Вогняним” (ad montem por-
phyreticum qui dicitur igneus) для виконання замовлення. (5) Діоклетіан наказав 
виготовити з порфиру мушлі для басейна, прикрашені різними фігурами. Ква-
дратарії почали вирубувати мушлі і басейн з фігурами і чашами. (8) Робота над 
порфировими раковинами з фігурами та листями аканту виконувалася з іменем 
Ісуса Христа та знаком хреста (хресним знаменем) Один з філософів звинува-
тив скульпторів у магії: “Цей знак є знаком магічного мистецтва, бо я не знаю, 
що це за знак такий”. (10) Робота над порфировими мушлями сподобалася 
імператору і він наказав виконувати колони з капітелями з листя аканту. (11)  
Художники висікають блоки для колон довжиною 40 кроків. (12) Вирізьблені 
дві колони сподобалися Діоклетіану і він наказав виконати зображення Пере-
моги і купідонів та мушлі, та передовсім – скульптуру Асклепія. (13) Квадра-
тарії виконали скульптуру Перемоги, вирізьбили купідонів та мушлі, а Аскле-
пія відмовилися робити. Імператор повторно наказав вирізьбити скульптуру 
Асклепія, а також левів, що ллють воду, орлів, оленів та інші предмети тако-
го роду. (16) Були вибрані інші художники, які виконали скульптуру Асклепія 
з проконеського мармуру. Далі йде текст про відмову квадратаріїв-християн 
приносити жертву богу Сонця і їх мученицьку смерть.

Текст “Passio” насичений коментарями про сорти каменю, їх цінність, на-
ведені факти золочення скульптурних зображень. Тобто, присутній саме той, 
ніби то фантастичний антураж, яким рясніє текст ал-Мас’уді про слов’янські 
храми, і який безпідставно відкидали дослідники, спрощуючи його до власно-
го розуміння. Напрошується очевидна паралель між арабською оповіддю про 
храми вшановувані у слов’ян та цитованим вище житійним тестом. Поверне-
мося тепер до характеристики трьох будівель у ал-Мас’уді у порівнянні з трьо-
ма фундаціями Діоклетіана за викладом Фоми Сплітського.
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Будівля на горі, яку оточує затока моря
Розглянемо перелічені споруди у зворотньому порядку від викладу спліт-

ського архидиякона, тобто з третього об’єкту – найкраще йому знайомого Ді-
оклетіанового палацу у Спліті, зведеного імператором поруч зі своїм рідним 
містом Салоною. Це була одна з останніх багаточисельних фундацій Діокле-
тіана. Про його пристрасть до будівництва образно писав Лактацій у “Книзі 
до ісповідника Доната про смерті гонителів” (VII, 8-10): “Сюди ж необхідно 
додати й невгамовну жагу будівництва, яка стала для провінцій не мень-
шим тягарем по забезпеченню робітниками, майстрами та возами, яким би 
необхідним не було будівництвотво всіх цих споруд. Ось тут – базиліки, там 
– цирк, тут – монетний двір, там – зброярня, тут – палац дружини, там 
– доньки. Несподівано більша частина міста обвалилася. Всі переселялись з 
жінками й дітьми, неначе місто було захоплене ворогами. І хоча ця діяльність 
була згубною для провінцій, він говорив, що “це побудовано не так, як треба” 
й що “треба було зробити по-іншому”. І знову виникала необхідність руйну-
вати і змінювати те, що могло завалитися повторно”47. Палац в Спліті було 
завершено незадовго до відречення імператора 305 р. Про це згадує Костянтин 
Багрянородний (Розд. 29): “цей василевс Діоклетіан побудував також тверди-
ню Аспалаф и звів у ній палац, який неможливо описати ні словом, ні на папері 
і руїни якого до сьогодні свідчать про древнє благоденство, хоч підточили його 
довгі роки”48. Палац являє собою комплекс споруд площею біля трьох гекта-
рів, оточений прямокутником мурів з шістнадцятьма вежами, що знаходиться 
на березі затоки Адріатичного моря. Про третій храм з “Промивалень золота” 
ал-Мас’уді пише, що той розташовувався “на горі, яку оточує затока моря, 
споруджений з каменів червоного мармуру та каменів зеленого ізмарагду”. На 
затоку звернено південний фасад палацу з галереєю, до якого прилягають імпе-
раторські покої. Серед загалом однорідної забудови вивищується баня (купол), 
яка вкриває восьмигранний масив мавзолею Діоклетіана (Рис. 1-4). Ця ознака 
точно відповідає змісту тексту ал-Мас’уді: “Всередині його величезна баня”. 
Саме у такому контексті фраза про розташування бані, отримує логічне пояс-
нення. Інакше доведеться тлумачити, чому вона знаходиться всередині будівлі, 
а не увінчує, вкриває її.

Фома Сплітський оповідає про подальшу історію палацу Діоклетіана: 
“Як кажуть, Салона була зруйнована при готах, які під проводом Тотіли при-
йшли з земель тевтонії і Пологнії; … він увійшов в описану вище будівлю це-
заря Діоклетіана, скинув і знищив скульптури з іменами імператорів, що там 
знаходилися, а також зуйнував деяку частину самої споруди”49. У VII ст. в 
стінах палацу виникло місто Spalatum-Спліт, заснований біженцями зі зруй-
нованої варварами Салони. Мавзолей Діоклетіана було перетворено в церкву 
Пресвятої Богородиці, а пізніше на св. Домнія (Дує), храм Юпітера в церкву 
Вознесіння Марії а храм Ескулапа (Асклепія) в баптистерій Івана Хрестителя: 
47 Лактанций. О смертях преследователей / Пер. В.М. Тюленева (Серия “Античное христи-
анство”. Раздел “Источники”). – Санкт-Петербург, 1998. – С. 51-106.

48 Константин Багрянородный. Об управлении империей. – С. 23.
49 Фома Сплитский. История архиепископов Салоны и Сплита. – С. 35.
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“…і святиню Юпітера – видатну споруду, зведену в августійшому палаці, очис-
тив (пресул Іоан – Ю. Д.) від зображень ідолів, зробив у ній двері та запори”50. 
Останній спочинок Діоклетіан знайшов у власному мавзолеї, найвищій споруді 
всього палацового комплексу перекритій куполом, що сягала у висоту 20 м. 

50 Там само. – С. 42.

Рис. 1. Палац Діоклетіана в Спліті. Реконструкція загального вигляду (За Е. Гебрардом)

Рис. 2. Палац Діоклетіана в Спліті. План
Рис. 3. Мавзолей Діоклетіана в Спліті. 

Реконструкція
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В центрі восьмигранної усипаль-
ниці розташовувався саркофаг Ді-
оклетіана з червоного порфіру. В 
мавзолеї знаходився і саркофаг 
його дружини Пріски. Скульптур-
ні зображення подружжя знаходи-
лися очевидно в бічних півкруглих 
нішах навпроти входу. Вірогідно, 
що в тексті ал-Мас’уді саме скуль-
птура Діоклетіана і була описана 
у вигляді ідола, виконаного з чо-
тирьох сортів різного каміння, а 
згаданий “насупроти нього другий 
ідол у вигляді дівчини” був фігу-
рою його дружини. Нагадаємо та-
кож, що в тексті ал-Мас’уді мова 
йде про будинки, будівлі чи спо-
руди, а не про язичницькі храми 
у вузькому значенні. Заголовки до 
розділу – “Про храми вшановувані 
у слов’ян”, що зустрічаються у лі-

тературі є кабінетними штампами.
За ал-Мас’уді, голова ідола була золоченою, а в тексті “Passio quattuor coro-

natorum” згадується про практику золочення скульптурного зображення роз-
міщеного у храмі, зведеному в місцевості, що називалася “Біля Щедрої гори” 
(Pingvis mons). Золотитися могли як відкриті частини тіла фігур, так і шати 
божества. Згадаємо, що Діоклетіан підтримував культ Юпітера, ототожнюючи 
себе з цим божеством. Юпітер – верховний римський бог, бог небесного світла, 
громовержець, первісно Diovis “блискучий”. Демонструючи зв’язок зі своїм 
покровителем – Юпітером, імператор додав собі ім’я Йовій. Діоклетіана зо-
бражали у променистій короні.

Практика виконання античних скульптурних зображень з різних матеріа-
лів і їх золочення є доволі поширеною. Так Павсаній в “Описі Еллади” розпо-
відає про відому скульптуру Зевса (Юпітера) Олімпійського, авторства Фідія 
(Кн. V; ХІ, 1): “Бог сидить на троні; його фігура зроблена із золота і слонової 
кістки; ... В правій руці він тримає Ніку (Перемогу), також зроблену із золо-
та й слонової кістки; ... Із золота у бога його взуття і плащ; на цьому плащі 
зображені тварини, а з квітів – польові лілії”. Він характеризує матеріал, з яко-
го виконувалися інші грецькі скульптури, зокрема Деметри в Онкеї (Кн. VIII; 
XXV, 4): “Фігури, що стоять в храмі, виконані з дерева, але обличчя та кінців-
ки рук та ніг зроблені з паросського мармуру”51. В Ермітажі зберігається рим-
ська копія фігури Юпітера кінця 1-го ст., привезена у 1861 р. з Італії з колекції

51 Павсаний. Описание Эллады В 2-х томах / Перевод С.П. Кондратьева. – Москва, 2002. – 
Т.1.

Рис. 4. Церква св. Домнія (Дує) в Спліті. 
Сучасний вигляд
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маркіза Кампана, яка дає уяву про ви-
гляд античних скульптур, виконаних з 
різних матеріалів (Рис. 5).

Будівля, яку поставив один з їхніх 
царів на Чорній горі

Ще одним з описаних Фомою 
Сплітським об’єктів з фундацій імпера-
тора Діоклетіана, які ми порівнюємо з 
текстом ал-Мас’уді про будівлі слов’ян, 
було “місто, котре назвав за своїм іме-
нем Діоклеєю”. Про заснування Діоклеї 
згадує і Костянтин Багрянородний: “по-
будував той же базилевс Діоклетіан 
твердиню Діоклею, що знаходиться 
тепер у володінні Діоклетіанів, від чого 
і прізвисько “Діоклетіани” залишилось 
як назва мешканців тієї країни”52. Ді-
оклеї Багрянородний присвячує і спе-
ціальний короткий розділ “35. Про ді-
оклетіанів і про країну, яку вони нині 
населяють”: “[Знай], що країна Діоклея 
також колись знаходилась у владі рим-
лян, яких переселив з Риму базилевс Ді-

оклетіан (як сказано [про це] в історії про хорватів), і була в підпорядкуванні 
у базилевса ромеїв. Поневолена також аварами, і ця країна запустіла і була 
знову заселена при базилевсі Іраклії, як і Хорватія, Сербія, країна захлумів, Тер-
вунія і країна Каналі. Назва Діоклея походить від твердині в цій страні, яку 
спорудив базилевс Діоклетіан. Нині це пустуюча фортеця, по цю пору звана 
Діоклеєю. [Знай], що в країні Діоклеї є великі населені твердині: Градети, Ну-
граде, Лондодокла”53. З фундації Діоклетіана римської Діоклеї і її наступниці, 
першої слов’янської держави Дукля, розпочинається історія сучасної Чорно-
горії, яку ми й ототожнюємо з Чорною горою ал-Мас’уді. Основи державності 
слов’янської Дуклі були закладені князем Володимиром в кінці Х ст. 1042 р. 
армія Воїслава розбила біля м. Бару візантійську армію і першою проголосила 
свій суверенітет від Візантії. З того часу в історії Чорногорії з’явилася нова на-
зва – Зета. Назва “Чорногорія” закріпилася за державою у якості офіційної у 2 
половині XIV ст. під управлінням династії Црноєвичів.

Назва Доклея/Діоклея етимологічно походить від стародавнього індоєв-
ропейського кореня “dhoukl”, тобто “прихований, темний, чорний”, а семан-
тичне відношення цього кореня з нинішньою назвою “Чорногорія” робить цю 
гіпотезу цілком вірогідною. Пізніше, римсько-візантійська назва Діоклея, яка

52 Константин Багрянородный. Об управлении империей. – С. 23.
53 Там само. – С. 34-35.

5. Юпітер – мармур, І ст. Драпірування, 
жезл, фігури орла та Ніки – тонований гіпс, 

ХІХ ст. Ермітаж, Санкт-Петербург
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мала темний, чорний сенс, була замінена у ранньому середньовіччі дако-тра-
кійською назвою Гента (Зента), що означає “червоний”, звідки й походження 
назви “Червоної Хорватії” в Хроніці Попа Дуклянина. Це доводить, що сьогод-
нішня назва Чорногорії є ранньою слов’янською назвою для регіону, з асимі-
льованим слов’янами неслов’янським населенням. Червоне і чорне (гірше) є 
паралелізмами, використання яких можна знайти в старослов’янських (“Черн” 
і “Чермн”), а також відповідних прикметників у латинській і дако-тракійських 
мовах. Перша історична згадка про “Чорну Гору” походить з середини XI ст. 
Вона фігурує у документі Римської курії, котра предає ченцям-бенедиктинцям 
церкву Sv. Jovana “in Montis Nigro”. Перша документальна згадка про Чор-
ногорію в слов’янській версії фігурує у Статуті короля Мілютіна з 1296 р., 
наданому Вранійському монастиреві, в якому говориться: “i ješte pridah ot 
Černe Gore...”. В італійських джерелах Чорногорію називають “Cerna Gora”, 
“Montagna Negra”, “Montenegro”, “Monte Negro”. Цю назву пізніше почали за-
стосовувати й у інших європейських мовах54. Отже, назва “Чорна Гора”, що 
закріпилася за цією невеликою балканською державою має давню традицію 
застосування. Підтверджує це твердження й етимологія Дiоклеї, що походить 
від “прихований, темний, чорний”. А отже, застосування щодо цієї території 
назви “Чорна Гора” у ІХ-Х століттях є цілком вірогідне, на відміну від багатьох 
інших аналогічних, проте хронологічно пізніших назв з інших слов’янських 
територій, зокрема й Українських Карпат. Тому, на наш погляд, опис будівлі на 
Чорній горі з тексту ал-Мас’уді відповідає згадці Фоми Сплітського про буді-
вельні ініціативи імператора Діоклетіана на території сучасній Чорногорії: “А в 
землі Гетів, яка тепер зветься Сарбією або Рашкою, поблизу озера, він наказав 
спорудити місто, котре назвав за своїм іменем Діоклеєю”.

Опис величезного ідола, що стояв у будинку на Чорній горі, є чи не най-
дискусійнішим в розділі ал-Мас’уді про будівлі слов’ян. Він був виконаний “в 
образі Сатурна, зроблений у вигляді діда з патерицею в руці, якою він рушить 
кості мертвих з могил. Під правою [його ногою] зображення мурах, під лівою 
– вороночорні зображення граків та інших [птахів-?]і дивовижні зображення 
чогось подібного до абіссінців чи негрів”. Арабський історик назвав цю скуль-
птуру Сатурном за якимось своїми уявленнями, орієнтуючись на вказані озна-
ки. Про це виразно свідчить фраза, що ідол був “виконаний в образі Сатурна”, 
тобто, це міг бути будь-який бог із греко-римського пантеону, невідомий ал-
Мас’уді на ймення. Не називав ал-Мас’уді по імені і чоловічу та жіночу фігуру 
з будинку оточеного затокою моря, який ми розглянули вище. Найвірогідні-
ше, що ідол, прийнятий арабським істориком за Сатурна, зображав Асклепія 
(рим. – Ескулапа), бога медицини та лікарського мистецтва55. Саме навколо 
виконання скульптури Асклепія в тексті “Passio quattuor coronatorum” точить-
ся основна сюжетна лінія. Квадратарії-християни кількоразово відмовилися 

54 Šekularac Božidar. Dukljanska država i povelje dukljanskih vladara: http://montenegrina.net/pages/
pages1/istorija/duklja/dukljanska_drzava_i_povelje_dukljanskih_vladara_b_sekularac.html

55 Асклепий // Мифы народов мира. Энциклопедия / Главн. Ред. С.А. Токарев. – Москва, 
1991. – Т. 1: А-К. – С. 113-114; Коронида // Там само. – Т. 2: К-Я. – С. 6; Ворон // Там 
само. – Т. 1: А-К.- С. 247.
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її виконувати і ця відмова привела до трагічної розв’язки. Діоклетіан прида-
вав культу Асклепія велике значення. Присвячений Асклепію храм був у його 
палаці, вшановували його очевидно і в Діоклеї/Доклеї/Дуклі, значна частина 
території якої дотепер ще не досліджувалася археологами. Англійський архео-
лог Артур Еванс 1875 р. записав легенду, що побутувала серед мешканців міст 
Цавтата та Канавле на південній окраїні хорватського узбережжя впритул до 
кордону сучасної Чорногорії. За цією легендою печера на горі Сніжниця була 
“підземним святилищем, де Кадм та Гармонія перетворилися в змій і де після 
цього жив Ескулап”56.

До преліку основних атрибутів описаного ал-Мас’уді ідола, що знаходив-
ся в храмі на Чорній горі, належать патериця в руці, якою він рушить кості 
мертвих з могил та зображення мурашок, Хабашців/Абіссінців, Занджців/Зан-
гебарців та воронів. Описаний ал-Мас’уді ідол мав вигляд старця – очевидно 
був бородатим, як переважно і зображають Аслепія/Ескулапа (Рис. 6). В руках 
Асклепій тримав посох обвитий змією, з яким пов’язана історія з оживленням 
Главка, сина крітського володаря Міноса. В дорозі він вбив змію, яка обвила 
його посох, а інша змія принесла якусь траву й оживила нею убиту. Асклепій 
скористався цілющими властивостями цієї трави, щоб оживити Главка. Для 
оживлення людей використовував також кров з правого боку тіла Горгони, яку 
передала йому Афіна. Він воскресив у Дельфах всіх померлих, воскресив де-
яких полеглих під Фівами, повернув до життя Іпполита та якогось мертвого за 
плату. Ось це уміння Асклепія воскрешати померлих і відзначив ал-Мас’уді 
фразою, що ідол з храму на Чорній горі “рушить кості мертвих з могил”. 

В описі ідола храму на Чорній горі ал-Мас’уді згадав про воронів. Ворон є 
символом, пов’язаним з матір’ю Асклепія та з його народженням. Мати Аскле-
пія – Короніда (гр. Κορωνίς – Ворона), дружина Аполлона. Завагітніла від ньо-
го, проте закохалася в смертного Ісхія. Ворон доніс про це Аполлону і той, 
розгніваний, вислав свою cестру Артеміду її вбити. Короніду спалили на вогні 
і під час спалення Аполлон вийняв немовля Асклепія з утроби Короніди. За ле-
гендою, під час спалення Короніди  Ворон, до того білий, почорнів від копоті. 
Тому зображення ворона чи ворони було більш ніж доречним поряд з фігурою 
Асклепія, що й відзначив ал-Мас’уді, на свій розсуд назвавши його Сатурном.

Крім воронів ал-Масуді відзначив у ногах Ідола зображення “чогось поді-
бного до абіссінців чи негрів” (Абіссинців і Зангебарців). Це зауваження важко 
назвати ствердним. Радше навпаки, він намагається описати ці незрозумілі йо-
му фігури, пояснюючи їх специфічні риси. Арабам, незвиклим до зображення 
людей, негроїдними рисами могли видатися і випнуті губи та округлі обличчя 
дітей Асклепія, фігури яких часто супроводжували його зображення. В Аскле-
пія народилися троє синів – Телесфор, Подалірій, і Махаон та доньки – Гігі-
єя (Здоров’я), Панацея (Всецілительниця) та Іасо (Лікування), а також Аглея. 
Акесо та Медитрина. Телесфор був карликом, що зображався вкритим манті-
єю з капюшоном чи фрігійським ковпаком (Рис. 7). Не виключаємо також, хоч 
це і менш вірогідно, що у контексті зміїної символіки Асклепія, поміщені в 
його ногах “африканці” зображали знаний античним авторам північноафри-
56 Фома Сплитский. История Архиепископов Салоны и Сплита. – С. 150.
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канський народ Псіллів (лат. Psylli; 
гр. Ψύλλοι), які вважалися заклина-
телями змій, цілителями від змії-
них укусів, яким не завдавали жод-
ної шкоди укуси змій та аспидів.

Що ж до мурашок під ногами у 
ідола, то вони могли символізувати 
народ Мірмідонян (гр. Μυρμιδόνες 
від гр. μυρμήγκι – мураха), ахей-
ське плем’я, очолюване в поході 
на Трою Ахіллом та Патроклом. 
За грецькими міфами Ахілл був 
потомком Еака, на прохання якого 
Зевс з мурашок створив населення 
острова Егіна. За іншими міфами 
мірмідоняни пов’язувалися з фес-
салійським героєм Мірмідоном, 
сином Зевса та прадідом Патро-
кла57. У троянській війні прийма-
ли участь діти Асклепія й чудові 
лікарі – Подалірій58 та Махаон59. 
Останній був нареченим Олени 
Прекрасної й організував ополчен-
ня, що прибуло до Трої на тридця-
ти човнах. Тому прослідковується 
зв’язок мурашок не з Асклепієм, 
а з його Дітьми, які й зображалися 
поруч в його ногах. 

Отже, в описаному в “Про-
мивальнях золота” ідолі “Сатурна”, що знаходився в будівлі на Чорній горі, 
за атрибутами легко впізнати Асклепія. Як йшлося вище, навколо виконан-
ня його скульптури в тексті “Passio quattuor coronatorum” точиться основна 
сюжетна лінія. Крім того, вшанування Асклепія на цій території не є випад-
ковим й пов’язується, очевидно, з поширенням його культу середовищі ве-
теранів, які потребували медичного догляду. В Паннонії, Далмації та, зокре-
ма, в Південній Далмації (Превалітані), на території сучасної Чорногорії, 
римляни організували поселення відставних легіонерів. Для їх лікування 
та відновлення бойових рядів діючої армії, в тих місцях де виявлялися при-
родні джерела цілющих вод, організовували доволі комфортні місця відпо-
чинку та будували терми. Термальні та мінеральні джерела Хорватії та Чор-
ногорії були відомими ще в римські часи. Саме з давньою традицією їх ви-
користання в лікувальних цілях і слід пов’язувати свідчення ал-Мас’уді, 
57 Мирмидоняне // Мифы народов мира. – Т. 2: К-Я. – С. 153.
58 Там само. – С. 317.
59 Там само. – С. 125.

Рис. 6. Асклепій. Римська скульптура. Ny Carls-
berg Glyptotek, Copenhagen
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про Чорну гору, яку оточували “дивовижні води, що відзначаються різними 
кольорами та смаком, усі дуже корисні”.

Діоклея60, розташовується на мисі, утвореному Злиттям річок Морача/
Morača, Зета/Zeta (права притока Морачі) та потоку Ширалија/Širalija. Ці водні 
артерії обмежують територію нерегулярної полігональної форми. Їх каньйони 
забезпечували природню охорону та постійний притік чистої прісної води. Ді-
оклея – типове римське місто, що демонструє традиційну систему планування, 
побудовану на перетині двох головних вулиць – cardo та decumanis. На його 
основну вісь виходять форум з базилікою, храми, й міські водолічниці. Біль-
ша частина міста, ще не досліджувалася археологічно й приховує залишки ба-
гатьох інших, ще невідкритих архітектурних пам’яток. Громадські лазні були 
розділені на чоловічі і жіночі секції, що мають спільний вхід з боку вулиці на-
проти форуму. Розкопки чоловічої половини виявили звичайні групи гарячих 
і холодних кімнат, згрупованих навколо перистилю двору. Воду в місто поста-
чав і тринадцятикілометровий акведук із водозабору на річці Цијевна/Cijevna. 
Тобто вода, що й відзначено у ал-Мас’уді, відігравала у місті неабияку роль, 

60 Doclea: http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5563/

Рис. 7. Асклепій з Телесфором та Гігієєю. Римський диптих. 400-430 роки. 
Museum on Merseyside, Liverpool
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зокрема й використовувалася для лікування61.
Згадка ал-Мас’уді про води, “що відзначаються різними кольорами”, які 

оточували Чорну гору, може бути пояснений назвою річок, що оточують Діо-
клею. Вище згадувалося, що дако-тракійська назва Гента (Зента) означає “чер-
воний”, а Морача – походить від “морок – туман, темнота”62. Хоч, імовірніше, 
що інформатори ал-Мас’уді зауважили просто унікальні зміни кольору річок 
Чорногорії – всі відтінки голубого, зеленого, лазурового, смарагдового – що 
залежать від висоти оточуючих скель та кольорів гірських порід. Ця їх власти-
вість відзначається і тепер у всіх туристичних путівниках.

Будівля на тих горах, що належать до високих гір світу
Про першу за ліком у тексті споруду з фундації імператора Діоклетіана Фо-

ма Сплітський повідомляє, що вона знаходилася “в землях Панонії на кордоні 
з Рутенією (In Pannonie partibus in confi nio Rutenie)”. Це свідчення співзвучне 
до повідомлення ал-Масуді, що перша із перелічених ним будівель стоїть “на 
тих горах, про які кажуть філософи, що вони належать до високих гір світу”, 
під якими А. Ковалівським розумів Карпати. В літературі є й кілька інших варі-
антів локалізації будівлі Діоклетіана, яку сплітський архидіякон пов’язує з Ру-
тенією (в оригіналі – Rutenia). Окрему публікацію цьому питанню присвятив 
Олександр Назаренко, який звернув увагу на уривок з Фоми Сплітського у кон-
тексті вивчення питання про т. зв. “Руську марку” в середньовічній Угорщині. 
Дослідник зацитував думку Макса Бюдінгера, який допускав, що мова йде про 
якісь руїни в Угорщині на кордоні зі Сербією, з чого О. Назаренко допускає, 
що М. Бюдінгер підозрював Фому Сплітського в помилці, так як назва Сербії/
Рашки (в латинських середньовічних джерелах – Raxa, Rascia) є досить близь-
кою до назви Русі – Ruscia, що вживається поряд зі звичним – Rutenia/Ruthenia. 
Заперечуючи М. Бюдінгеру О. Назаренко доводить, що сплітський архідиякон 
добре розрізняв обидва терміни, а хроніст мав на увазі таки русинів, хоч зга-
дана ним Rutenia це безумовно не Русь, інакше, на його думку, слід було б 
зробити більш ніж сумнівне припущення, що споруда Діоклетіана знаходилася 
в Північно-Східних Карпатах. Щоби розв’язати цю суперечність, О. Назаренко 
нагадує, що слова “In Pannonie partibus in confi nio Rutenie” крім звичного пере-
кладу “на кордоні з Рутенією” допускає ще й інший варіант – “В Паннонії, [на 
території] марки рутенів”63.

Про “руську марку” на території Угорського королівства згадується в 
джерелі ХІІ ст. – житії зальцбургського архиєпископа Конрада. З приводу роз-
ташування цієї “марки” існує доволі розлога наукова традиція, аналіз якої 
61 Sticotti P. Die römische Stadt Doclea in Montenegro // Kaiserliche Akademie der Wissen-

schaften. Schriften der Balkankommission. Antiquarische Abteilung. – Bd.6. – Wien, 1913. – 
226 с.; Миjовиђ П., Ковачевиђ М. Градови и утврђења у Црноj Гори. – Београд – Ульцињ, 
1975. – С. 42-78.

62 Морок // Фасмер М. Этимологический словарь русского языка / Пер. с нем. О.Н. Трубачо-
ва. – Т. ІІ. – Москва, 1967.  – С. 657.

63 Назаренко А. В. О “Русской марке” в средневековой Венгрии // Восточная Европа в древ-
ности и средневековье. – Москва, 1978. – С. 302-306. Згадана праця М. Бюдінгера відома 
нам з покликань О. Назаренка.
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виконав О. Назаренко. Цю “руську марку” ототожнювали з чотирма коміта-
тами Закарпатської Крайни, заселеної русинами, чи з Галичиною. Більшість 
науковців сходяться на тому, що мова йде про особливу адміністративну тери-
торію, заселену східнослов’янським населенням64.

До вирішення питання локалізації руської марки О. Назаренко залучає 
текст Фоми Сплітського про розташування першої Діоклетіанової фундації “в 
землях Панонії на кордоні з Рутенією”, яка за “Passio quattuor coronatorum” роз-
ташовується в одній з частин Паннонії, у тому місці, що називається “Біля Ще-
дрої гори” (Pingvis mons), ототожнюваної дослідниками зі сучасною “Фрушка 
Гора/ Fruška Gora” – гірським масивом в історичній області Срем, розташо-
ваним у межиріччі Сави та Дунаю, в сучасній сербській Воєводині65 (Рис. 8). 
Цю гіпотезу серед інших підтримували Й. Зейлер та М. Міркович66. Латин-
ська назва Фрушка гори – Alma mons (гора Годувальниця) співзвучна з місце-
вістю “Біля Щедрої гори” (Pingvis mons), де за “Passio” Діоклетіан встановив 
скульптуру Сонця, виконану християнами-квадратаріями. Назва Фрушка Гори 
походить від давнього сербського найменування франків – “Fruzi”, й означає 
буквально “Франкська гора”. Цей гірський масив був природнім бар’єром про-
тягом франкської кампанії на Балканах. 

На підтвердження своєї гіпотези О. Назаренко наводить ряд аргумен-
тів. Так, відомо, що архідияконат Печського архiєпископства, територія яко-
го включала і все межиріччя Сави і Драви, ще в XIIІ ст. називався “Marchia”. 
На цю територію потрапляє і православний монастир Савасентдементер 
(св. Димитрія на Саві), в який робили вклади галицькі князі67. Мова йде про 
спільне дарування Василька Ростиславовича, Івана Васильковича і Володи-
64 Там само. – С. 302-303.
65 Fruška Gora // Enciklopedija Jugoslavije. – T. 3: Dip-Hiđ. – Zagreb, 1958. – S. 409-410; Vi-

lim F. Fruška Gora // Słownik starożytności slowiańskich. – T.2: F-K. – Cz.1: F-H. – S. 73-74; 
Fruška Gora: http://en.wikipedia.org/wiki/Fruška_Gora-

66 Zeiler J. Les origines chrétienne des provinces danubiennes de l’Empire Romain. – Parise, 
1918. – P. 88. (Праця відома мені за покликами Ю. Колосовської).

67 Назаренко А. В. О “Русской марке”. – C. 306.

Рис. 8. Гірський масив Фрушка гора в межиріччі Сави та Дунаю. Сербія, Воєводина
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мира Володаревича (поч. ХІІ ст.) щорічного доходу у вигляді 13 кантар воску 
цьому монастиреві68. До того ж, О. Назаренко звертає увагу на історичний кон-
текст згадки про “руську марку” з Житія зальцбургського архиєпископа Конра-
да. 1127 роком Житіє датує австрійське посольство до Іштвана ІІ, котрий саме 
перебував у марці рутенів. У цьому році угорський король готував, а пізніше 
й провадив велику війну з Візантією. Тому, на думку дослідника, він найімо-
вірніше знаходився саме в південних районах королівства, а не в Карпатах чи 
в Галичині.

Із “Порфировою горою” (Porphyreticum mons) ототожнюють і узгір’я 
Гересдi (Geresdi dombsag. У публікації Ю. Колосовської помилково – Герече/
Gerecse) в Угорщині, де біля римських фортець на Лімесі в Лугіоні (нині Ду-
насекче) та фортеці Ad Statuas (Біля статуй (колон) нині Вардомб) знаходилися 
рудники з видобутку темно-червоного граніту. В недалеких Сопіанах (сучас-
ний Печ) поминали чотирьох мучеників-квадратаріїв. Під річкою, куди були 
вкинуті святі, розуміють Дунай чи Драву або Саву69. На думку Д. Сімоні від 
гори, де працювали квадратарії, отримали назву поселення та римський табір 
“Ad Statuas” (нині Вардомб). А в назві Сопіани – “П’ять церков” чи “П’ять му-
чеників церкви” збереглася пам’ять про загибель мучеників70 (Рис. 9). Узгір’я 
Гересді розташовувалося на території того ж Печського архиєпископства, яке у 
ХІІІ ст. називався “Marchia”. Найближчий відомий монастир східного обряду, 
знаходився в часи Фоми Сплітського 90 км північніше від масиву Гересді – в 
Дунайвароші, де в монастирі св. Пантелеймона монахи жили ще в 40-х роках 
ХІІІ ст.71

Розглядаючи можливість локалізації першої з трьох споруд Діоклетіана 
на Фрушка горі чи узгір’ї Гересді, необхідно звірити її з повідомленням ал-
68 Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси. – Москва, 1968. – С. 167, 334.
69 Колосовская Ю.К. Агиографический источник. – С. 54-55; Passio quattuor coronatorum 

auctore Porphirio. – С. 230.
70 Simonyi D. Sull’origine del toponimo “Quinque Ecclesiae” di Pécs // Acta antiqua Academiae 

scientiarum Hungaricae. – T. III. – Fasc.1-2. – P. 165-184.
71 Тот И. Х. Кирилло-мефодиевские традиции в средневековой Венгрии / И. Х. Тот // 
Вопросы языкознания. – Москва, 1978. – № 5. – С. 110-120.

Рис. 9. Атрибуція узгір’я Гересдi як «Porphyreticum mons» (За D  Simonyi)
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Мас’уді. Підставою для цього є буквальні збіги описів другої та третьої споруд 
з “Промивалень золота” з особливостями та оточенням двох відомих Діоклеті-
анових фундацій – Діоклеї та палацу в Спліті, також другої та третьої за ліком у 
викладі Фоми Сплітського. Проте звістка Ал-Мас’уді, що перший з вшановува-
них слов’янами храмів розташовувався на горах, що “належать до високих гір 
світу” не узгоджується з характеристикою Фрушка Гори. Цей гірський масив 
є невисоким, з пологими схилами, а його найвища вершина Црвени-Чот сягає 
у висоту лише 539 м. Фрушка Гора ніяк не пов’язана з котроюсь із відомих ви-
соких гірських систем (Альпами, Карпатами, Динарським нагір’ям чи Старою 
Планиною) географічно наближених до Паннонії. До “високих гір світу” не на-
лежить й узгір’я Гересді. Спеціальні петрологічні дослідження дали підстави 
для скептичного ставлення до припущення, що узгір’я Гересдi чи Фрушка Гора 
могли використовуватися в якості карєрів для видобутку порфиріту, пов’язаних 
з римським часом72. Проте зв’язок цих гірських масивів з видобутком каме-
ню не має прямого відношення до питання локалізації будівель. Отож, аби 
пов’язати якусь будівлю римського часу із першим (нерозпізнаним) об’єктом із 
трьох, згаданих Фомою Сплітським, фундацій Діоклетіана, необхідно підтвер-
дити її розташування на кордоні з “Руссю” чи (за трактуванням О. Назаренка) 
в якійсь “Руській марці”. А щоб удоводнити зв’язок цієї споруди з першим зі 
вшановуваних слов’янами будівель із “Промивалень золота” ал-Мас’уді, необ-
хідно обгрунтувати їх приналежність до “до високих гір світу”.

Насамперед проаналізуємо достовірність згадки щодо “confi nio Rutenie”. 
Фраза Фоми Сплітського (принаймні її початок), що перший з побудованих 
Діоклетіаном об’єктів знаходився “в землях Панонії на кордоні з Рутенією / in 
Pannonie partibus in confi nio Rutenie” є дуже близькою до цитати з “Passio”: “в 
одній з частин Паннонії… в тому місці, яке називається біля Щедрої гори / in 
partis Pannoniae… in loco, qui appellatur ad montem Pinguem”. Кількома рядка-
ми нижче в “Passio” мова йде вже про “порфірову гору” (mons porphyreticum), 
яку з контексту оповіді можна ототожнити з “Щедрою горою” (Pingvin mons). 
Поєднує ці назви зокрема і Ю. Колосовська. Камінь видобували на порфіровій 
горі в місці, що називається вогняним (qui dicitur igneus). Очевидно, це місце 
отримало назву від червоного (вогняного) кольору каменю, який там видобува-
ли73. Так як червоний та золотисто-червоний (вогняний) кольори передаються 
латинню як “russus” та “rutilus”, то не виключаємо, що повідомлення Фоми 
Сплітського про “confi nio Rutenie” могло бути інспіроване помилкою, коли 
кваліфікативний топонім, що виник на означення місця видобутку червоно-
го каменю трансформувалася у адмінстративний хоронім. Проте можливість 
такої помилки заперечує та обставина, що будівлю з порфірового каменю, роз-
ташовану в Паннонії на кордоні з Рутенією, сплітський архидиякон описує як 
очевидець. У цьому начебто переконує фраза, що ця споруда “тепер, хоч і зруй-
нована, все ще являє собою величне видовище для здивованих перехожих”. На 
72 Peacock D. P. S. The “Passio Sanctorum Quattuor Coronatorum”: a petrological approach // An-

tiquity. – Cambridge, 1995. – T.69. – P.362-368: http://www.articlearchives.com/humanities-
social-science/religion/506889-1.html

73 Мученичество четырех святых венценосных, написанное Порфирием. – С. 230.
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перший погляд це уточнення не дає підстав аби сумніватися у проінформова-
ності Фоми Сплітського щодо місця розташування будівлі. Сумніви викликає 
його наступна фраза, в котрій він суперечить сам собі, додаючи: “як можна 
прочитати в історії чотирьох вінценосних”. Очевидно, що Фома Сплітський 
пояснює, що знану за “Passio” будівлю він сам ототожнює з відомими руїнами 
в місцевості на кордоні з Руссю, чи в руській марці, як це допускає О. Наза-
ренко.

Для вирішення питання локалізації першої Діоклетіанової будівлі, важли-
во відповісти на питання, про яку Паннонію вів мову Фома Сплітський і чи 
справді він міг вживати цей топонім в якості синоніма до Hungaria, як це допус-
кав О. Назаренко. Попри те, що Фома Сплітський демонструє широкі історичні 
знання, покликаючись на авторитет “історичних творів римлян” й згадуючи й 
цитуючи Ісидора Сицілійського (бл. 560-563)74, під Паннонією він таки розуміє 
територію ширшу за римську провінцію часів Діоклетіана. Принаймні у опо-
віді про нашестя угорців він пише, що ті зайняли “всю Паннонію, по обидва 
боки Дунаю”75. Розширення Фомою Сплітським меж Паннонії поза лінію Ду-
найського лімесу переконує, що цей топонім використовується в якості сино-
німа до Угорщини. Проте, розташування першої Діоклетіанової будівлі (як і 
двох названих – палацу в Спліті та Діоклеї) за межами Лімесу є виключеним. 
З ворожого боку, за Дунаєм, розташовувалися лише невеликі опорні військо-
ві пункти. Тому перша будівля з опису Фоми Сплітського, яка “все ще являє 
собою величне видовище для здивованих перехожих” знаходилася очевидно в 
межах Лімесу, а отже її зв’язок з тогочасним (на середину ХІІІ ст.) кордоном 
із Руссю по Карпатах є цілковито виключеним. Отже шукати цю споруду слід 
на правобережжі Дунаю чи, що менш вірогідно, у вузькій прибережній смузі 
лівобережжя, де римляни розташовували окремі форти, як от – Contra Aquin-
cum і Transaquincum, розташовані на лівому березі, навпроти Аквінкуму (Aqui-
ncum). 

Отже, у фразі Фоми Сплітського про розташування першої Діоклетіанової 
будівлі “в землях Панонії на кордоні з Рутенією” не йдеться про кордон із Рус-
сю по Карпатах. На думку О. Назаренка, для вирішення цієї проблеми не вар-
то також залучати відомості, що стосуються руських поселень, розкиданих по 
Угорщині від австрійського кордону до Трансильванії76. Все ж, заради наукової 
об’єктивності, звернемо увагу на деякі місцевості Угорщини, які знаходяться в 
межах Лімесу й відзначаються певною концентрацію топонімів та мають від-
ношення до Русі. 

До таких місцевостей можна зокрема віднести північно-західне побе-
режжя озера Балатон з двома монастирями східного обряду в Тихані (Tihany) 
та Веспремвьольді (Veszprémvölgy) коло Веспрема. Жіночий монастир в Ве-
спремвьольді засновано в честь Пресвятої Богородиці Стефаном І чи його 
батьком Гейзою. Збереглася копія дарчої грамоти, переписана для короля Кал-
мана латинню з грецької у 1109 р. Монастир в Тихані заснував для київських 
74 Фома Сплитский. История архиепископов Салоны и Сплита. – С. 25.
75 Там само. – С. 44.
76 Назаренко А.В. О «русской марке».- С. 303.
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монахів 1055 р. Андрій І. Недалеко від нього зберігся й печерний монастир, 
ототожнюваний зі скитом, відомим за грамотами як Ороскьо (Oroszko “камінь 
русинів”)77. Від етноніма “русини” отримало свою назву і село Оросі (Oroszi), 
розташоване в окрузі Веспрем.

Ще ряд населених пунктів, що мають відношення до Русі, групуються на-
вколо монастиря в Вишеграді (Visegrád), заснованого Андрієм І, на честь свого 
небесного патрона. На думку угорських істориків у Вишеградському монасти-
рі жили монахи, що приїхали зі свитою королеви – доньки Ярослава Мудрого 
Анастасії. Київські монахи замешкували також і Зебегени (Zebegeny), розта-
шовані з протилежного боку Дунаю, де на горі св. Миколая були печерні келії78. 
В 5-ти кілометрах північніше Вишеграда, на острові св. Андрія, знаходиться 
поселення Кішоросі / Kisoroszi (Малі русини), вперше згадане у 1394 р. під 
назвою Орос (Orosz). Дещо далі, вже в 25-ти кілометрах на північ – Надьоросі 
(Nagyoroszi – Великі русини), заселене королем Калманом (1096–1116) вихід-
цями з Галицько-Волинської землі, за якими була повинність охороняти замок 
та палац у Вишеграді.

Таким чином прилеглі до Вишгорода чи Веспрема місцевості теоретично 
можуть претендувати на роль “марки рутенів”, як О. Назаренко трактує “con-
fi nio Rutenie”. До того ж, у творі Фоми Сплітського мова могла йти не про 
адміністративний статус території, заселеної руською людністю, а радше про 
місцевість споріднену з Руссю. Адже лат. cōn-fi nis перекладається не лише як 
“суміжний”, “сусідній” чи “той, що межує”, або “який торкається”, але й як 
“близький” та “споріднений”79. Отже, з певними застереженнями можна при-
пустити, що першу з трьох Діоклетіанових будівель Фома Сплітський пов’язав 
з околицями Веспрема чи Вишгорода. Лише на відтинку луки Дунаю між на-
селеними пунктами Естергом та Дунабогдань розташовувалася низка рим-
ських опорних пунктів – військових таборів, фортець, плацдармів чи фортів: 
Esztergom (lat. Solva); Esztergom-Hideglelőskereszt; Szob; Pilismarót (лат. Castra 
ad Herculem); Visegrád–Gizellamajor; Visegrád-Sibrik (lat. Pone Navata); Kisoroszi; 
Verőcemaros-Dunamező; Dunabogdány (lat. Cirpi); Tahitótfalu-Balhavár80. І це, не 
враховуючи малих опорних пунктів та веж Лімесу, як от між Visegrád-Sibrik 
та Kisoroszi: Visegrád-Várkert; Visegrád-Kisvillám; Visegrád-Szentgyörgypuszta; 
Visegrád-Szentgyörgypuszta81.

Околиці Вишеграда розташовуються при північно-східній частині Ду-
нантульського Середньогір’я (Dunántúli-középhegység), яке простягнулосяся 
від північного берега Балатону до закруту Дунаю в районі Вишеграду. Про-
те, Дунантульське Середногір’я, з найвищою вершиною горою Піліш (757 м), 
як і згадувані вище гірські масиви Фрушка Гори та Гересді, важко віднести 
до гір, “про які кажуть філософи, що вони належать до високих гір світу”. 
77 Тот И. Х. Кирилло-мефодиевские традиции в средневековой Венгрии. – С. 110-120.
78 Там само.
79 Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. – Москва, 2000. – С. 178.
80 Liste der Limeskastelle in Ungarn. Solva – Cirpi: http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Limes-

kastelle_in_Ungarn
81 Limesverlauf zwischen dem Kastell Visegrád-Sibrik bis zum Kastell Kisoroszi: http://

de.wikipedia.org/wiki/Kastell_Visegrád–Sibrik#cite_note-Fitz_1972_174-21
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Хоча, цитовану фразу можна розуміти не лише як твердження, що згадані го-
ри ал-Мас’уді відносить до переліку високих гірських масивів. Цим зворотом 
арабський географ міг пояснювати, що ці гори, самі по собі не обов’язково 
високі, належать до якогось справді високого й відомого гірського масиву, є їх 
складовою частиною – відрогом. На відміну від Фрушка Гори чи узгір’я Герес-
ді, Дунантульське Середньогір’я за Дунаєм з’єднується з південно-західним 
карпатським відрогом – Північним Середньогір’ям (Északi-középhegység). Пів-
нічно-західна частина Дунантульського Середньогір’я відома під загальною 
назвою – Гори Закруту Дунаю (Dunazug-hegység). До них входять гірські групи 
Герече (Gerecse-hegység), Піліш (Pilis-hegység), Буда (Budai-hegység) та Више-
град (Visegrad-hegység)82. Не виключено, що отримані ал-Масуді відомості про 
колишню римську фортецю, відому під слов’янською назвою “Вишеград” – 
“Високий град”, як і назва одноіменного нагір’я, могли спонукати арабського 
вченого до уточнення, що перший з описуваних ним будинків стоїть “на тих 
горах, про які кажуть філософи, що вони належать до високих гір світу”.

Крім того, в Горах Закруту Дунаю знаходилися кар’єри з м’яким, легким 
в обробці вапняком. Родовище вапняку в горах Герече експлуатоувалося ще 
при римлянах. Тут видобувався червоно-бурий вапняк, або ж “Червоний мар-
мур”, як його називали в давнину, який йшов на будівництво палаців та хра-
мів83. А вище за течією, в теперішній області Комаром-Эстергом, знаходився і 
римський опорний пункт “Ad Statuas” (нині Ács). Аналогічну назву римського 
табору (нині Вардомб) Д. Сімоні використовував на доказ того, що мученики 
квадратарії працювали в каменоломнях узгір’я Гересді. За цією ж логікою вони 
могли працювати і в Горах Закруту Дунаю.

Отже, припущення щодо можливого ототожнення околиць Вишеграда, які 
замешкували вихідці з Русі, з місцевістю “in Pannonie partibus in confi nio Rute-
nie”, в якій, за оповіддю Фоми Сплітського було побудовано першу з трьох 
будівель Діоклетіана, виглядає досить привабливим, проте не претендує на 
остаточне вирішення питання. Пропоновані обгрунтування є вразливими для 
критики, оскільки спираються не на пряме трактування цитати, а на її інтер-
претації. Доводиться також визнати, що не бездоганною є й спроба віднести 
масив Гір Закруту Дунаю “до високих гір світу” через їх позірний зв’язок з 
Карпатами, видимий на сучасних картах, але який, не відомо чи могли спосте-
рігати інформатори ал-Мас’уді. Тому розглянемо питання локалізації першої 
споруди Діоклетіана за текстом Фоми Сплітського та першої з вшановуваних 
слов’янами  будівель із “Промивалень золота” ал-Мас’уді, намагаючись усуну-
ти вказані протиріччя й буквально дотримуючись змісту аналізованих текстів.

Звернемо спершу увагу на населений пункт Оросвар (Orosvar). З легкої ру-
ки Володимира Пашуто у літературі утвердилася думка, що він розташовуєть-
ся в найближчих околицях Вишеграда – північніше Ваца та Нограда, поблизу 
замку Дрегей84. Насправді за цими координатами розташовується згаданий ви-
82 Все о Венгрии / Пер. с венг. М.Д. Попова. – Москва, 1985. – С.22-26.
83 Мартон П., Шарфалви Б. Венгрия. Очерки физической и экономической географии. – 
Москва, 1962. – С. 17, 121-123.

84 Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси. – Москва, 1968. – С. 53-54.
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ще населений пункт Надьоросі (Nagyoroszi – Великі русини). Натомість, Орос-
вар (тепер – слов. Rusovce) знаходиться на правобережній околиці Братіслави 
(8 кілометрів на південь від центру міста, за Дунаєм) в прикордонному трикут-
нику між сучасними Словаччиною, Угорщиною та Австрією. Перша письмова 
згадка по Оросвар міститься в дарчій угорського короля Андрія ІІ від 19 серпня 
1208 p. бенедиктинському монастиреві у недалеких Lébényi (Угорщина), де є 
згадка про “Terra Uruzwar” (або Wruzwar). У перші століття існування Угорської 
монархії в Оросварі була важлива прикордонна фортеця – “Castellum”.

Саме північно-західні околиці Угорщини на кордоні з Австрією, як дово-
дить Омелян Пріцак, фігурують у тексті Житія зальцбургського архиєпископа 
Конрада, як Руська марка (Marchia Ruthenorum). І там, на австрійському при-
кордонні, найімовірніше й перебував угорський король Стефан ІІ, зустрічаю-
чись з австрійським посольством. На думку О. Пріцака ця територія – частина 
колишньої “Ruzaramarcha”, згаданої у грамоті східнофранкського короля Лю-
довика Німецького, датованій 16 червня 862/3 р. Цей документ підтверджував 
право на земельні володіння, даровані Карлом Великим Альтаїхському монас-
тиреві, що розташовувався в Баварії між Регенсбургом та Пассау. За О. Прі-
цаком одна зі згаданих у документі місцевостей (населених пунктів), під на-
звою Ruzaramarcha, знаходилася у Верхній Австрії, в межиріччі Дунаю та його 
приток Урль та Іббс85. Широке трактування О. Пріцаком колишньої території 
“Ruzaramarcha” заперечив О. Назаренко. Надто великою, на його думку, є дис-
танція від австро-угорського прикордоння в районі Братіслави до Енса, біля 
якого і знаходилася Ruzaramarcha. Як вказує дослідник, носіями імені “pусь” 
що закріпилося в назві “Руська марка”, були купці з Русі, про торгову актив-
ність яких на початку Х ст. повідомляє “Раффельштетгенський митний статут”, 
створений, поміж кінцем 902 та першою половиною 907 років. У “Раффель-
штетгенському статуті” є згадка про регламентацію торгівлі руських та чесь-
ких купців (Rugi та Boemani) у Східній Баварії, у володіннях маркрафа Арбо, 
котрі приходили з Русі через Прагу. Аналізуючи гідроніми О. Назаренко дохо-
дить до висновку, що вони могли рухатися притокою Дунаю – Гросе Мюль. Її 
ліва притока мала назву “Руська Мюль” (відома також як “Чеська Мюль”), яка 
у своїй верхній течії максимально підходила до Влтави. 

Але вже джерела такого роду з ХІІ-ХІІІ століть передбачають південніший 
маршрут – з Регенсбургу вниз по Дунаю в Угорщину. Якщо в “Раффельштет-
генському статуті” початку Х ст. руські купці фігурують в компанії з Чеськими, 
то в статуті Леопольда VI (1198-1230), вози з Русі названі разом із возами з 
Угорщини86. Цю зміну можна поставити у зв’язку зі встановленням угорським 
двором контролю над дуже прибутковою галуззю – торгівлею невільниками. 
За “Раффельштетгенським статутом” купці, що торгували з Богемією та з ру-
гами, привозили на продаж саме рабів, а також віск та коней. Про рабів (че-
лядь), як один із експортних товарів Русі Х ст. повідомляє і “Повість минулих 
85 Прицак О. И. Происхождение названия RŪS/RUS’ / О. И. Грицак // Вопросы языкознания. 

– Москва, 1991. – № 6. – С. 117-118.
86 Назаренко А. В. Древняя Русь на международных путях. Междисциплинарные очерки 
культурных, торговых, политических связец ІХ-ХІІ веков. – Москва, 2001. – С. 71-112.
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літ”. На думку Олександра Галенка спробою маніфестації такого контролю над 
торгівлею невільниками було привласнення титулу “князя руців” королевичем 
Емериком, сином угорського короля Стефана І. Для легітимізації цього титу-
лу необхідно було зайняти хоча б частину території, якою купці приїжджали 
в імперську марку, чи якусь сусідню територію. Тим паче, що й слово “рус” 
у титулі “князя руців” виписано у південно-німецькій формі, що переконує у 
претензіях угорців на частину “марки русів”, або на утворення в себе подібної 
адміністративної території87. Однією з акцій на підкріплення цих претензій мо-
гло бути й заснування на північному-заході королівства прикордонної фортеці 
Оросвар (Terra Uruzwar/ Wruzwar грамоти 1208 р.). Врешті, не можна виключа-
ти, як це допускав Степан Томашівський, що Емерик, володів і Прикарпаттям88.

До того ж, свідченням декларативної “руськості” північно-західних око-
лиць Угорщини у першій половині ХІ ст. може бути згадка в “Gesta Hunga-
rorum” про місце проживання дружини угорського короля Андрія І у замку 
Комаром (Komárom), поміщена у 15 розділі під назвою “De Camaro castro”: 
“Після захоплення Паннонії за вірне служіння Арпад подарував Кетелу значно 
більше, зокрема великі масиви землі біля Дунаю, неподалік впадіння річки Ваг. 
Тут пізніше син Кетела Олоптулмо побудував замок, названий Комаром. … 
Землями, що носять назву Кетелпоток (Ketelpatak), до коронування королем 
Андраша, володів син їхнього спадкоємця Ласло Сар. Проте король Андраш 
цю спадщину обміняв на інші землі з двох причин: місцевість видалася при-
датною для полювання. По-друге, там полюбляла мешкати дружина короля. 
Бо оскільки вона була донькою руського князя, то могла знаходитися ближче 
до рідного краю.”.89 Звернувши увагу на те, що Комаром знаходиться значно 
ближче до німецьких кордонів аніж до руських, О. Назаренко допустив, що 
Угорський Анонім погано розбирався в географії своєї батьківщини90. Проте 
конкретні географічні орієнтири, Дунай та Ваг, не дають підстав сумнівати-
ся в проінформованості автора “Gesta Hungarorum” щодо місця розташуван-
ня замку Комаром, як і погодитися з Яковом Штернбергом, який ототожнював 
Кетелпoтoк (Ketelpatak) Аноніма з Шарошпoтoком (Sárospatak), розташованим 
на р. Бодрог, на шляху з Естергома через Токай і Дуклянський перевал на Ки-
87 Галенко О. Рутенська марка за джерелами ІХ-ХІІ ст. / О. Галенко // Наукові записки Інсти-
туту політичних і етнонаціональних досліджень ім. В.Ф. Кураса НАН України / Збірник. 
– Серія “Політологія та етнологія”. – Вип. 29. – Київ, 2006. – С. 6-15. Див. також: Воло-
щук М. Ruthenes in Regnum Hungariae (IX – перша половина XIV ст.).

88 Томашіський С. Дев’ятьсот літ тому (1030-1930). З приводу ювилею міста Белза / С. То-
машівський // Нова зоря. – P.5. – Львів, 1930. – Ч.1 (301). – С. 10-12; Його ж. Перемисько-
руський князь, якого ми досі не знали / С. Томашівський // Нова зоря. – Р.5. – Львів, 1930. 
–Ч.29 (329). – С. 9-10; Його ж. Св. Емерик в лєґенді й історії / С. Томашівський // Нова 
зоря. – Р.5. – Львів, 1930. – Ч. 40 (340). – С. 6-7. Див. також: Диба Ю. Угорські чинники 
на політичній та культурній мапі Східної Європи Х-ХІ ст. / Ю. Диба // Україно-угорські 
етюди. – Вип. 1. – Львів, 2010. – С. 43-61.

89 Gesta Hungarorum. Літопис Анонімуса про діяння угорців під час пошуків і віднайдення 
Батьківщини / Переклад з латинської та угорської К. Найпавера. – Ужгород, 2005. – С. 29-
30.

90 Назаренко А. В. Западноевропейские источники / А. В. Назаренко // Древняя Русь в свете 
зарубежных источников. – Москва, 1999. – С. 352.
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їв91. Дослідник покликався на працю Іштвана Лазара92, котрий на співзвучності 
хоронімів Кетелпоток та Кіалт Поток, пов’язував з історією Шарошпотока по-
дії, що відносилися до Комарома93.

Найімовірніше, що саме прикордонну територію між сучасними йому 
Угорщиною та Австрією, або ж – між історичними римськими провінціями 
Паннонією та Норіком, мав на увазі і Фома Сплітський, коли писав про першу 
споруду Діоклетіана, розташовану “в землях Панонії на кордоні з Рутенією”. 
До того ж, і його фраза, що згадана споруда “тепер, хоч і зруйнована, все ще 
являє собою величне видовище для здивованих перехожих” може бути не ви-
падковою. Для купців, що приходили з території Угорщини, важливе значення 
мала стара римська дорога, що з’єднувала Басейни Ельби та Дунаю, й проходи-
ла через Австрію правим берегом Дунаю. В каролінзьких документах “publica 
strata” (громадська дорога) чи “strata legittima” (законна, платна дорога), яка 
мале велике стратегічне значення94. Саме на цій дорозі, східніше енсської мит-
ниці “Раффельштетгенського статуту”, грамота Людовика Німецького 862/3 р. 
й локалізує населений пункт Ruzaramarcha95. І на цьому шляху й дотепер до-
статньо збережених римських пам’яток, одну з яких Фома Сплітський цілком 
міг ототожнити з першою будівлею із трьох Діоклетіанових фундацій.

Найвідомішою пам’яткою з римських часів у Верхній Паннонії (Pannonia 
Superior) та її столицею був Карнунт (Carnuntum), який, зважаючи на хоро-
ше збереження римських руїн, у 19 ст. називали Помпеями на брамі Відня. 
Археологічні рештки Карнунта, розташовані на площі в 300 гектарів, на від-
далі 45 км від Відня та 19 км від Братіслави. Карнунт знаходиться на вигині 
Дунаю, з протилежного, південного боку від впадіння у нього Морави. Він був 
зруйнований германцям у IV ст. Частково відновлений Валентиніаном І і оста-
точно знищений угорцями в часи їх походів на німецькі терени. Доступний 
для огляду археологічний парк включає сьогодні два амфітеатри, розкопані в 
цивільній частині міста, кілька відтворених будівель та візитівку Карнунта – 
залишки тріумфальної арки – так званих “Поганських Воріт” (Рис. 10, 11). 

Допускаємо, що саме Канунт і був тим об’єктом в Паннонії, який Фома 
Сплітський вважав фундацією Діоклетіана. Діоклетіану приписували багато з 
вчинків, котрі зокрема чинилися і його співправителями. Так “Passio” подає 
Діоклетіана єдиним замовником, проте Ю. Колосовська обгрунтовує припу-
щення, що при ньому описані події лише розпочалися, а основний перебіг істо-
рії відбувався, найімовірніше, в період правління Галерія96. У Карнунті 308 р. 
відбулася зустріч Галерія, Діоклетіана та Максиміна, на якій було оголоше-
но узурпатором Максценсія. Там, на спробу Галерія та Максиміна переконати 
91 Штернберг Я. И. Анастасия Ярославна – королева Венгрии / Я. И. Штернберг // Вопросы 
истории. – Москва, 1984. – № 10. – С. 183.

92 Там само. Поклик на: Lázár I. Kiált Patak vára. – Budapest, 1974.
93 Юрасов М. К. Русско-Венгерские отношения второй трети XI в. / М. К. Юрасов // Мир 
истории. – Москва, 2002. – № 3:  http://library.by/portalus/modules/history/readme.php?sub
action=showfull&id=1096316981&archive=&start_from=&ucat=1&

94 Прицак О. И. Происхождение названия RŪS/RUS’. – С. 117-118.
95 Назаренко А. В. Древняя Русь на международных путях. – С. 104-104.
96 Колосовская Ю. К. Агиографический источник. – С. 51-52.
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Діоклетіана повернутися у владу, він відповів відмовою.
Приймаючи ототожнення першої будівлі з тексту Фоми Сплітського з Кар-

нунтумом, необхідно з’ясувати, чи можна його також вважати першою із трьох 
будівель, про котрі повідомив ал-Мас’уді? Цей храм знаходився “на тих го-
рах, про які кажуть філософи, що вони належать до високих гір світу”, а 
долину Дунаю з обидвох боків стискають два великі гірські масиви – Альпи та 
Карпати. Їх сприймали однією гірською системою, розірваною Дунаєм та Ві-
денською котловиною. Так Шимон Кезаї вживає щодо східних Карпат поняття 
“Рутенські Альпи”97. Припущення, що у цитованій фразі ал-Мас’уді, мова йде 
про гори, що належать до якогось справді високого й відомого гірського масиву, 
хоч самі не обов’язково є високими, якнайкраще пасує до гір, що оточували Ві-
денську котловину й з’єднували Карпатські відроги з Альпійськими. В районі 
Карнунта в лівобережжя впирається пасмо Малих Карпат (слов. Malé Karpaty, 
нім. Kleine Karpaten) – частини Західних Карпат Словаччини. Складовою цього 
масиву на австрійському правобережжі є Ґундсхаймер Берге (нім. Hundsheimer 
Berge, або Hainburger Berge) з найвищою вершиною Ґундсхаймер Берг висотою 
480 м, яка на південному-сході з’єднується з передгір’ям Альп – горами Лейта 
(Leithagebirge), дожиною 35 км і найвищою точкою – 484 м над рівнем моря. У 
такому випадку фразу ал-Мас’уді “на тих горах” слід трактувати як широкий 
географічний орієнтир, тобто так само, як він трактує і “Чорну гору”, де було 
споруджено другу із згаданих будівель. Отже інформація ал-Мас’уді про пер-
шу, неназвану будівлю, яку вшановують слов’яни, співпадає у географічних 
деталях з угорсько-австрійським прикордонням, пов’язаним з історичною те-
риторією, відомою під назвою “Ruzaramarcha”, де сходяться Альпи й Карпати, 
й узгоджується з розташуванням з першої споруди з фундацій Діоклетіана, яку 
Фома Сплітський помістив “в землях Паннонії на кордоні з Рутенією”.

Таким чином текст “Passio quattuor coronatorum” слугував підставою не 
97 Юрасов М. К. Складывание русско-венгерской границы в Х-ХІ вв. // Rossica antiqua. 2006. 
Исследования и материалы. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 299.

Рис. 10. Карнунт.«Поганські 
ворота» Гравюра Рудольфа фон 

Альта 1840 р.

Рис. 11. Карнунт.«Поганські ворота» Сучасний стан 
з лінійним відтворенням первісного вигляду
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лише для повідомлень Фоми Сплітського. Інформація з цього джерела у віль-
ному викладі увійшла до “Промивалень золота” ал-Мас’уді. Цілком реальною 
стає ціла низка фактів з тексту арабського географа, які вважалися надуманими 
чи перебільшеними, як от розміри будівель та речей чи багатство оздоблення 
споруд, якщо прийняти, що мова йде про споруди римського часу, розташовані 
на територіях, зайнятих пізніше слов’янами. Разом з тим, у описі споруд ал-
Мас’уді є кілька фактів, які вимагають окремого аналізу.

Архітектурні особливості будівель, описаних ал-Мас’уді
В переліку фантастичних деталей першої будівлі з тексту ал-Мас’уді є 

згадка про “отвори, пророблені в ньому, в найвищій його частині, й що в цих 
пророблених отворах [відбувалось] від сходу сонця”. Подібно і в прикінце-
вій частині оповіді про діяльність якогось мудреця, що відзначився в землях 
слов’ян, він знову пише “про змайстровані [ним] величезні отвори, якими він 
привабив до себе їхні (слов’ян – Ю.Д.) серця [та] оволодів іхніми душами”. 
Наявність цих отворів звичайно пояснюється практикою слов’янських астро-
логічних спостережень чи перебільшеннями ал-Мас’уді. Романтичному сприй-
няттю цього уривку сприяв і своєрідний його переклад, здійснений А. Гаркаві: 
“Що влаштовано (побудовано) в цих отворах для спостереження за сходом 
сонця”. Все ж гадаємо, що це свідчення цілком вкладається в реалії будівельної 
практики римлян. Описану архітектурно-конструктивну особливість наглядно 
ілюструє конструкція купольного завершення округлого вестибюлю палацу 
Діоклетіана в Спліті з отвором у його зеніті (Рис. 12). Округла сонячна плям, 
яка змінюючи свої обриси переміщується по внутрішній поверхні купола пала-
цового вестибюля (Рис. 13) і до сьогодні є ефектною туристичною атракцією, 
фото якої потрапляють у альбоми. Не дивно, що її міг зауважити й інформа-
тор ал-Мас’уді. Найвідоміший приклад застосування купольної конструкції з 
горішнім отвором для денного освітлення у пам’ятках римського періоду де-
монструє будівля Пантеону в Римі (Рис. 14). Відомості про великі отвори від-
сутні в тексті “Passio”, проте такого роду “надлишкові” дані могли бути почерп-
нуті від особи, котра безпосередньо могла їх споглядати. На думку Я. Дашке-
вича таким очевидцями могли бути арабські купці чи інші автори, тексти яких 
він міг використовувати. Серед інформаторів міг бути і колишній полонений 
у Візантії Муслім ібн Абу Муслім аль-Джармі, викуплений 845 р. з полону, зі 
старшими реляціями якого ал-Мас’уді був знайомий98.

До астрологічного нашарування у повідомленні ал-Мас’уді про перший 
будинок вшановуваний слов’янами долучають і згадку “про накреслені в ньому 
знаки, що вказували на майбутні явища”. Проте, у тексті “Passio” є сюжет-
на лінія, яка прямо з нею кореспондується. Скульптори-квадратарії викону-
вали роботи зі iменем Ісуса Христа та знаком хреста. Зауваживши це, один 
з “філософів”, які наглядали за виконавцями, обурився та викрикнув: “Цей 
знак є знаком магічного мистецтва, бо я не знаю, що це за знак такий, що 
будучи знаком жорстокої смерті, дає вам все сприятливе для вас”. На під-
ставі цього факту виникла суперечка між філософом та квадратаріями. Проти 
98 Дашкевич Я. Русь і Сирія. – C. 24.
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Рис. 12. Палац Діоклетіана у Спліті. 
Конструкція купола вестибюля

Рис. 13. Палац Діоклетіана у Спліті. 
Освітлення поверхні купола вестибюля

Рис. 14. Пантеон в Римі. ІІ ст. Купол з отвором для освітлення



287

митців-християн було настроєно інших майстрів, що вигукували: “Ради бла-
гополуччя найблагочестивішого цезаря, вижени нечестивців, вижени магів!”. 
Конфлікт, що розпочався з дискусії про виконання робіт зі знаком хреста, за-
вершився мученицькою смертю християн. Саме потрактована буквально ін-
формація про хресне знамення і могла відобразитися в тексті ал-Мас’уді про 
накреслені в будівлі знаки. До того ж, квадратарії могли не просто осіняти себе 
хресним знаменням, а й карбувати християнські символи на своїх творах. На-
несення різного роду знаків, якими майстри маркували свої вироби, є загаль-
ною практикою у каменярській справі. Такі знаки, для прикладу, виявлено і на 
кам’яних деталях палацу Діоклетіана в Спліті. Вони мали вигляд як подібний 
до букв (Рис. 15), так і більше зображальний, наприклад у вигляди інструмен-
тів (Рис. 16).

Крім різного роду дивовижних архітектурних реалій Ал-Мас’уді опові-
дає також про звуки, що лунали з висот першого будинку, і що ці звуки мали 
вплив на людей. Це міг бути якийсь музичний супровід, наприклад органний. 
Два срібні органи, приховані за завісами, та духові інструменти згадуються в 
трактаті Костянтина Багрянородного “Про церемонії” (Кн. ІІ, розд. 15) в опо-
віді про другий прийом княгині Ольги у імператорському палаці. Звуки цього 
інструменту використовувалися для впливу на володарку варварів. Про широ-
ке розповсюдження органів свідчить хоча б зображення цього інструменту на 
фресках Софії Київської99. Отже деталі розділу про вшановувані у слов’ян бу-
динки з книги “Промивальні золота та родовища дорогоцінного каміння” ма-
ють далеко не фантастичний характер і не підважують репутації ал-Мас’уді як 
ретельного й уважного до подробиць автора, для якого характерний критичний 
метод викладу.

Висновки
Аналіз тексту ал-Мас’уді про три вшановувані слов’янами будівлі з книги 

“Промивальні золота та родовища дорогоцінного каміння” і його порівняння з 
відомостями Фоми Сплітського про три споруди, зведені імператором Діокле-
тіаном “в різних краях світу”, що кореспондуються з агіографічним джерелом 
– “Passio quattuor coronatorum”, доводить, що у цих документах мова йде про 
ті ж самі об’єкти, зведені на заселеній слов’янами території Далмації та Пан-
нонії. Ці територіальні межі узгоджуються з переліком народів, що фігурують 
у маловідомому фрагменті, що передував повідомленню про три слов’янські 
будівлі, який ввів у науковий обіг Я. Дашкевич.

Фома Сплітський ідентифікує два з трьох об’єктів, що належали до буді-
99 Тоцкая И. Ф., Заярузный А. М. Музыканты на фреске “Скоморохи” в Софии Киевской / 
И. ф. Тоцкая, А. М. Заярузный // Древнерусское искусство. Художественная культура Х – 
первой половины ХІІІ в. – Москва, 1988. – С. 143-155.

Рис. 15. Каменярські знаки. Палац 
Діоклетіана в Спліті (За Ц. Фішковичем)

Рис. 16. Каменярські знаки. Палац Ді-
оклетіана в Спліті (За Ц. Фішковичем)
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вельних фундацій Діоклетіана, другим з яких він називає м. Діоклею, заснова-
ну в провінції Превалітана. Після заселення слов’янами ця частина Південної 
Далмації фігурує в документах як Дукля, Зета та Чорногорія. Діоклея ототож-
нюється з другим будинком, описаним ал-Мас’уді, “який створив один з їхніх 
царів на Чорній горі”. Згадка про кольорові та лікувальні води узгоджується з 
природними властивостями вод Чорногорії, які в римські часи використовува-
лися для лікування ветеранів, котрих поселяли на цих територіях. Атрибути, 
що супроводжують опис ідола Сатурна, пов’язаного з другою будівлею, до-
зволяють вбачати в ньому Асклепія (Ескулапа). Навколо процесу виконання 
скульптури Асклепія у “Passio quattuor coronatorum” вибудовується основна 
сюжетна лінія, яка завершується мученицькою смертю скульпторів-квадрата-
ріїв, які відмовилися її виконувати.

Третьою спорудою Фома Сплітський називає палац Діоклетіана у Спліті, 
зведений на березі Адріатики. Ця велична споруда кореспондується з третім 
будинку у описі ал-Мас’уді, зведеному “на горі, яку оточує затока моря”. В 
середині цієї споруди вивищувалася величезна баня, що узгоджується з вось-
мигранною банею мавзолею Діоклетіана. За ал-Мас’уді під банею знаходилися 
два ідоли у чоловічій та жіночій подобі, які відповідають скульптурам Діокле-
тіана та його дружини, які знаходилися в нішах Мавзолею.

Першу, неназвану споруду з фундацій Діоклетіана Фома Сплітський роз-
ташовує “в землях Панонії на кордоні з Рутенією”. Зведену римлянами будівлю 
марно шукати в Карпатах, що слугували природнім кордоном між Руссю та 
Угорщиною. Гадаємо, що вона могла розташовуватися на австро-угорському 
прикордонні, територіально близькому до колишньої імперської “Марки ру-
сів” (Ruzaramarcha), де було зведену угорську прикордонну фортецю Орос-
вар (Terra Uruzwar/ Wruzwar грамоти 1208 р.). Будівлею, яку Фома Сплітський 
приписав Діоклетіану, міг бути римський Карнунт – столиця Верхньої Панно-
нії. Розташування Карнунта на стику між Карпатами та Альпами, розділених 
Дунаєм, узгоджується з відомостями ал-Мас’уді про першу будівлю, вшанову-
вану слов’янами, що знаходилася “на тих горах, про які кажуть філософи, що 
вони належать до високих гір світу”.

Описані ал-Масуді будівлі характеризуються значними розмірами, багатим 
оздобленням та архітектурними деталями, характерними для монументальних 
споруд, що зводилися римлянами. Це саме ті риси, які вважалися надумани-
ми чи перебільшеними, якщо пов’язувати їх з будівельною практикою ран-
ньосередньовічних слов’ян. Інформатори арабського географа віднесли їх до 
слов’янської спадщини на тій підставі, що території, на яких розташовувалися 
згадані ним римські споруди на той час заселяли слов’яни. 

Yuriy Dyba. AGIOGRAPHIC SOURCE OF THE REPORT OF AL-
MAS’UDI ON STRUCTURES, REVERED BY SLAVS
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Dariusz Dąbrowskі*

O ZGONIE DANIELA ROMANOWICZA I JEGO NASTĘPSTWACH 
DLA RUSI HALICKO – WOŁYŃSKIEJ

Swój szkic postanowiłem poświęcić dwóm, ściśle ze sobą powiązanym zagad-
nieniu, które na pierwszy rzut oka nie wymagają uwagi, bowiem nie tylko w po-
wszechnym osądzie, lecz także w opinii specjalistów dawno zostały rozwiązane w 
sposób nie budzący wątpliwości. Moim zdaniem, sprawa – wbrew pozorom – wcale 
jednak nie jest defi nitywnie zamknięta. Czy jest tak w rzeczywistości, ocenią zresz-
tą czytelnicy. W  każdym razie, wyrażam głębokie przekonanie, że oba omawiane 
problemy są wprost modelowe dla ilustracji pewnych intrygujących, metodycznych, 
odnoszących się zresztą nie tylko do praktyki badań historycznych zjawisk. Chodzi 
mianowicie o bezwzględne i bezdyskusyjne zawierzanie autorytetom i powielanie 
ich, przecież nie będących aksjomatami, ustaleń, krępujące w konsekwencji roz-
wój badań, a z drugiej strony, o skłonność szeregu badaczy do powtarzania ustaleń 
wcześniejszej literatury, kosztem lektury i analizy źródeł, co powoduje na przykład 
utrwalanie się błędnych lub nieprecyzyjnych poglądów. 

Co zostało wyraźnie określone w tytule tekstu, pierwszym z poddanych po-
nownemu rozpatrzeniu zagadnień jest kwestia, jak najdalej idącego uściślenia 
nie podanego dokładnie w źródłach, ba, nawet różnie przez nie określanego, jeśli 
chodzi o datę roczną, terminu zgonu jednego z najwybitniejszych Rurykowiczów 
XIII w., księcia halicko – wołyńskiego i króla Rusi Daniela Romanowicza. Oczy-
wiście problem ten posiada olbrzymią literaturę1. Jak dotąd najszerzej omówił go w 
1901 r. Mychajło Hruszews’kyj2. To właśnie siła autorytetu wybitnego ukraińskiego 
badacza sprawiła, że jego ustalenia zostały przez znaczną część historyków, w tym 
* Домбровський Даріуш, доктор габілітований, професор, Інститут Історії і міжнародних 
відносин Університету Казимира Великого у Бидгощі (Польща).

1 W tym miejscu chciałbym wymienić ważniejsze opracowania zawierające informacje o śmierci 
Daniela powstałe przed ogłoszeniem w 1901 r. rozprawy Mychajła Hruševs’kiego (zob. przyp. 
2). Bez wątpienia przy tym, najciekawszą opinię w interesującej nas sprawie przedstawił Ni-
kołaj Daškevič. Uznał on mianowicie trzeźwo, iż Daniel zmarł pomiędzy jesienią 1263 (zgon 
Mendoga) a jesienią następnego roku, kiedy to pojawiła się kometa (Дашкевич М. Княжение 
Даниила Галицкого по русским и иностранным известиям. – Киев, 1873. – Прим.4. – 
С.10-11). Trzeba przyznać, że Daszkiewicz określił w ten sposób precyzyjnie nieprzekraczalne 
granice chronologiczne zgonu Daniela. Poza tym ustaleniem terminu tego wydarzenia zajmo-
wali się m.in.: Карамзин Н. М. История государства Российского. – Т.4. – Москва, 1992. – 
С.68 и прим.141 на С.225-226 (1266 r.); Зубрицкий Д. История древнего Галичско-Руского 
княжества. – Ч.3. – Львов, 1855. – С.202 (1264); Шараневич И. История  Галицко-Володи-
мирской Руси. – Львов, 1863. – С.107 (1264); Warto tutaj zaznaczyć, że cała literatura polska 
aż po czasy Adama Naruszewicza a nawet i dłużej, idąc głównie za przekazem Jana Długosza, 
zgodnie podawała, że zgon Daniela nastąpił w 1266 r. Jest to jednak problem mogący stanowić 
temat odrębnego, krótkiego opracowania.     

2 Грушевський M. Хронологія подій Галицько-Волинської літописі // Записки НТШ. – Т.41. 
– Львів, 1901. – Зош.3. – С.44–45, 69 (вид.2: Грушевський M. Твори. – Т.7. – Львів, 2005. 
– С. 364 – 365, 385). W niniejszym tekście będzie odtąd cytowane nowsze wydanie tej pracy 
ukraińskiego badacza.
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również przez piszącego te słowa w pełni i bezdyskusyjnie zaakceptowane3. Okazu-
je się tymczasem, że zasadniczo będąc prawidłowo skonstruowany i słuszny, wywód 
Hruszews’kiego wymaga – jak już zasygnalizowaliśmy – pewnego, drobnego (ale 
3 Data śmierci Daniela doskonale ilustruje wspomniane zjawiska metodyczne. Część badaczy 

po prostu mniej lub bardziej bezpośrednio odwoływała się do ustaleń Hruszews’kiego (Stökl 
Günter. Das Fürstentum Galizien – Wolhynien // Handbuch der Geschichte Russlands. – Т.1 
(bis 1613) / Wyd. Manfred Hellmann. – Stuttgart, 1981. – Przyp.27 na s.524; Літопис руський 
за Іпатським списком. Переклад і коментарі Л.Махновця. – Київ, 1989. – С.425; Дон-
ской Д. Справочник по генеалогии Рюриковичем. – Ч.1 (Середина IX – начало XIV в.). 
– Ренн, 1991. – С.170 (jest to znakomity przykład swoistej niefrasobliwości co do podawania 
szczegółów genealogicznych. Autor stwierdził ogólnikowo, że Daniel zmarł w 1264 r., a 
równocześnie zacytował Daszkiewicza i Hruszews’kiego); Косик М. Історія княжого Галича. 
До 800-ліття від часу народження короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ – Галич, 
2001. – С.82; Dąbrowski Dariusz. Rodowód Romanowiczów, książąt halicko – wołyńskich. –  
Poznań-Wrocław 2002. – S.61-62; Idem Genealogia Mścisławowiczów. Pierwsze pokolenia (do 
początku XIV wieku). – Kraków, 2008. – S.310; Головко О. Б. Корона Данила Галицького. 
Волинь і Галичина в державно-політичному розвитку Центрально-Східної Європи 
раннього та класичного середньовіччя. – Київ, 2006. – С.354). Często badacze zadowalali 
się wyłącznie podaniem rocznej daty zgonu Daniela i odwołaniem się do informacji Kroniki 
halicko - wołyńskiej. Taką postawę zajął między innymi wielokrotnie poruszający tę kwestię 
zasłużony badacz genealogii Rurykowiczów i dziejów Rusi, Leontij Wojtowycz (Войтович Л. 
Генеалогія династії Рюриковичів і Гедиміновичів. – Київ, 1992. – С.87; Його ж.  Удільні 
князівства Рюриковичів і Гедиміновичів у XII – XVI ст. – Львів, 1996. – Табл. 17; Його 
ж. Князівські династії Східної Європи (кінець IX – початок XVI ст.): склад, суспільна 
і політична роль. Iсторико-генеалогічне дослідження. – Львів, 2000. – С.225; Його ж. 
Княжа доба на Русі: портрети еліти. – Біла Церква, 2006. – С.492; Його ж. Король Данило 
Романович / Л. Войтович / Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. 
– Вип.VI. – 2007. – С.34; Його ж. Король Данило Романович: політик i полководець // 
Доба короля Данила у науці, мистецтві, літературі. – Львів, 2008. – С.92). Oprócz niego 
np. Nicola de Baumgarten. Généalogies et mariages occidentaux des Rurikides Russes du Xe 
au XIIIe siècle. // Orientalia Christiana. – Т.IX. – № 35. – Roma, 1927. – Tabl.XI. – S.48; 
Dworzaczek Włodzimierz. Genealogia. Tablice. – Warszawa, 1959. –Tabl.27; Isenburg Wilhelm 
Karl von. Stammtafeln zur Geschichte der Europäischen Staaten. – T.2. – Marburg, 1956. – 
Tabl. 93; Крип’якевич І. Галицько-Волинське князівство. – Вид.2. – Львів, 1999. – С.134; 
Рапов О. М. Княжеские владения на Руси в Х – первуй половине XIII в. – Москва, 1977. 
– С.190; Котляр M. Ф. Данило Галицький. – Київ, 2001. – С.150; Галицько-Волинський 
літопис. Дослідження. Текст. Коментар / Под ред. M. Ф. Котляра. – Київ, 2002. – С.313 
(na tym przykładzie widać doskonale brak świadomości potrzeby precyzyjnego datowania 
faktów. Kotljar owszem, odwołał się do poglądów Hruszews’kiego, ale wyłącznie po to, by 
podkreślić błędnośc daty rocznej podawanej przez źródła roczne); Font Márta. Árpád-házi 
királiok és Rurikida fejedelmek. – Szeged, 2005 [Szegedi Középkortörténeti Könyvtár, 21]. 
– Old.261; Донской Д. В. Рюриковичи. Исторический словарь. – Москва, 2008. – С.260). 
Zdarzały się oczywiście także wypadki, że poszczególni historycy nie odwoływali się do 
ustaleń Hruszews’kiego, lecz prezentowali własne wnioski co do terminu śmierci starszego 
Romanowicza (zob. np. Włodarski Bronisław. Polska i Ruś 1194 – 1340. – Warszawa, 1966. – 
S.182 („W jesieni 1263 r. zginął Mendog, a w kilka miesięcy później (1264 r.) zmarł Daniel”). 
Czasami wnioski te były zaskakująco błędne. Myślę tutaj na przykład o poglądzie Baumgartena, 
że król Rusi zmarł w 1265 r., bo wówczas ukazała się kometa, informacja o której następuje 
po wzmiance o śmierci Daniela (Баумгартен Н. Вторая ветвь князей Галицких. Потомство 
Романа Мстиславича // Летопись Историко-Родословного Общества в Москве. – Т.5. – 
1909. – Вып.1 (17). – С.13). Naturalnie wymieniam tylko wybrane pozycje, a i tak –jak widać 
– objętość przypisu jest zastraszająca.    
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zawsze), bo przecież chodzi o postać wyjątkową nie tylko dla dziejów Ukrainy, lecz 
także Rosji, Białorusi i szeregu krajów z dawną ekumena Rurykowiczów sąsiadują-
cych, uściślenia.  

Wspomniany historyk najpierw zauważył, że śmierć Daniela odnotowała pod 
1266 r. grupa źródeł polskich (Rocznik Traski, Rocznik franciszkański krakowski, 
Rocznik małopolski), których przekaz nie jest jednak wiarygodny, bowiem wynika 
najprawdopodobniej z nieuzasadnionej komasacji wiadomości o zgonie króla Rusi 
i najeździe na Polskę jego syna, Szwarna. Następnie, Hruševs’kyj w sposób nie-
zwykle przenikliwy rozważył sprawę związku chronologicznego zachodzącego po-
między zawartym w Kronice halicko – wołyńskiej, dotyczącym sojuszu Wojsiełka 
Mendogowica ze Szwarnem Daniłowiczem i Wasylkiem Romanowiczem passusem 
opowiadaniem o wojnie domowej na Litwie po zabójstwie Mendoga, wzmianką o 
pojawieniu się komety i wiadomością o śmierci Daniela. Pośród spostrzeżeń Hru-
szews’kiego najważniejsze dla ustalenia terminu zgonu Daniela okazały się nastę-
pujące: gdy rozpoczynając w końcu 1264 r. (co tak datuje Latopis nowogrodzki I) 
zmagania o panowanie na Litwie Wojsiełk szukał protekcji Romanowiczów, Daniel 
musiał już wówczas nie żyć albo być w ostatniej agonii; kometa widoczna była na 
niebie pomiędzy 28 VII a 2 X 1264, a użycie w źródle na początku informacji o jej 
pojawieniu się zwrotu „v ta že ljeta” świadczy, że latopisarz podkreślał w ten sposób 
„przybliżoną jednoczesność” opisywanych wydarzeń, czyli konkretnej fazy wojny 
domowej na Litwie i zgonu króla Rusi. Podsumowując swe wnioskowanie znakomi-
ty ukraiński badacz stwierdził: „kometa pojawiła się mniej – więcej równocześnie z 
sojuszem Wojsiełka z ruskimi kniaziami i śmiercią Daniela, ale, może trochę przed 
nimi”. Na tej podstawie przyjął, że zgon króla można kłaść najprawdopodobniej na 
lato 1264 r.4.       

Moim zdaniem, należy przedstawić następujące uwagi do błyskotliwego wnio-
skowania Hruszews’kiego. Brak ścisłego powiązania przez autora właściwej redak-
cji Kroniki halicko – wołyńskiej zgonu króla z pojawieniem się na niebie komety 
świadczy dość wyraźnie, że starszy Romanowicz zmarł jednak zauważalnie wcze-
śniej przed wystąpieniem tegoż zjawiska astronomicznego. Wniosek ten w znacz-
nym stopniu wzmacnia też umiejscowienie względem siebie informacji o komecie 
i śmierci Heleny, żony Wasylka5. Tu wbrew pozorom uwaga o podstawowym zna-
czeniu. Wydaje się bowiem wprost nieprawdopodobne i niezgodne z wielokrotnie 
potwierdzoną praktyką zapisu przez latopisarzy tego typu wiadomości, by obie notki 
obituarne rozdzieliła informacja o komecie w sposób przypadkowy. Zgony Daniela 
i Heleny Wasylkowej musiały więc nastąpić odpowiednio przed i po wystąpieniu na 
niebie wiadomego zjawiska    

Wróćmy teraz do poprzedniego wątku rozumowania. Cóż mianowicie rozu-
miem w tym wypadku pod pojęciem „zauważalnie wcześniej”? Otóż uważam, że 
śmierć Daniela nastąpiła zapewne kilka miesięcy przed ukazaniem się komety. Osąd 
4 Zob. przyp. 2.
5 Іпатіївський літопис // Полное собрание русских летописей [далі ПСРЛ]. – Т.2. – Москва, 

2001. – Стб. 863; The Old Rus’ Kievan and Galician-Volhynian Chronicles: The Ostroz’kyj 
(Xlebnikov) and Četvertyns’kyj (Pogodin) Codices. – Harvard 1990 [Harvard Library of Early 
Ukrainian Literature. Texts. – T.VIII]. – P.363, kol. 729 – P.364, kol. 730; P. 701 kol. prawa.  
Informacja o komecie poprzedza wzmiankę o śmierci księżnej, a łączy je zwrot: „Togo že ljeta”.   
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ten potwierdza układ wiadomości znajdujących się w odpowiedniej partii Kroniki 
halicko – wołyńskiej. Odwołam się przy tym przede wszystkim do zwodów chlebni-
kowskiego – ostrogskiego i pogodińskiego – czetwertyńskiego nie mających wtór-
nego i sztucznego podziału na notki roczne występującego w kodeksie ipatiewskim. 
Otóż w źródle zaraz po passusie o zgonie króla znajdujemy zaczynającą się od słów 
„posem že” opowieść o wyprawie oddziałów Szwarna Daniłowicza i Wasylka Ro-
manowicza w pomoc Wojsiełkowi Mendogowicowi na Litwę. Jak wskazuje przekaz 
naszej kroniki ta akcja zbrojna była – choć to określenie względne – dość długo-
trwała. Połączone siły wspomnianych dynastów zajęły się zdobywaniem grodów 
w Dziewałtowie i Nalszczy6. Podejrzewam więc, że sama wyprawa mogła trwać 
trudny do precyzyjnego określenia „dłuższy czas”. Zaraz po ukończeniu omawianej 
relacji znajdujemy w zwodach chlebnikowskim – ostrogskim i pogodińskim – cze-
twertyńskim zaczynającą się – co, jak słusznie zauważył Hrušev’skyj, bardzo istotne 
– od słów: „V ta že leta” informację o pojawieniu się komety7. Przypomnijmy w tym 
miejscu, że owo ciało niebieskie, znane astronomom pod symbolem C/1264 N1 było 
widoczne od drugiej połowy lipca do 2 października 1264 r.8.    

Uwzględniając przedstawione czynniki jestem więc skłonny za termin ad quem 
zgonu Daniela uznać ostrożnie koniec maja/początek czerwca 1264 r.

Jeśli zaś chodzi o uściślenie daty post quem omawianego faktu, niewątpliwie 
wyjść należy od wzmianek o zabójstwie Mendoga. Jak wyraźnie świadczy Kronika 
halicko – wołyńska król Litwy zginął jesienią, w czasie, gdy gros jego wojska wy-
prawiony został za Dniepr na księcia briańskiego Romana9. Zarówno układ informa-
cji tegoż źródła, jak i datacja znajdująca się w innych pisemnych przekazach, wza-
jemnie się potwierdzając wskazują, że chodzić może wyłącznie o jesień 1263 r.10. Z 
obszernego opowiadania Kroniki halicko – wołyńskiej dowiadujemy się też, że po 
śmierci Mendoga obawiający się o swe życie jego ocalały syn Wojsiełk, uciekł do 
Pińska i tam jakiś czas mieszkał. W tym czasie na Litwie i Żmudzi zaczął panować 
jeden z organizatorów spisku przeciw Mendogowi, Trojnat. Zapewne w nieodległym 
czasie od zabójstwa króla wysłał on posłów do władającego Połockiem Towtywiła, 
zapraszając go do siebie w celu omówienia spraw związanych z podziałem ziemi 
(władzy) i dobytku zamordowanego monarchy. Doszło do spotkania obu kuniga-
sów, którzy jednak w rzeczywistości nie mieli zamiaru układać się, lecz czyhali na-
wzajem na swą zgubę. Co prawda Prokop, połocki bojarzyn Towtywiła ostrzegł go 
przed złowrogimi zamiarami Trojnata, lecz i tak drugi z wymienionych dynastów 

6 Ibidem. – P.363, kol.729; P. 701 kol. prawa. 
7 Ibidem. – P. 363–364, kol. 729–730, P. 701, kol. prawa. Zwód ipatiewski podaje informację 

o pojawieniu się komety już pod następnym w stosunku do poprzednich informacji, 6773 r. 
(ПСРЛ. – Т.2. – Стб. 863).

8 Guillemin Amédée. The Word of Comets. – London, 1877. – Р.146 (około połowy lipca kometa 
stała się widoczna we Francji); Святский Д. Астрономия Древней Руси. С Каталогом 
астрономических известий в Русских летописях, составленным М. Л. Городецьким. – 
Москва, 2007. – С.190–191 (peryhelium 19 lipca); Seargent David A. The Greatest Comets in 
History: Broom Stars and Celestial Scimitars. – New York, 2009. – Р.96–99.  

9 ПСРЛ. – Т.2. – Стб.858, 860.
10 Szczegółowo w kwestii terminu zgonu Mendoga wraz z odniesieniami źródłowymi i przeglądem 

literatury: Dąbrowski D. Rodowód Romanowiczów. – S.190–193.
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przeprowadził skuteczny zamach na swego dotychczasowego sojusznika. Wydarzy-
ło się to zapewne najpóźniej zimą marcowego 6771 r., czyli na przełomie 1263/
1264 r. ery dionizyjskiej11. Jak opowiada Kronika halicko – wołyńska dalej „posem 
že” czterech byłych koniuchów Mendoga zamyśliło zemścić się na zabójcy swe-
go pana. Zamordowali więc Trojnata, gdy ten szedł do łaźni. Z relacji cytowane-
go źródła wyraźnie widać, że dopiero wówczas zdecydował się wkroczyć do akcji 
Wojsiełk. Wraz – co ważne z naszego punktu widzenia – wyłącznie z oddziałami 
pińskimi i nowogródeckimi wkroczył na Litwę, opanowując przynajmniej część 
kraju12. Dopiero wówczas zwrócił się o pomoc do Szwarna Daniłowicza  i Wasylka 
Romanowicza. Co warto podkreślić, dokładnie w tym miejscu w Kronice halicko – 
wołyńskiej pojawia się noszący – jak można odnieść wrażenie – charakter wtrętu do 
opowiadania o sprawach litewskich – ustęp o chorobie i zgonie Daniela, zaczynający 
się od słów: „a korol’ bjašet’ togda [wówczas, gdy Wojsiełk zwrócił się o pomoc do 
Szwarna i Wasylka] vpal’ v bolest’ veliku”13. Sekwencja opisywanych wydarzeń jest 
więc dość oczywista i wymowna. Nas przy tym najbardziej interesować będzie, że 
choroba króla poprzedzająca jego zgon rozpoczęła się dopiero w określonym mo-
mencie wydarzeń litewskich, zapewne kilka miesięcy po zamordowaniu Mendoga.

Uważam, że precyzyjna informacja o wykorzystaniu przez Wojsiełka na począt-
ku jego walk o tron litewski, czyli w pierwszych miesiącach 1264 r., a może nawet 
na przełomie 1263/1264 r. wyłącznie sił pińskich i nowogródeckich wyraźnie wska-
zuje, że kunigas ten nie mógł wówczas liczyć na wsparcie Romanowiczów. Dlacze-
go? Odpowiedź na to pytanie jest – jak się wydaje – prosta: bowiem żył jeszcze i 
władał Daniel, który przecież zaledwie kilka lat wcześniej, w 1258 r., bezskutecznie 
ścigał „wroga swojego” Wojsiełka zamieszanego w pozbawienie władztwa, a być 
może także uśmiercenie Romana Daniłowicza14. Nasze wnioskowanie wydaje się 
wzmacniać także stosunek Lwa Daniłowicza do Wojsiełka, potwierdzony znamien-
nymi słowami latopisarza wołyńskiego: „Vojšelk že bojašet’sja Lva”15. Zwróćmy 
uwagę, że ocalały z rzezi w 1263 r. Mendogowic dopiero po pewnym czasie zwrócił 
się o pomoc do Wasylka Romanowicza i Szwarna Daniłowicza, a nieprzypadkowo 
podana w Kronice halicko – wołyńskiej wiadomość o tym fakcie bierze, jak gdyby 
w klamrę informację o ciężkiej chorobie i śmierci króla Rusi. Najpewniej Wojsiełk 
dowiedziawszy się o niemocy Daniela skontaktował się z jego bratem i jednym z sy-
nów, co zresztą musiało zapewne wywołać żywe niezadowolenie Lwa. Później zaś, 
gdy król zmarł i rozstrzygnęła się sprawa dziedziczenia po nim, na Litwę ruszyły 
w sukurs Wojsiełkowi oddziały sprzymierzonych z nim Romanowiczów. Wszystko 
to zaś, z punktu widzenia chronologii określa wzmianka o komecie. Wydaje mi się 
przy tym, że słusznie podkreślone przez Hruszews’kiego użycie przez latopisarza 
11 Na przyjęcie takiego wniosku pozwala informacja Latopisu nowogrodzkiego pierwszego, 

umiejscowiona właśnie w końcowej partii notki rocznej 6771 (Новгородская первак летопись 
старшого и младшего изводов // ПСРЛ. – Т.3. – Москва, 2000. – С. 84, 313). Również 
inne źródła północnoruskie podają analogiczne informacje, co jednak nie ma z naszego punktu 
widzenia istotnego znaczenia  

12 ПСРЛ. – Т.2. – Стб.861.
13 ПСРЛ. – Т.2. – Стб.862.
14 ПСРЛ. – Т.2. – Стб.847.
15 ПСРЛ. – Т.2. – Стб.868.
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rozpoczynającej ustęp o jej pojawieniu się formuły podkreślającej „przybliżoną jed-
noczesność” zachodzących wydarzeń oraz wyraźny i nader wymowny brak zazna-
czenia zależności pomiędzy zgonem króla można interpretować w następujący spo-
sób. Zarówno włączenie się Wojsiełka do walk na Litwie, jak i zakończona zgonem 
choroba Daniela miały miejsce na tyle długo przed pojawieniem się komety, że autor 
źródła nie zdecydował się bezpośrednio powiązać, szczególnie drugiego z wymie-
nionych faktów, z wystąpieniem budzącego przecież grozę i interpretowanego jako 
znak nieszczęść zjawiska astronomicznego. Wyprawa wojsk Szwarna i Wasylka na 
Litwę wydarzyła się zaś już w trakcie lub nawet po zniknięciu komety z nieboskłonu 
tylko wobec niej można więc realnie odnieść podkreślone przez Hruszews’kiego 
użycie w Kronice halicko – wołyńskiej formuły „przybliżoną jednoczesność” za-
chodzących wydarzeń.    

Nasze wnioskowanie – jak sądzę – potwierdza w relacja źródła współczesnego 
opisywanym wydarzeniom, a mianowicie Rocznika kapituły krakowskiej. Pod 1263 r. 
znajdujemy tam wiadomość o śmierci Mendoga, zaś pod 1264 r. najpierw informa-
cję o pojawieniu się komety, a bezpośrednio za nią wzmiankę następującą:„Stroynat 
potens princeps Lituanorum, qui occiderat Mendog, occiditur per Theophilum et per 
Woysalk fi lium ipsius Mendog regis”16. Wydaje się przy tym, że jest ona opisana z 
czasowej perspektywy skutków, czyli mamy do czynienia z zabiegiem retrogresji, 
jeśli chodzi o przedstawienie wydarzeń początkujących ustęp. Konkretnie znaczy 
to, że – w mojej opinii – rocznikarz skomasował wszystkie opisywane wydarzenia 
w stosunku do informacji o opanowaniu przez Wojsiełka władzy na Litwie, co było 
wynikiem wcześniejszego zabicia Trojnata, który jeszcze wcześniej uśmiercił Men-
doga17. 

Jak więc widzimy, wsparta odniesieniami do innych przekazów, analiza za-
wartych w Kronice halicko – wołyńskiej informacji o wojnie domowej na Litwie 
pozwoliła nie tylko na uściślenie terminu post quem zgonu starszego Romanowi-
cza, lecz również na potwierdzenie naszych przypuszczeń co do daty ad quem tego 
faktu. Podsumowując, należy więc stwierdzić, że w mojej opinii król Daniel zmarł 
najprawdopodobniej w miesiącach wiosennych 1264 r., zaś całkowicie pewny, 
nieprzekraczalny termin jego zgonu wyznaczają jesień 1263, z jednej, i połowa lipca 
1264 r. z drugiej strony.       

Naturalnie można mieć pewne, rzutujące na uściślenie terminu zgonu Daniela, 
wątpliwości co do datacji wydarzeń zachodzących na Litwie. Przecież grupa latopi-
sów, na czele z Nowogrodzkim I opowiada pod 6771 r. najpierw o zabójstwie Men-
doga, następnie zaś o konfl ikcie między mordercami litewskiego władcy, tragicznej 
śmierci księcia połockiego Towtywiła i osadzeniu przez Litwinów „swego księcia’ w 
Połocku18. Z kolei dopiero pod 6773 r. znajdujemy w tychże źródłach opowiadanie 
16 Rocznik kapituły krakowskiej // Monumenta Poloniae Historica. Nova series. – T.V. / Wyd. 

Zofi a Kozłowska – Budkowa. – Warszawa, 1978. – S.90–91.
17 Oczywiście, nie możemy wykluczyć, że rocznikarz przestawił informacje dla efektu lub przez 

przypadek. Najpierw więc zapisał wzmiankę o pojawieniu się, wieszczącej różne tragedie 
komety, a potem wspomniał o tragicznych wydarzeniach zaszłych na Litwie.  

18 НПЛ. – С.84, 313; Новгородская четвертая летопись // ПСРЛ. – Т.4. – Москва, 2000. 
– С.234 – 235 (opowieść o Dowmoncie już pod 6774 r.); Софийская первак летопись 
старшого извода // ПСРЛ. – Т.6. – Ч.1. – Москва, 2000. – Стб. 338, 339 – 349; Московський 
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o wielkim zamieszaniu – wojnie domowej na Litwie, którego istotną część stanowi 
jedna z wersji żywota Wojsiełka, zawierająca między innymi wzmianki o przyjęciu 
przez tegoż kunigasa mniszej profesji i przebywaniu przez 3 lata na Świętej Górze, 
powrocie na Litwę po zabójstwie Mendoga, zrzuceniu szat zakonnych na trzy lata 
i walkach wewnętrznych. Ustęp ten kończy wiadomość o ucieczce do Pskowa 300 
Litwinów z żonami i dziećmi (wśród, których był wspomniany dopiero później Do-
wmont) i ochrzczeniu ich przez księcia Światosława19. Jak sądzę, wykorzystywanie 
tej pełnej anachronizmów opowieści, do szczegółowego datowania poszczególnych 
faz wojny domowej na Litwie jest niesłuszne. Przecież jej rdzeń chronologiczny sta-
nowi naprawdę wiadomość o początku pskowskiego panowania Dowmonta20.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną zapiskę o śmierci Danie-
la. Na myśli mam informację zawartą w Latopisie hustyńskim. Źródło to odnotowa-
ło wspomniany fakt jako pierwszy w notce rocznej 6770. Poprzedza go zamieszczo-
na pod 6769 r. wiadomość o zjeździe króla Rusi z Bolesławem Wstydliwym, a jako 
następne w artykule 6770 r. występują wzmianki o wspólnym najeździe Mendoga 
ze Szwarnem na Mazowsze, zamordowaniu przez wymienionego ruskiego kniazia 
(w zamku pod Warszawą) Siemowita i uprowadzeniu Konrada Siemowitowica przez 
władcę Litwy21. Przyczyn pojawienia się w Latopisie hustyńskim niewłaściwej daty 
zgonu starszego Romanowicza należy upatrywać w nieumiejętnym skompilowaniu 
przez autora tego późnego latopisu informacji zaczerpniętych ze starszego źródła 
ruskiego i dzieł szesnastowiecznych polskich dziejopisów (Marcina Bielskiego, 
Aleksandra Gwagnina i Marcina Kromera), co zaowocowało stworzeniem błędnego 
związku przyczynowo – skutkowego: śmierć Daniela – sojusz Szwarna z Mendo-
giem – najazd sojuszników na Mazowsze i śmierć Siemowita, a w konsekwencji 
datowaniem pierwszego z wymienionych wydarzeń za pomocą, dobrze potwierdzo-
nego przez polskie źródła faktu zamordowania księcia Mazowsza.     

Kończąc wątek dotyczący terminu zgonu Daniela, podobnie jak Hruszews’kyj 
odnieśmy się do informacji źródeł polskich lokujących to wydarzenie pod 1266 r. 
Ukraiński badacz – co nie jest znów jakimś wielkim niedopatrzeniem z jego strony, 
nie podał wszystkich ważniejszych polskich przekazów donoszących o zgonie Da-
niela. Pominął mianowicie przede wszystkim relację Kroniki wielkopolskiej. Nie-
zwykle interesujące z historiografi cznego punktu widzenia będzie przedstawienie 
zależności proweniencyjnych, a więc i chronologicznych pomiędzy wzmiankami o 
śmierci króla Rusi. Nim jednak do tego przejdziemy, zwróćmy uwagę, że infor-
macji o zgonie Daniela nie odnotowało niemal współczesny wydarzeniom Rocznik 
kapituły krakowskiej. Interesującą nas kwestię prześledził niedawno na marginesie 

летописный свод конца XV вeкa // ПСРЛ. – Т.25. – Moсква, 2004. – С.145–146; Львовская 
летопись // ПСРЛ. – Т.20. – Москва, 2005. – С.165.   

19 НПЛ. – С. 84 – 85, 313 – 314.
20 Co do datacji wydarzeń zachodzących na Litwie po śmierci Mendoga zob. np.: Paszkiewicz 

Henryk. Jagiellonowie a Moskwa. – Т.I: Litwa a Moskwa w XIII i XIV wieku. – Warszawa, 
1932. – S.104–114; Пашуто В. T. Образование литовского государства. – Москва, 1959. – 
С.383–386; Gudavičius Edvardas. Kryžiaus karai Pabaltijyje Ir Lietuva XIII aminuje. – Vilnius, 
1989. – S.145–149; Dubois Artura. Traidenis. Monarcho valdžios atkūrimas Lietuvoje 1268 – 
1282. – Vilnius, 2009. – S.37-39

21 Густинская летопись // ПСРЛ. – Т.40. – Санкт-Петербург, 2003. – С.123.
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studium poświęconego annalistyce małopolskiej XIII – XV w. wytrawny znawca 
polskich średniowiecznych źródeł, Wojciech Drelicharz. Doszedł on po przeprowa-
dzeniu szczegółowych i wielostronnych analiz do wniosku, że najstarszym zacho-
wanym polskim źródłem zawierającym informację o śmierci Daniela jest Kronika 
Dzierzwy, powstała po 1313 r., lub, co mniej prawdopodobne w latach 1308 – 1312. 
Z tego źródła zaczerpnęła ją Kronika wielkopolska. Natomiast Rocznik Traski, po-
dobnie jak Kronika Dzierzwy przejął interesującą nas wiadomość zapewne z Anna-
les Polonorum deperditi, opracowywanych w latach 1306 – 1325. W każdym razie 
od Kroniki Dzierzwy i Rocznika Traski pochodzą bezpośrednio i pośrednio wszyst-
kie inne polskie zapiski na temat zgonu starszego Romanowicza22.   

Oczywiście, wszystko co napisano wyżej o genezie i rozprzestrzenianiu się w 
polskich źródłach wzmianki o zgonie Daniela nie koliduje z poglądami Hruszew-
s’kiego, lecz je uzupełnia. Można ewentualnie jeszcze do ustaleń ukraińskiego bada-
cza dodać jedno spostrzeżenie. Być może pojawienie się błędnego terminu śmierci 
króla Rusi wynikało z popełnienia najpóźniej na etapie spisywania notki w Annales 
Polonorum deperditi prozaicznego, łatwo wytłumaczalnego paleografi cznie błędu 
polegającego na przestawieniu rzymskiej cyfry „I” w dacie MCCLXIV”, co dało 
później powielany efekt „MCCLXVI”. Czy został on przejęty z jakiejś wcześniej-
szej zapiski, czy był dziełem autora wspomnianego źródła nie jesteśmy przy tym w 
stanie stwierdzić.    

Przejdźmy teraz do drugiego z zapowiedzianych modułów pracy. Chodzi o pro-
blem dziedziczenia po zmarłym Danielu. Literatura, wbrew pozorom, nie poświęciła 
temu zagadnieniu zbyt dużo uwagi. Oczywiście, rozpatrywano kwestię, co, który 
ze spadkobierców dostał oraz jak ułożyły się stosunki pomiędzy nimi. Szczególnie 
w drugiej z wymienionych spraw były to jednak refl eksje nie nazbyt pogłębione i 
przede wszystkim, nie poruszały one właściwie zupełnie podstawowego zagadnienia 
– dlaczego zapadły takie, a nie inne postanowienia sukcesyjne? Dojdziemy do tej in-
trygującej kwestii, niemniej najpierw przyjrzyjmy się najważniejszym koncepcjom 
badawczym dotyczącym organizacji państwa Romanowiczów po zgonie Daniela. 

Otóż, jak zwykle okazuje się, że duże zasługi na tym polu miał Mychajło Hru-
szews’kyj. Zbudował on następującą wizję sytuacji zaistniałej po śmierci Daniela:

- głową państwa halicko – wołyńskiego został Wasylko;   
- doszło do podziału włości pomiędzy poszczególnych reprezentantów rodu. 

Wasylko, odwołując się do starej tradycji dziedziczenia charakterystycznej dla 
Mścisławowiczów pozostał przy dotychczasowym swym władztwie, czyli Wołyniu. 
Najstarszy z synów Daniela, Lew, dostał ziemie halicką i przemyską. Włość  kolej-
nego, Mścisława, nie jest znana. Bezsprzecznie jednak jakąś miał. Zapewne była 
to Trembowelszczyzna. Trzeci Daniłowicz, Szwarno, otrzymał ziemie chełmską i 
bełską jako dodatek do swych posiadłości litewskich;

- po śmierci Daniela osłabła rodzinna harmonia między Romanowiczami, choć 
do jawnego konfl iktu nie doszło. Wykrystalizowały się przy tym dwa obozy. W skład 
pierwszego wchodzili Wasylko i Szwarno, zaś ich antagonistą był Lew23.         
22 Drelicharz Wojciech. Annalistyka małopolska XIII – XV wieku. Kierunki rozwoju wielkich 

roczników kompilowanych. – Kraków, 2003. – S.214 – 216, 383 – 384, 457.
23 Грушевський M. Історія України-Русі. – Т.3. – Львів, 1905 (reprint Kиїв–Львів, 1993). – 
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Zdecydowanie inną koncepcję rozwoju sytuacji po śmierci Daniela przedstawił 
Władimir Paszuto. Stwierdził on, że zwierzchnim władcą państwa Romanowiczów 
został Szwarno, a nie Wasylko, w którego rękach znajdowały się zaledwie księstwo 
włodzimierskie i słonimskie na Czarnej Rusi. Przed chwilą wspomniany Szwarno 
władał z kolei wschodnią częścią księstwa halickiego z centrum w Haliczu, Czarną 
Rusią oraz Zabużem (Bełzem, Chełmem, Czerwieniem, Mielnikiem i Drohiczynem). 
Lwu przypadła zachodnia część księstwa halickiego z Przemyślem i Lwowem, zaś 
Mścisław dostał Łuck24.

Rzecz jasna, pojawiły się też inne poglądy co do ukonstytuowania się po śmier-
ci Daniela nowego porządku25.

Pora, by odnieść się do powyższych opinii i zaprezentować swoje zdanie w 
omawianej sprawie. 

Jak już wspomnieliśmy, zupełnie zdumiewające jest, że właściwie dotąd nie 
pojawiła się pogłębiona refl eksja nad powodami wyraźnie uchwytnego w Kronice 
halicko – wołyńskiej rozdźwięku, do którego doszło po śmierci Daniela pomiędzy 
jego najbliższymi krewniakami. 

Rzecz poszła niewątpliwe o stosunek spadkobierców króla do pryncypiów poli-
tyki zagranicznej Rusi halicko – wołyńskiej oraz o sprawę wzajemnych relacji mię-
dzy nimi (czyli w praktyce o nowy podział ziem i kwestię starszeństwa w rodzie).  

Aby w sposób właściwy naświetlić interesujący nas problem, nie możemy po-
minąć konstatacji, że bez wątpienia Daniel Romanowicz cieszył się tak olbrzymim 
С.92. Poglądy Hruszews’kiego w całości lub w częściach, albo też z drobnymi modyfi kacjami 
przyjęli na przykład: Грицак П. Гaлицько-Волинська держава. – Нью-Йорк, 1958 [Бібліотека 
Українознавства НТШ. – Ч.5. – reprint Галич, 1995]. – С.116–117 (cytuję według reprintu); 
Крип’якевич І. Галицько-Волинське князівство. – С.135 i * na tej stronie (co do podziału 
Wasylko dzierżył Włodzimierz Wołyński i Brześć, Lew miał otrzymać Halicz, Przemyśl i  Bełz, 
Mścisław – Łuck, a Szwarno Chełm i Drohiczyn); Ісаєвич Я. Галицько-Волинська держава. 
– Львів, 1999. – С.22. 

24 Пашуто В. T. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. – Москва, 1950. – С.289–290. 
Z drobnymi modyfi kacjami w duchu Hruševs’kiego przyjął pogląd Pašuty Mykoła Kotljar 
(Котляр М. Ф. Галицько-Волинська Русь. – Київ, 1998 [Україна крізь віки. – Т.5]. – С.214–
215.

25 Zob. Choćby: Зубрицкий Д. История древнего Галичско-Руского княжества. – Ч.3. – 
С.203–204; Шараневич И. История Галицко-Володимирской Руси. – С.108 (Wasylko 
został zwierzchnikiem rodu; Szwarno otrzymał włości chełmska, bełską, czerwieńską i halicką, 
zaś Lew przemyską); Войтович Л. Удыльні князівства. – С.89 ((żaden ze spadkobierców 
Daniela nie uznaje zwierzchnictwa innego, Wasylko dostał zachodni Wołyń z Włodzimierzem, 
Lew otrzymał księstwa halickie, przemyskie i bełskie, Szwarno miał Chełm i zaś Mścisław 
Łuck); Александров Д. Н. Феодальная раздробленность Руси. – Москва, 2001. – С.98–100l 
(Halicz, Chełm, Nowogródek i cała Czarna Ruś w rękach Szwarna; Wasylko ma Włodzimierz 
Wołyński, Bełż i Czerwień, Lew Daniłowicz włości przemyską,. drohicką i mielnicką, zaś 
Mścisław Daniłowicz Łuck); Кучинко М. Історія населення Західної Волині, Холмщини 
та Підляшшя в X – XIV століттях. – Луцьк, 2009. – С.414 (suwerenem zostaje Wasylko, 
jednak jego zwierzchność nad pozostałymi Romanowiczami była czysto nominalna; Szwarno 
Daniłowicz panował Pobuże i wschodnią częścią księstwa halickiego, zaś Lew władał zachodnią 
częścią Haliczyzny)). Niezbyt dokładne informacje na temat podziału władzy i terytoriów po 
śmierci Daniela podał John Fennell (Феннел Д. Кризи средневековой Руси 1200 – 1304. – 
Москва, 1989. – С. 188). Podobnie, jak w wypadku poglądów na datę śmierci Daniela nie 
przedstawiam tutaj pełnego katalogu opinii historyków w sprawie dziedziczenia po nim.   
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autorytetem w rodzinie (a zapewne także i w społeczeństwie), że to w praktyce jego 
wola decydowała zarówno o kształtowaniu polityki zagranicznej, jak i wewnętrznej 
Rusi halicko – wołyńskiej, równocześnie będąc nader istotnym czynnikiem spaja-
jącym państwo. Poza tym celowe będzie przypomnienie w tym miejscu głównych 
założeń polityki wewnętrznej i zewnętrznej Daniela, gdyż powinno to pozwolić, po 
porównaniu z działaniami następców króla prowadzonymi wkrótce po jego zgonie, 
na uchwycenie mechanizmów, które mogły wpłynąć na budowanie nowego porząd-
ku. 

Jeśli chodzi o kwestię pierwszą, zwróćmy najpierw uwagę na wewnętrzne po-
działy państwa Romanowiczów w początku lat 60 XIII w. Nie jest to zadanie łatwe, 
bowiem ze względu na całkowity brak źródeł nie można niestety określić przyna-
leżności całego szeregu ważnych grodów, na przykład niektórych byłych stolic ksią-
żęcych (Bełz, Peremyl, Dorohobuż, Szumsk). Niemniej zarys ówczesnego podziału 
dominium Romanowiczów da się w przybliżeniu zaprezentować. Oczywiście, nie-
kwestionowanym zwierzchnim władcą państwa był Daniel. Bezpośrednio dzierżył 
on w swoim ręku Zabuże z głównym ośrodkiem w Chełmie. Poza tym do króla 
należała prawdopodobnie zdecydowana większość księstwa halickiego, zapewne z 
samym Haliczem i Przemyślem. Wasylko posiadał z kolei księstwo włodzimierskie, 
łuckie i peresopnickie oraz okręg brzeski26. Lew natomiast dzierżył apanaże na po-
graniczu dawnych księstw halickiego i wołyńskiego. Z dużą dozą pewności można 
powiedzieć, że w ich skład wchodziły grody w Stożku i Daniłowie na wschodnim 
Wołyniu oraz okręg lwowski27. Jakiś niewielki, niestety niemożliwy do określenia 
udział musiał mieć też Szwarno. Zaryzykuję przypuszczenie, czy nie siedział on 
w Drohiczynie? Być może, po ślubie z córką Romana briańskiego (jesień 1263 r.) 
niemożliwą do identyfi kacji włość od ojca otrzymał również Włodzimierz Wasyl-
kowicz. Tyle, jeśli chodzi o stan posiadania Romanowiczów bezpośrednio przed 
śmiercią Daniela. 

Poza tym należy pamiętać o długotrwałej harmonijnej współpracy króla z 
bratem Wasylkiem i synami, spośród których pierwszoplanową, doskonale po-
twierdzoną licznymi przekazami Kroniki halicko – wołyńskiej rolę odgrywał Lew. 
Stan ten ukazuje wspomniane źródło jeszcze w relacji o wydarzeniach z jesieni 
1262 r. Na myśli mam zjazd książąt ruskich z Bolesławem Wstydliwym w Tarna-
wie, w którym zgodnie uczestniczyli Daniel z Lwem i Szwarnem oraz Wasylko z 

26 Władza Wasylka nad Włodzimierzem jest potwierdzona wielokrotnie. Według relacji Kroniki 
halicko – wołyńskiej w 1228 r. książę otrzymał od brata Łuck i Peresopnicę, zaś Brześć dzierżyć 
miał już wcześniej (ПСРЛ. – Т.2. – Стб.751). Potem panowanie młodszego Romanowicza nad 
Łuckiem potwierdzone jest w 1259 r. (ПСРЛ. – Т.2. – Стб.849), zaś o przynależności Brześcia 
do jego domeny świadczą informacje dotyczące już końca panowania jego syna Włodzimierza 
(ПСРЛ. – Т.2. – Стб.911).   

27 Uważam, że ustęp relacji o drugim najeździe Burundaja, dotyczący zmuszenia przez 
mongolskiego wodza poszczególnych Romanowiczów do zburzenia umocnień niektórych 
grodów, pozwala przynajmniej częściowo rekonstruować stan posiadania niektórych członków 
rodu. Jak wiadomo, Wasylko musiał wówczas zniszczyć Włodzimierz, Łuck i Krzemieniec, zaś 
Lew Daniłowicz Stożek, Daniłów i Lwów (ПСРЛ. – Т.2. – Стб.849–850). Co ciekawe, pod 
koniec lat 80. XIII w. Stożek należał już nie do włości Lwa, lecz Mścisława (II) Daniłowicza 
(ПСРЛ. – Т.2. – Стб.912). 
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Włodzimierzem28. Można z wysokim stopniem prawdopodobieństwa założyć, że 
podczas tego kolokwium wiele uwagi poświęcono następstwom dla Rusi i Mało-
polski tragicznego najazdu litewskiego na Jazdów i śmierci księcia mazowieckie-
go Siemowita I. Być może Daniel relacjonował też stosunek do polskich i ruskich 
sojuszników króla Węgier Beli IV, z którym spotkał się niedługo wcześniej29. W 
każdym razie, jak się wydaje, pomiędzy Romanowiczami panowała wówczas zgod-
ność poglądów i zamierzeń politycznych. Zdanie to potwierdzają wydarzenia nieco 
wcześniejsze, które rozegrały się pomiędzy napadem na Jazdów a zjazdem w Tarna-
wie. Chodzi o skuteczne rozprawienie się przez Wasylka Romanowicza z najazdem 
litewskim. Warto podkreślić, że zaraz po zwycięstwie książę wysłał poselstwo z saj-
gatem do jadącego właśnie na Węgry brata. Ten zaś, chyba można przyjąć za dobrą 
monetę relację Kroniki halicko – wołyńskiej, ucieszył się bardzo z wieści o wiktorii 
i dobrym samopoczuciu krewniaków.  

To najlepszy moment, by przejść do przypomnienia głównych założeń polityki 
zewnętrznej Daniela. Można ich wyodrębnić kilka:

1) król prowadził konsekwentnie politykę antymongolską. Nawet, jeśli zmu-
szony bywał w obliczu okoliczności do ukorzenia się30, nie rezygnował i dalej po-
dejmował kroki skierowane przeciw dominacji Ordy. Tak też można interpretować 
działania Daniela po najazdach Burundaja, których zadaniem było izolowanie Rusi 
halicko-wołyńskiej poprzez skłócenie Romanowiczów z sąsiadami. O ile udało się 
to w stosunku do Litwy, o tyle – co świetnie pokazują wspomniane już przez nas 
wydarzenia 1262 r., Daniel wraz z krewniakami zdołali utrzymać dawny kurs wobec 
sąsiadów zachodnich. Niemniej, w początku lat 60. XIII w. pozycja Rusi halicko – 
wołyńskiej w stosunku do Ordy uległa w porównaniu z okresem poprzedzającym 
interwencje Burundaja, załamaniu. Mongołowie ukazali swą miażdżącą przewagę, 
z czego musiał zdawać sobie sprawę zarówno umierający król, jak i jego najbliżsi;.   

2) Od 1246 lub 1247 r. Romanowicze pozostawali w ścisłym sojuszu z królem 
węgierskim Belą IV. W 1264 r. układ ten był jak najbardziej aktualny. Wiemy prze-
cież, że jeszcze w drugiej połowie 1262 r. Daniel podróżował na Węgry, zaś Lew 
28 ПСРЛ. – Т.2. – Стб.857–858.
29 ПСРЛ. – Т.2. – Стб.857.
30 Jak się wydaje, Daniel zmuszany był do korzenia się przed Mongołami trzykrotnie. Jak 

wiarygodnie wykazał Witalij Nahirnyj, pierwszy raz nastąpiło to w 1243 lub 1244 r. Wówczas 
starszy Romanowicz uznał zwierzchność Ordy nad Wołyniem (Нагірний В. „Даи Галич”: з 
історії відносин галицько-волинських князів з монголами у 1240-х рр. / В. Нагірний // 
Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Збірник наукових праць. – Рівне, 
2009 [Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип.16]. 
– С.9–12.Głównie na podstawie zapisu zawartego w: ПСРЛ. – Т.2. – Стб.794). Po raz drugi 
podczas dobrze znanej podróży do wielkiego chana w 1245 – 1246 r., kiedy to złożył hołd 
jako władca całej, niedawno ponownie zjednoczonej Rusi halicko – wołyńskiej (ПСРЛ. – 
Т.2. – Стб.805–808). Wreszcie ostatni – moim zdaniem – raz podczas pierwszego najazdu 
Burundaja. Zwróćmy mianowicie uwagę, że kronikarz nagle urwał relację w miejscu, gdy 
Daniel wysłał naprzeciw zbliżającym się Mongołom przebywających u niego Lwa i Szwarna 
oraz Włodzimierza Wasylkowicza. Ustęp kończą słowa: „reka im, ašče vy budete u mene, vam 
jezditi v stany k nim, aže li Az budu” (ПСРЛ. – Т.2. – Стб.848). Czy nie oznacza to, że Daniel 
ruszył za synami i bratankiem, przybył do Burundaja i… coś mu obiecał.  Trudno powiedzieć, 
co konkretnie, jednak najwyraźniej król obietnicy nie wypełnił i podczas następnej wyprawy 
mongolskiego wodza wolał już się z nim nie spotykać.      
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Daniłowicz był zięciem Beli IV31;  
3) Ruś halicko – wołyńską łączył sojusz z księciem krakowskim Bolesławem 

Wstydliwym, Bolesławem Pobożnym wielkopolskim i Siemowitem I mazowieckim, 
stanowiący zresztą jeden z elementów porozumienia politycznego zmontowanego i 
kierowanego przez Belę IV. Jak doskonale wiadomo, w 1262 r. poważny cios temu 
układowi zadali Litwini, napadając 23 czerwca tego roku na Jazdów i zabijając tam 
Siemowita I. Reakcją na te wydarzenia był niewątpliwie zjazd w Tarnawie, wyraź-
nie pokazujący chęć współdziałania władcy Małopolski z ruskimi sąsiadami. Na 
miejscu będzie wspomnieć, że nie przypadkiem na prośbę wdowy po Siemowicie w 
odbudowę Mazowsza włączył się kolejny obok władcy Krakowa polski zięć Beli IV, 
Bolesław Pobożny32;   

4) Daniel prowadził aktywną politykę północną, starając się jak najbardziej 
wzmocnić pozycję Rusi halicko – wołyńskiej wobec rosnącej w siłę Litwy. Cios 
planom Romanowiczów zadał pierwszy najazd Burundaja, który skrzętnie wyko-
rzystał Mendog, by zerwać warunki korzystnego dla Rusinów porozumienia z 1254/
1255 r. Można powiedzieć, że aż do momentu śmierci króla Litwy pomiędzy Roma-
nowiczami a Litwą trwał stan konfl iktu. Sytuacja zmieniła się w ostatnich miesią-
cach życia Daniela, gdy po zamordowaniu Mendoga rozpoczęła się wojna domowa 
pomiędzy kilkoma pretendentami do władzy; 

5) Romanowicze mieli wspólnie plany (przejawiało się to wyraźnie w sferze 
matrymonialnej), obliczone na budowanie koalicji Rurykowiczów, skierowanej za-
pewne w pewnym stopniu przeciw Litwie, ale głównie przeciw Mongołom33. Zostały 
one jednak przez tych ostatnich pokrzyżowane dwukrotnie (w 1252 i 1259 – 1260 r.)

Odnoszę nieodparte wrażenie, że gdy Daniel ciężko zachorował zaczęły się 
wśród jego najbliższych gorączkowe starania o zapewnienie sobie jak najlepszej 
pozycji po oczekiwanym zgonie króla. Raczej trudno też wątpić, by żegnający się z 
życiem władca nie przygotowywał jakiegoś rozporządzenia sukcesyjnego. Postaram 
się w tym miejscu przedstawić swoją rekonstrukcję zaszłych wówczas wydarzeń, 
zdając sobie sprawę, że potwierdzają ją (podobnie zresztą, jak i wszystkie koncepcje 
alternatywne) wyłącznie strzępy informacji o wydarzeniach późniejszych.

Wypada zacząć od stwierdzenia, że jak doskonale wiadomo, w 1264 r. żyło 
6 męskich przedstawicieli, trzech pokoleń dynastii Romanowiczów Byli to Wa-
sylko Romanowicz, Lew, Szwarno i Mścisław (II) Daniłowicze, Włodzimierz Wa-
sylkowicz oraz Jerzy Lwowicz. Spośród nich, w momencie zgonu Daniela trzech 
(Mścisław (II) Daniłowicz, Włodzimierz Wasylkowicz i Jerzy Lwowicz znajdowało 
się na pograniczu dzieciństwa i wieku sprawnego. Nie byli więc oni w kwestiach 
31 Lew ożenił się z Konstancją, córką Beli IV, pomiędzy połową 1246 a połową 1247 r.  Małżeństwo 

to istniało jeszcze pod koniec lat 80 XIII w. (Dąbrowski D. Rodowód Romanowiczów. – S. 108 
– 114). 

32 Kronika wielkopolska / Wyd. Brygida Kürbis // MPH sn. – T.VIII. – Warszawa, 1970. – S.117.
33 Nie może być dziełem przypadku, że niedługo po zawarciu przez Andrzeja Jarosławowicza 

małżeństwa z Anastazją? Daniłówną zarówno na księcia suzdalskiego, jak i na Romanowiczów 
spadły wyprawy mongolskie. Swoisty (antylitewski i antymongolski) dualizm polityki 
matrymonialnej Daniela i Wasylka wobec reprezentantów innych gałęzi Rurykowiczów 
pokazują też reakcja mongolska na ślub Olgi Wasylkówny z Andrzejem czernihowskim i 
reakcja litewska na małżeństwo Włodzimierza Wasylkowicza z Olgą Romanówną z Briańska.  
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dziedziczenia bezpośrednio uwzględniani, co wydają się w sposób wystarczający 
potwierdzać zachowane przekazy źródłowe. Mścisław, moim zdaniem, będący po-
tomkiem Daniela z drugiego małżeństwa, którego imiennikiem narodzony w pierw-
szym małżeństwie zmarł młodo34, pierwszy raz pojawił się na kartach Kroniki ha-
licko – wołyńskiej dopiero przy opisie wydarzeń rozgrywających się w 1271 r., zaś 
dzielnica, w której panował wymieniona została w 6795 (faktycznie 1288) r.35. Kilka 
lat wcześniej, pod 6789 (faktycznie 1282) r. wzmiankowana była pierwszy raz włość 
Jerzego Lwowicza36,  choć niewątpliwe dynasta ten mógł posiadać ją, podobnie jak 
stryj, wiele lat wcześniej, a sam wystąpił pierwszy raz w Kronice halicko – wołyń-
skiej (nie licząc informacji o chrzcie) pod 6785 (zimą 1277/1278) r.37.                         

Stosunek pokrewieństwa wobec umierającego władcy oraz wiek i lojalna posta-
wa, być może także tradycja38, wskazywały, że zwierzchnią władzę na Rusi halicko 
– wołyńskiej obejmie po Danielu jego brat, Wasylko  Kwestią otwartą pozostawało, 
jakie stanowisko wobec stryja zajmą Daniłowicze. Pozostawała też do rozstrzygnię-
cia sprawa podziału ziem, która niewątpliwie mogła wpłynąć w sposób znaczący na 
wzajemne relacje następców króla. Wyrażam przy tym swoje głębokie przekonanie, 
że w 1264 r. zastosowano zasadę analogiczną, jak w umowie zawartej przez umie-
rającego Mścisława Izjasławowicza z bratem Jarosławem w 1170 r. Tak więc to, co 
pozostawało w rękach Wasylka, miało należeć do niego i jego potomków (czyli w 
1264 r. nie podlegało podziałowi), zaś to co było Daniela, miało przypaść jego sy-
nom. To spostrzeżenie – dodajmy przy okazji – wyrazisty argument przeciw poglą-
dowi Paszuty o uzyskaniu funkcji księcia zwierzchniego nie przez Wasylka, lecz 
Szwarna.   

W tym miejscu stajemy wobec jednej z najbardziej tajemniczych kwestii suk-
cesji po Danielu. Chodzi mianowicie o to, że według bardzo wyraźnego, a nie-
słusznie i bezpodstawnie kwestionowanego przez Hruszews’kiego39, przekazu Kro-
niki halicko – wołyńskiej dwa centra władzy o wyjątkowym znaczeniu i prestiżu, 
czyli Chełm i Halicz przypadły po śmierci ojca Szwarnowi40, który był przecież 
34 Problem istnienia dwóch synów Daniela noszących imię Mścisław omówiłem szczegółowo w 

następujących pracach: Dąbrowski Dariusz Czy istniało dwóch synów Daniela Romanowicza 
o imieniu Mścisław? Przyczynek do genealogii Romanowiczów, książąt halicko-wołyńskich // 
Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Nowa seria/ – T. IV (XV). – 1999. – S.177–
187; Idem. Rodowód Romanowiczów. – S.153–154, 174–180. 

35 Mścisław wzmiankowany był pierwszy raz jako uczestnik wyprawy na Śląsk, do której 
przekonał książąt ruskich Bolesław Wstydliwy (ПСРЛ. – Т.2. – Стб.870 ). Pierwszy raz o 
jego dzierżawie wspomina się dopiero przy okazji omawiania spraw związanych z objęciem 
władzy po umierającym Włodzimierzu Wasylkowiczu (ПСРЛ. – Т.2. – Стб.905). Jako grody 
Mścisława wymieniono wówczas Łucki i Dubno. W tym czasie z pewnością dzierżył też Stożek 
(ПСРЛ. – Т.2. – Стб.912), który – jak wiemy – w 1259 r. wchodził najpewniej w skład włości 
Lwa.

36 ПСРЛ. – Т.2. – Стб.884. Była to z pewnością włość chełmska. Nie jest wykluczone, że Jerzy 
odrazu dostał wzmiankowane w 1288 r.  Bełz, Czerwień, Chełm i Drohiczyn (ПСРЛ. – Т.2. – 
Стб.911), a za główny gród tego obszaru uważany był Chełm.    

37 ПСРЛ. – Т.2. – Стб.876.
38 Na Rusi widzimy różne, zgoła sprzeczne tradycje dziedziczenia. Wśród nich notujemy zarówno 

zwyczaj przekazywania tronu braciom, jak i pomijania tychże, a obdarzania władzą synów. 
39 Грушевський M. Історія України-Русі. – Т.3. – Прим.1. – С.92.
40 ПСРЛ. – Т.2. – Стб.870. Chodzi oczywiście przede wszystkim o zdanie: „A Lev nača knjažiti 
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najmłodszym z synów króla z pierwszego małżeństwa. Oznacza to, że mimo star-
szeństwa, Lew został z jakiegoś powodu gorzej potraktowany niż znacznie młodszy 
brat. Od razu rodzi się pytanie, dlaczego tak się stało? Co było przyczyną odsunięcia 
Lwa przez niemal 20 lat wiernie współdziałającego z ojcem? Uważam, że powody 
tego stanu rzeczy były następujące. Najstarszy z żyjących Daniłowiczów być może 
nie życzył sobie przekazania przez ojca zwierzchnictwa nad całym państwem Wa-
sylkowi. Może sam liczył na objęcie tego stanowiska lub też – nie możemy tego 
wykluczyć – dążył do odseparowania części wołyńskiej jako domeny Wasylka i jego 
następców (w praktyce jedynego syna Włodzimierza) od dzielnicy halicko – chełm-
skiej mającej stanowić ojcowiznę Daniłowiczów? Zapewne swoją rolę, kto wie czy 
nawet nie ważniejszą, odegrała też inna wizja polityki zagranicznej, ujawniona przez 
Lwa niedługo przed śmiercią Daniela. Co prawda książę gwarantował ze względu na 
swe powiązania koligacyjne kontynuowanie ojcowskiej polityki względem Węgier 
i księstw polskich, co zresztą potwierdziły późniejsze wydarzenia, jednak umierają-
cego króla mogło w wysokim stopniu zdenerwować i zaniepokoić podejście najstar-
szego syna do kwestii mongolskiej. Doskonale wiadomo, że Lew poszedł na współ-
pracę z Ordą41. Być może program rezygnacji z walki o zrzucenie zwierzchnictwa 
Ordy za cenę pragmatycznego sojuszu z nią, niosącego uzyskanie pewnych korzyści 
politycznych (analogie znajdujemy w postawie szeregu książąt północnoruskich, na 
czele z Aleksandrem Newskim) książę przedstawił ojcu, co mogło wywołać jego 
wrogą reakcję? Być może zaś tak całą sprawę przedstawili „życzliwi”, czyli nie kto 
inny, jak obawiający się o utratę zwierzchnictwa nad państwem Wasylko i współ-
działający z nim Szwarno, który mógł z kolei lękać się całkowitej marginalizacji 
przez ambitnego i – jak przyszłość pokazała – nie cofającego się przed radykalnymi 
krokami starszego brata42? O ile kwestią otwartą i niemożliwą do rozstrzygnięcia 
ze względu na brak źródeł  jest czy Lew sam sprowadził na siebie niechęć ojca 
ogłaszając niemiły mu program działań, czy też za wszystkim stały intrygi Wasylka 
i Szwarna, o tyle potwierdzonymi pewnikami są za to ścisła współpraca Wasylka 

v Galičje i v Cholmje, po bratje po svoem’, po Švarnje”. Zwróćmy jednak uwagę, że wcze-
śniej, w relacji o wojnie małopolsko – ruskiej znajdujemy potwierdzenie panowania Szwar-
na w Chełmie, Czerwieniu, Drohiczynie i leżącym już na terenie Czarnej Rusi Nowogródku 
(ПСРЛ. – Т.2. – Стб.864–865). Niezbyt konkretne, ale potwierdzenie posiadania przez tego 
Daniłowicza przynajmniej Chełmszczyzny znajdujemy też w opowiadaniu o losach Wojsiełka 
po zrzeczeniu się przez niego władzy nad Litwą (ПСРЛ. – Т.2. – Стб.867). Jeśli więc w Kroni-
ce halicko – wołyńskiej stwierdzono w jednym ciągu, że Lew zaczął panować po Szwarnie w 
Chełmie i Haliczu, a Chełm rzeczywiście miał w swych rękach młodszy z braci, to znaczy, że 
najprawdopodobniej Halicz też do niego należał.  

41 Mamy liczne przykłady dobrych stosunków Lwa z Ordą. Kronika halicko – wołyńska opo-
wiada na przykład, że 6782 r. Lew skutecznie prosił Mengutimura o pomoc przeciw Litwie 
(ПСРЛ. – Т.2. – Стб.871–872). Zapewne zgodna z interesami Lwa była też antylitewska akcja 
Nogaja z 6785 r. (ПСРЛ. – Т.2. – Стб.876–878). Książę zabiegał też z dobrym dla siebie re-
zultatem o wsparcie mongolskie, gdy zapragnął objąć przynajmniej część spuścizny po księ-
ciu małopolskim Bolesławie Wstydliwym. Tutaj właśnie pojawiło się szczególnie wymowne 
zdanie o stosunku do Mongołów Lwa: „Lew rad pójdzie z Tatarami i z synem swoim Jerzym, 
a Mścisław i Włodzimierz i syn Mścisława Daniel poszli po niewoli tatarskiej” (ПСРЛ. – Т.2. 
– Стб.881–882).  

42 Na myśli mam zamordowanie przez Lwa Wojsiełka, które w praktyce przekreśliło szanse na 
utrzymanie przez Szwarna władzy nad Litwą (ПСРЛ. – Т.2. – Стб.868). 
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ze Szwarnem i uzyskanie przez nich bezpośrednio po śmierci Daniela dominują-
cej pozycji w dominium Romanowiczów. Wysoce prawdopodobne jest natomiast, 
że decyzje o podziale państwa i uzyskaniu przez konkretnych członków dynastii 
określonych pozycji zapadły jeszcze za życia króla. Po pierwsze, można to wyczuć 
ze zwrotu „bratoljub’em’ svjatjasja s bratom svoim Vasilkom”43 podkreślonym jako 
cecha Daniela w jego nekrologu przez wołyńskiego kronikarza, co można interpre-
tować jako przejaw zadowolenia z korzystnej dla Wasylka decyzji sukcesyjnej, a 
nie tylko jako topos literacki i odbicie realnie funkcjonującej bliskiej współpracy 
między braćmi. Po drugie i ważniejsze, interesujące nas postanowienia zostały, za-
akceptowane nawet przez wyraźnie przecież pokrzywdzonego Lwa. Zdecydować o 
tym zaś mógł wyłącznie nakaz króla, który musiał przełożyć się również na posta-
wę społeczeństwa wobec zachodzących zmian. Najstarszy żyjący Daniłowicz mu-
siał więc pogodzić się z decyzją ojca wyznaczającego mu miejsce pośledniejsze niż 
Szwarnowi i nadzielającego trudną do w pełni  wiarygodnego określenia dzielnicą 
nie obejmującą jednak głównych ośrodków dotychczasowej włości Daniela. 

Tutaj do rozważenia pozostaje jeszcze jedna sprawa, a mianowicie to, co mogli 
gwarantować śmiertelnie choremu Danielowi Wasylko i Szwarno. Zapewne obie-
cywali oni kontynuację polityki antymongolskiej, co w praktyce było oczywiście 
utopią i mogło przejawiać się wyłącznie gestami. Warto dodać, że istotnie, w sferze 
werbalnej ta postawa ujawniała się, jednak w świecie realnej polityki rzecz wygląda-
ła już zupełnie inaczej44. Po drugie, obaj dynaści przypuszczalnie zapewniali Danie-
la, że będą realizować taką samą politykę jak on wobec Węgier i księstw polskich. 
Tak się jednak w rzeczywistości nie stało i w ogóle niezwykle ciekawe jest czy 
Wasylko i Szwarno celowo oszukali Daniela, czy też – można powiedzieć – stali 
się ofi arą okoliczności politycznych. W każdym razie Kronika halicko – wołyńska 
potwierdza dwa ważne z tej perspektywy fakty, a mianowicie – po pierwsze – że 
w 1265 r. Szwarno (a więc zapewne i Wasylko) traktowany był przez Bolesława 
Wstydliwego jako sojusznik45 – po drugie zaś – że obaj wymienieni Romanowicze, 
realizując swe plany litewskie, weszli w owym czasie w konfl ikt z władcą Krakowa, 
łamiąc w ten sposób jedno z pryncypiów polityki zagranicznej Daniela. Zakończyło 
się to zresztą ich ciężką porażką w bitwie „w Worotach” w 1266 r.46 i zaraz po-
tem doszło do zawarcia przez Wasylka i Szwarna w gruncie rzeczy wymuszonego 
porażką pokoju z Bolesławem Wstydliwym47. Tu obowiązkowo należy dodać, że 
Lew w tym konfl ikcie udziału nie wziął, co zresztą można całkiem wiarygodnie 
interpretować jako świadectwo jego niechętnego stosunku wobec polityki stryja i 
młodszego brata. Najpełniejszy wyraz znalazła ta postawa najstarszego Daniłowi-
cza jednak nieco później, gdy zamordował on własnoręcznie Wojsiełka Mendogo-
wica, co w gruncie rzeczy podważyło podstawy litewskiego panowania Szwarna. 
43 ПСРЛ. – Т.2. – Стб.862.
44 Oczywiście związany z Włodzimierzem Wasylkowiczem kronikarz nieustannie narzekał na 

„okan’nydh i bazzakonnych” Mongołów, na „mongolską niewolę” ruskich książąt, co jednak 
nie zmieniało sytuacji, że przymuszeni nakazami Rurykowicze uczestniczyli „nie po swojej 
woli” w mongolskich wyprawach (zob. np. ПСРЛ. – Т.2. – Стб. 881, 888–891, 891–895, 897).  

45 ПСРЛ. – Т.2. – Стб.864.
46 ПСРЛ. – Т.2. – Стб.864–867.
47 ПСРЛ. – Т.2. – Стб.867.
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Związany z Wasylkiem i jego synem Włodzimierzem autor odpowiedniej partii Kro-
niki halicko – wołyńskiej jako motyw postępku Lwa wymienił włożoną w serce 
księcia przez diabła zawiść z powodu przekazania przez syna Mendoga władzy nad 
Litwą nie jemu, lecz Szwarnowi48. Kto jednak wie, czy w rzeczywistości nie była to 
zemsta na Wojsiełku jako zabójcy (a w każdym razie zdrajcy) Romana Daniłowicza 
i równocześnie akt niechęci wobec Szwarna i Wasylka, którzy „sprzeniewierzyli się” 
pryncypiom zachodniej polityki Daniela, wchodząc w układy z Wojsiełkiem.            

Pora nasze rozważania podsumować. Umierający Daniel Romanowicz, być 
może z własnej inicjatywy, być może pod wpływem namów brata Wasylka i syna 
Szwarna podjął następujące decyzje sukcesyjne:

- nadal miała być utrzymana jedność Rusi halicko – wołyńskiej, a jej zwierzch-
nim władcą został wyznaczony Wasylko Romanowicz;

- dokonać miano podziału części państwa należącej do Daniela. Szwarnowi 
przyznano Zabuże z Chełmem, Drohiczynem i Czerwieniem, a także księstwo ha-
lickie. Lew otrzymał zaś prawdopodobnie księstwo przemyskie oraz okręg lwowski, 
a może także – choć to wyłącznie przypuszczenie – coś na wschodzie dominium 
Romanowiczów (rejon, w którym znajdowały się Stożek i Daniłów?);

- przy Wasylku pozostać miały wszystkie ziemie, które dzierżył on do tej pory, 
to jest Włodzimierz Wołyński, Łuck i Brześć.     

Ze względu na brak źródeł nie jest możliwe doprecyzowanie przewidzianego 
podziału włości. Nie jesteśmy przede wszystkim w stanie stwierdzić, pod czyją wła-
dzą znalazł się szereg ważnych grodów. Nie możemy też w sposób wychodzący poza 
przypuszczenia określić decyzji Daniela co do losów jego najmłodszego, pochodzą-
cego z drugiego małżeństwa syna, Mścisława (II). Da się co najwyżej domniemywać 
czy przypadkiem, ze względu na młodociany wiek, nie został on oddany pod opiekę 
krewniakom i nie otrzymując jeszcze wówczas jakiejkolwiek włości. Pewne prze-
słanki pozwalają przyjąć, że to Lew zajął się przyrodnim bratem49.  

Jak się wydaje, decyzje Daniela miały na celu utrzymanie jedności Rusi halic-
ko – wołyńskiej i równowagi pomiędzy poszczególnymi dziedzicami oraz dotych-
czasowej linii w polityce zagranicznej. Takim rozwiązaniem poczuł się zapewne 
pokrzywdzony najstarszy żyjący syn króla, Lew, którego stosunku do Mongołów 
48 ПСРЛ. – Т.2. – Стб.868.
49 Uważam, że po śmierci Wasylka Lew wymusił na Włodzimierzu Wasylkowiczu oddanie 

Mścisławowi (II) Łucka. Jak sugerują informacje Kroniki halicko – wołyńskiej Mścisław 
(II) przez szereg lat lojalnie wspierał Lwa w jego różnych działaniach. Co więcej, można 
odnieść wrażenie, że czasami kronikarz wyraźnie przeciwstawia sobie postawy i interesy Lwa, 
Mścisława i Jerzego Lwowicza działaniom Włodzimierza Wasylkowicza (zob. szczególnie 
ПСРЛ. – Т.2. – Стб.877–878, 881–882). Sytuacja ta zaczęła się odmieniać, gdy okazało się, że 
bezpotomny Włodzimierz Wasylkowicz zdecydował się ogłosić Mścisława (II) swym następcą. 
Wówczas to najmłodszy Daniłowicz zdecydował się przynajmniej werbalnie wystąpić przeciw 
aneksjonistycznym planom Jerzego Lwowicza (groźba sprowadzenia najazdu mongolskiego), 
który jednak – moim zdaniem – reprezentował interesy ojca (ПСРЛ. – Т.2. – Стб.929– 931). 
O innych mimo wszystko jakościowo relacjach pomiędzy Lwem i Mścisławem świadczy też 
wymownie fakt, że w ostatniej, powstałej bez wątpienia w otoczeniu drugiego z wymienionych 
Daniłowiczów, części Kroniki halicko – wołyńskiej Lew zaczyna być przedstawiany jako 
pozytywny bohater (ПСРЛ. – Т.2. – Стб.935–937), co wyraźnie kontrastuje z nader niechętnym 
stosunkiem wobec tego dynasty autora zwodu Włodzimierza Wasylkowicza. 
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i być może, niechęci wobec uznania zwierzchnictwa stryja, co mogło zaowocować 
jakimiś działaniami separatystycznymi, przypuszczalnie obawiał się umierający 
władca. O ile więc, jak można się domyślać, Szwarno uznawał zwierzchność stryja, 
wypływającą z jego starszeństwa, o tyle Lew raczej jednak nie. W każdym razie 
krewniacy w otwarty konfl ikt nie wchodzili i utrzymywali ze sobą z pozoru popraw-
ne stosunki50. Niemniej jedność Rusi halicko – wołyńskiej stała się fi kcją, bo nie 
stało osoby, której autorytet był niekwestionowany i powszechnie uznawano jego 
nadrzędne stanowisko. 

Powstała po śmierci Daniela konfi guracja nie utrzymała się zresztą długo. W 
wyniku niemal równoczesnych zgonów Wasylka Romanowicza i Szwarna Daniło-
wicza51, zdecydowaną przewagę w państwie uzyskał Lew. W jego rękach znalazła 
się najpewniej całość spuścizny po Danielu (której część wydzielił z czasem książę 
swemu synowi Jerzemu). Pozycję Włodzimierza, jedynego spadkobiercy Wasylka, 
najstarszy Daniłowicz osłabił zaś, wydzielając z należnej kuzynowi włości księstwo 
łuckie, dla Mścisława (II). I tak jednak nie doszło wówczas nawet do formalnego 
zjednoczenia państwa Romanowiczów pod zwierzchnią władzą Lwa, bowiem tym 
razem, w sposób można powiedzieć naturalny, ujawnił się separatyzm Włodzimierza 
Wasylkowicza, a z czasem także Mścisława (II) i nie jest wykluczone, że w końcu 
Jerzego.    

Даріуш Домбровський. ПРО СМЕРТЬ ДАНИЛА РОМАНОВИЧА І ЇЇ 
НАСЛІДКИ ДЛЯ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ РУСІ

Dariusz Dąbrowski. ABOUT DANYLO ROMANOVYCH’S DEATH AND 
ITS CONSEQUENCES FOR THE GALICIAN-VOLYNIAN RUS’

50 Świadczy najlepiej o tym epizod ze zwróceniem się Lwa do Wasylka z prośbą o spotkanie 
i zaproszenie na zjazd Wojsiełka. Starszy Romanowicz, mimo wszelkich wątpliwości co do 
stosunku bratanka do Mendogowica zaprosił go i obdarzył gwarancjami bezpieczeństwa 
(ПСРЛ. – Т.2. – Стб.868).  

51 ПСРЛ. – Т.2. – Стб.869. 
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Ярослав Ісаєвич* 

КНЯЖА ДОБА І СЕРЕДНІ ВІКИ: 
НАСКІЛЬКИ СПІВПАДАЮТЬ ЦІ ВИЗНАЧЕННЯ 

 
В історії України час, що його деякі історики називають “княжою добою”, 

припадає, принаймні частково, на століття, які в періодизації історії Європи 
визначаються як Середні віки. Завдання цього нарису – розглянути, наскільки 
виправдане вживання першого з цих понять і якими є хронологічні межі укра-
їнського середньовіччя  і його членування на менші періоди.

Типові ознаки Середньовіччя простежуються тільки в історії Європи і, до 
певної міри, тих регіонів, які були з Європою пов’язані. Переносити поняття 
Середні віки на решту світу було б виявом того самого європоцентризму, якого 
ми тепер намагаємося уникати. Хоч історію середньовічної Європи і не можна 
відривати від синхронних подій історії інших континентів, поняття Середніх 
віків навряд чи може застосовуватися до них.

Доводиться визнати, що в Україні, як у дослідженнях вчених, так і у навчан-
ні історії цій добі ще не приділяється увага, на яку вона заслуговує. А головне – 
дослідники, які займаються українським середньовіччям майже не враховують 
праць медієвістів інших країн. Навіть періодизація української середньовічної 
історії дотепер не узгоджена із загальноєвропейською, принаймні в більшості 
досліджень1. На разі в Україні нічого не протиставлено обов’язковій у СРСР 
догмі про те, що Середньовіччя тривало до середини ХVII ст. і в історії Захід-
ної Європи відповідало періодові феодалізму (під яким радянські марксисти 
розуміли лад, підставою якого було так зване кріпосницьке господарство)2.

Українські історики, за невеликим винятком, розглядали ранню історію 
України поза загальноєвропейським контекстом, західні дослідники, як пра-
вило, не включали Україну та її сусідів до узагальнюючих праць. Тепер це по-
трохи міняється. Так, у престижній “Енциклопедії середніх віків” за редакцією 
Андре Воше (опублікована спочатку французькою мовою, а потім в італій-
ському і англійському перекладах)3 є статті “Україна”, “Волинь”, “Галичина”, 

* Ісаєвич Ярослав Дмитрович (1936–2010) – академік НАН України, доктор історичних наук, 
професор, директор Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, прези-
дент МАУ. Стаття була опублікована раніше (Княжа доба: історія і культура. – Вип.1. – 
Львів, 2007. – С.3–12), до цього збірника на її основі Я. Д. Ісаєвич мав намір підготувати 
розширений варіант. Завершити цю роботу йому не вдалося. Вже будучи хворим, він дав 
дозвіл на передрук раніше опублікованого тексту з виправленням деяких виявлених ним 
опечаток.

1 Див.: Войтович Л. В. Середні віки в Україні: хронологія, проблеми, періодизація / Л. В. Вой-
тович // Український історичний журнал. – 2003. – № 4. – С.135.

2 Див., нар.: Радянська енциклопедія історії України. – Т.4. – Київ, 1972. – С.86, 382–383.
3 Dictionaire Encyclopédique du Moyen âge. – T.1–2. / Ed. A.Vauchez. – Paris: Les Ėditions 

du Celf, 1997; Dizinario enciclopedico del Medioevo. – Vol.1–2. – Parigi–Roma–Cambridge: 
Citta Nuova, 1998–1999; Encyclopedia of the Middle Ages. – Vol.1–2. – Cambridge: James 
Clarke, 2000.



307

“Поділля”, “Чернігів”, “Львів”, “Данило Галицький”4. Інтеграція української 
історіографії зі світовою зайвий раз нагадує про потребу розглянути, наскільки 
узгоджується періодизація історії України та інших народів Європи. Звичайно, 
періодизація має сенс тільки у тому випадку, якщо ми приймаємо наявність 
в історії закономірностей, віримо, що дослідник може вловити якісь загаль-
ні тенденції. З позицій крайнього постмодернізму, який заперечує можливість 
узагальнень, що обґрунтовують специфіку періодів, ніяка періодизація немож-
лива. Якщо ж навіть послідовні постмодерністи вживають вироблені попере-
дньою історіографією такі терміни як Середньовіччя, чи Ренесанс, це, напевно, 
засвідчує, що їхня практична діяльність як дослідників не цілком узгоджується 
з постмодерністським кредо. Втім, постмодерністський скепсис до традиційної 
історіографії змушує й істориків неопозитивістського спрямування, по-перше 
вимогливіше ставитися до своєї аргументації, по-друге, чіткіше усвідомлювати 
релятивність власних тверджень, сприймати їх більш як інструмент пізнання, 
ніж як безсумнівне наближення до абсолютної істини.

Також і для традиційної історіографії була цілком ясна умовність будь-якої 
періодизації і більша або менша суб’єктивність вибору її критеріїв. Як гарно 
сформулював німецький історик Г.Гаймпель “той, хто знаходить межі певного 
періоду, визначає його сутність”5.

Виділення з плину історичних подій саме середньої історії – між дав-
ньою і новою – відповідає тенденції людського мислення надавати перевагу 
тричленному поділові над іншими. Згадаймо давньогрецьке ділення часу на 
золотий, мідний і залізний віки, чи хоча б теперішнє членування історії на до-
індустріальну, індустріальну й постіндустріальну добу. Модифікаціями трич-
ленних поділів не раз є ті, в яких історія розподілена на більше відтинків. Так, 
марксистська історіографія в своєму догматичному варіанті настоювала, що 
соціально-економічних формацій може бути тільки чотири, і зменшити, або 
збільшити їх кількість ніяк неможливо. При сучасному наголосі на значенні 
інформації в розвитку мислення і еволюції суспільства намічається поділ циві-
лізаційного розвитку на епохи дописемну, рукописної писемності, друкованої 
книги і, врешті, глобальної інформатизації на основі електронних технологій.

Всі названі періодизації, як і деякі інші, мають право на існування в меж-
ах певних систем координат і для осмислення тих процесів і явищ, яких вони 
стосуються. Уникати спрощень якоюсь мірою допомагає усвідомлення неми-
нучості накладання на себе різних періодизаційних схем одна на одну. Про-
те, у дальшому викладі, абстрагуючись від можливостей виділення періодів 
на основі інших критеріїв, зупинюся лише на традиційному поділі історії на 
стародавню, середньовічну і нову.

Соціальні, політичні, ідейно-культурні явища, які визначають специфіку 
періодів, не могли бути тотожними і синхронними в різних країнах і регіонах. 

4 Див.: Ісаєвич Я. Українська тематика у міжнародній “Енциклопедії середніх віків” / 
Я.Ісаєвич // Ін-т українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України в 2001 р. Інф. бюле-
тень. – Львів, 2002. – С.119–120.

5 Heimpel H. Űber die Epochen der Mittelallterliche Geschichte. Ders. Der Mensch in seiner 
Gegenwart. // Acht historische Essays. – Т.2. – 1957. – S.43.
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Все ж, якщо були якісь процеси, характерні для всієї Європи чи більшої її час-
тини, саме їх доцільно приймати за підставу періодизації. Адже вживання для 
різних країн однакових періодизаційних назв з надто різними хронологічними 
рамками і принципово відмінним змістовим наповненням ускладнює комуні-
кацію між дослідниками.

Як відомо в минулому історія Середньовіччя виділялася на підставі різ-
них критеріїв. Але характерно, що майже п’ятсот років існує принципова згода 
щодо часових рамок цієї доби. Вже в середині XV ст. італійський гуманіст Фла-
віо Бйондо свою “Історію від часу падіння Римської імперії” обмежив часом з 
410 до 1440 року, не називаючи, щоправда, цей період середньовічним6. Поді-
бною була і періодизація Жана Бодена. Врешті приблизно такі самі хронологіч-
ні рамки – від 331 до 1453 року запропонував історик, праця якого спричини-
лася до популяризації терміну “Середні віки”. Йдеться про книжку Християна 
Целаріуса (Келлера) “Історія середніх віків від доби Костянтина Великого до 
захоплення Константинополя турками”, опубліковану 1698 р. у Єні (так звана 
тричастинна історія)7. Минуло трохи більше за 500 років від часу смерті Фла-
віо Бйондо до виходу книги одного з найбільш відомих медієвістів нашої доби 
Жака Ле Гоффа “Середньовічна західна цивілізація”. Хронологічні межі цієї 
цивілізації визначено аналогічно – 400-1500 рр.8 Очевидно для Бйондо, Бодена 
чи Целаріуса при виділенні середньовіччя, як пізніше для Ле Гоффа, істотну 
роль відігравав слушний погляд про роль християнства як ідеологічної під-
стави всіх сторін життя суспільства. Щойно згодом більшість істориків дійшли 
висновку, що соціально-економічним підгрунтям середньовічного суспільства 
у Європі була сеньйоральна система, яка існувала з пізньоримського часу при-
близно до ХV ст. Все те, що було пізніше в Росії, чи азіатських та африканських 
країнах, кваліфікується як пережитки, рештки сеньйоральної системи, які не 
мали визначального характеру на соціальну структуру Європи в цілому9.

Якщо йдеться про феодалізм, під яким на Заході розуміють васально-ленні 
відносини, то узагальнюючі праці і підручники переважно згідні в тому, що він 
виник на початку VIII ст., досяг повного розвитку між серединою ХІ і серед-
иною ХІІІ ст., нотомість починаючи з XIV ст. про феодалізм говорити нема під-
став. В такому розумінні феодалізм притаманний періодові високого середньо-
віччя, а не середньовіччя в цілому. Втім, деякі історики вважають саме поняття 
феодалізму штучною конструкцією і заперечують доцільність вживання цього 

6 Blondus (Biondo) Flavius. Methodus ad facilem historiarum cognitionem. – 1566.
7 Cellarius Chr. Historia medii aevi a temporibus Constantini Magni ac Constantinopolim a Turcis 

captam deducta (Historia tripartite). – Jenae, 1698.    
8 Le Goff Jacques. Medieval civilization, 400-1500. – Oxford, 1989 (led, Paris, 1964).
9 Американський історик Б.-Д. Лаєн, який підкреслює, що на XV ст. сеньйоральна система 
вже не існувала в більшій частині Західної Європи, вважав, що у французькому Квебеку 
сліди сеньйоралізму були усунені тільки актом 1941 р. про ліквідацію сеньйоральної 
ренти (Див.: Lyon Bruce D. From fi ef to indenture: the transition from feudal to non-feudal 
contact in Western Europe. – 1971). В усякому разі, лад скасований в Україні аграрними 
реформами 1848 р. (Захід України) і 1861 р. (землі під Росією) можна б назвати 
сеньйорально-кріпосницьким.
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терміну10. 
Повертаючись до тези про християнство як характерну рису середньовіч-

ної культури та ментальності, а в остаточному підсумку і всього середньовіч-
ного суспільства, необхідно відзначити неоднозначність розуміння тогочасної 
релігійності. Для гуманістів і мислителів доби Просвітництва властивою була 
негативна оцінка середньовічного християнства як доби забобонів, ірраціона-
лізму, пересудів. Як відомо, на зміну цьому наступила ідеалізація середньо-
віччя і його вірувань романтичною історіографією доби Реставрації, а пізніше 
католицькими церковними істориками несхоластичного напрямку.

На іншому рівні спір про характер середньовічного християнства відро-
дився впродовж останніх десятиліть (на жаль, ця дискусія мало відбилася в 
українській історичній науці). Згадуваний вже Ле Гофф і ряд інших авторів 
підкреслюють, що добі середньовіччя властива фольклорна культура, подібна 
до тієї, яку досліджують антропологи на матеріалі країн третього світу. Тим 
самим як визначальна в релігійно-культурній практиці цього часу приймається 
примітивна магіка, а не віра. Кіт Томас, Карло Гінзбург, Джеральд Страус і де-
які інші автори підкреслюють поверховість християнізації людей середньовіч-
чя. На їхню думку, християнська віра і практика поширилися в основній масі 
населення Європи тільки під час реформації і контрреформації11. На це, од-
нак, можна відповісти, що феномени фольклорно-обрядової народної культури 
певними своїми аспектами пережили середньовіччя. Нинішні дослідження про 
характер середньовічного християнства концентруються на конкретних питан-
нях, підкреслюють різницю його характеру в країнах та регіонах і в різних 
соціальних середовищах. Це питання потребує дослідження і в українському 
матеріалі, де такий підхід щойно починається.

Якщо йдеться про часові межі середньовічної доби і її внутрішнє члену-
вання, в різних країнах щодо цього найважливішими вважаються різні події. 
Так, у Франції кінець античності – початок середньовіччя часто пов’язують 
зі смертю Феодосія Великого 395 р. – останнього імператора, що володів всі-
єю імперією. Інша дата, яку називають, – зруйнування 410 р. Риму вестготами 
Алларіха. У шкільних підручниках Німеччини, Польщі, України як межа епох 
фігурує 476 р. – рік усунення Одоакром останнього імператора Західної імперії 
Ромула Августула. Подібні докладні дати корисні саме для підручників, щоб 
при їх нагоді учні і студенти запам’ятовували важливі події. Більш слушним, 
однак, є погляд, за яким кілька століть, приблизно від IV до VIII, були часом 
переходу від попередніх формацій до середньовіччя.  

Як відомо, гуманісти, які протиставляли свою освідченість попередній не-
уцькій добі, схильні були вважати все середньовіччя “темними віками” (“го-
тичною ніччю”, як висловився Рабе). В наш час нерідко “темними віками” 
називають ранній період, частково той, що його можна визначити як перехід-
ний від античності до середньовіччя, частково ж раннє середньовіччя (разом 
10 Brown Elizabeth. The tyranny of construct: feudalism and historians of medieval Europe / 

Elizabeth Brown // American Historical Review. – Vol.79. – 1974. – P.1063–1088.
11 Van Engen John. The Christian Middle Ages as an historiographical problem / John Van Engen 

// American Historical Review. – Vol.91. – 1986. – P.521.
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приблизно від V до Х ст.). Це доба економічного і демографічного занепаду, 
і в той же час збереження багатьох “варварських” явищ у суспільному житті. 
На думку деяких сучасних авторів, головною причиною, щоб називати ці віки 
“темними”, є те, що дуже мало збереглося стосовно них історичної документа-
ції. У цьому сенсі термін “темні віки” ще більш виправданий для нашого ран-
нього середньовіччя: про добу полян, тиверців, про Кия (невідомо легендарної 
чи дійсної особи), врешті про часи Аскольда, Дира і Олега незначні елементи 
реальних знань настільки перемішані з легендами, що цей час ніколи не пере-
стане бути для істориків полем для домислів та гіпотез.

Доцільно умовно прийняти, що українське раннє середньовіччя, як і за-
гальноєвропейське, – це приблизно той самий час, приблизно з VI–VII ст. до 
перелому Х–ХІ ст.

Період класичного (розвиненого) середньовіччя в Європі, а значною мі-
рою і в нас, вважають ХІ–ХІІІ ст. Початок його визначається не тільки еко-
номічним піднесенням біля 1000-го року, але й поширенням християнства на 
Східну Європу і Скандинавію, активізацію контактів цих регіонів з середзем-
номорським світом.

Добу пізнього середньовіччя на Заході найчастіше відносять до XIV–
XV ст. При цьому вказують, що вже на XIV ст. припадають початки сучасної 
державності низки народів Європи12. З цими були пов’язані і процеси етноге-
незу, а згодом націогенезу. На сході континенту, як відомо, нормальний розви-
ток був деформований монголо-татарською навалою.

Радянська історіографія заперечувала проти 1453 року як кінцевої дати, 
вказуючи на те, що занепад Візантії почався раніше, а тому падіння Констан-
тинополя дата не істотна. Але справа в тому, що тут збіглася ціла низка подій. 
Не зупиняючись на добре відомих доленосних змінах у сфері соціально-еконо-
мічного і політичного життя, відзначу, що і падіння Константинополя 1453 р. 
і відкриття Америки 1492 р. засвідчували перехід від середземноморської ци-
вілізації до океанічної. Є поважні аргументи за те, щоб кінцем Середньовіччя 
вважати не появу гуманізму, який не поширився на всю Європу, а Реформацію. 
По-перше, Реформація – процес загальноєвропейський, по-друге, він стосував-
ся широких мас населення, а не тільки освідченої верхівки.

Якщо говорити про певні контрольні дати, які визначають періодизацію 
Східної Європи, в першу чергу України, то як розвинене середньовіччя може 
характеризуватися період Київської Русі. Кінець його, на наш погляд, доцільно 
датувати згідно з давніми науковими традиціями – умовно 1132 роком13. Щодо 
України наступний період не варто починати, як це дотепер прийнято, з мон-
голо-татарської навали, бо найяскравіший феномен української історії ХІІІ ст. 
– Галицько-Волинське князівство і правління Данила Галицького – тоді були 
б віднесені до різних періодів. У недавно виданому другому томі п’ятитомної 

12 Strayer J.R. On the medieval origins of the modern state. – Princeton, 1973.
13 Не торкаємося тут аргументів істориків, які кінець існування Київської Русі відносять до 

1240 р. (про це див., зокрема, Войтович Л. Середні віки в Україні. – С.137) або навіть до 
зламу ХІІІ–ХІV ст. (Толочко О. Коли перестала існувати “Київська Русь”. Історична доля 
одного поняття / О. Толочко // Київська старовина. – 1991. – № 6. – С.16).
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“Історії української культури” визначено як період політичної роздробленості 
час від 1132 до 1470. Справа в тому, що після втрати політичної незалежності 
Галицько-Волинським князівством традиційні форми державності збереглися 
на Волині в формі князівства Свидригайла, на Київщині як князівство Олель-
ковичів. Залежність їх від литовської династії не міняє того факту, що в межах 
цих князівств збереглися істотні елементи традиційної державності14. Л. Вой-
тович пише, що період середніх віків можна назвати “княжою добою, хоч будь-
які регіональні відхилення від загальноприйнятої традиції приводять тільки до 
чергової плутанини, якою і так багата наша наука”15. Як нам здається, альтер-
нативне вживання на українському грунті двох назв для одного періоду плута-
нини не внесе. Основним залишається зорієнтований на загальноєвропейський 
контекст, термін Середні віки, натомість “внутрішнє” українське найменуван-
ня цього часу “княжою добою” вказуватиме на один з істотних аспектів серед-
ньовіччя на українському грунті. Адже саме в середні віки, принаймні на на-
шому терені, поняття державної влади було невіддільним від поняття владних 
прерогатив суверена. Щойно на початку XIV ст. в Центрально-Східній Європі 
з’явилося (у нас спорадично) розуміння королівства як структури, яка існує не-
залежно від особи короля16.   

Хоча періодизація української історії в загальному збігається із загально-
європейською, все ж для України, як останній етап середньовіччя за рядом 
ознак можна виділити трохи пізнішу добу – від останньої чверті XV ст.. до 
середини XVI ст. В політичному відношенні це час, коли на території Украї-
ни не було більш-менш автономних політичних утворень, якщо не рахувати 
реліктових явищ. Культура майже повністю зберігала традиційний характер, а 
нові ренесансні явища ще переважно не інтегрувалися з основним струменем 
українського культурного життя.

Перехід від середньовіччя до ранньомодерної доби в Україні доцільно від-
нести до 60-80 рр. XVI ст. Це роки поширення тут реформаційної ідеології (і 
в формі західних за походженням протестантських течій і в формі суто укра-
їнсько-білоруського братського руху), врешті – це час першого українського 
національно-культурного відродження і політичного пожвавлення – спалаху 
державницьких структур, які оформляться в  українську козацьку державу піз-
ніше, в середині XVII ст. В самому кінці XVI ст. в Україні з’являються еле-
менти культури Барокко, яка стане панівною приблизно від 30-х рр. XVII ст. 
Поширення культури Ренесансу частково і Барокко повною мірою – яскравий 
показник входження українських земель у загальноєвропейські історичні про-
цеси, і це, власне кажучи, і є головним доказом правомірності застосування 
щодо України та української культури загальноєвропейської періодизаційної 
схеми, з певними, поріняно незначними модифікаціями. Розуміється, в культу-
рі України (зокрема в галузі низової, фольклорної культури) ряд типово серед-
ньовічних форм продовжували існувати і тоді коли вже не можна говорити про 
14 Войтович Л. Удільні князівства Рюриковичів і Гедиміновичів. – Львів, 1996.
15 Войтович Л. Середні віки в Україні. – С.138.
16 Ісаєвич Я. До історії титулатури володарів у Східній Європі / Я. Ісаєвич // Княжа доба. – 
Вип.2. 2008. – С.3–29.
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середньовіччя у вузькому значенні. Втім, це властиве й іншим країнам.
Попри всю важливість середини ХVII ст. як істотної цезури в політичній 

історії України, вважаю слушним погляд Юрія Шевельова, що переломним мо-
ментом історії України стала Полтавська битва 1709 року. Перед нею Україна 
ще залишалася самостійним суб’єктом політичної історії, культура її розви-
валася своїм шляхом, як окрема в чомусь від культури польської і принципово 
відмінна від тодішньої російської. Після 1709 року, особливо ж після перших 
жорстоких репресій щодо української книги в 1720–1721 рр., українська куль-
тура набуває колоніального статусу17. Пережитки подальшого розвитку її як 
культури неповноправного, пригнобленого народу відчутні і в наш час.

Наявність елементів середньовічної культури в культурному житті пізні-
шої доби дозволяє ставити питання про довге середньовіччя, особливо в сфері 
ментальності та повсякденного побуту; воно “в умовах України охоплювало 
ледь не все ХVIII століття”18. Щойно від 1770–80 рр., поряд з принциповими 
змінами в політичному статусі українських земель, відбуваються істотні зміни 
в культурі. Утверджується елітарна культура, пов’язана з університетами і зо-
середженою в них світською наукою. Поглиблюється вододіл між культурою 
народних мас та культурою освідченої верхівки суспільства і неукраїнських 
політичних еліт. Ці всі процеси безпосередньо не належать до сфери зацікав-
лень медієвістів. В той же час, розгляд середньовічних особливостей культури 
й ментальності важливий також і з точки зору функціонування елементів спад-
щини середніх віків впродовж наступних століть.   

Jaroslav Isajevych. PRINCELY ERA AND MIDDLE AGES: TO WHAT 
EXTENT THESE DEFINITIONS CORRESPOND TO EACH OTHER

17 Шевельов Ю. До питання періодизації української мови / Ю. Шевельов // Україна: 
культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип.5. – Львів, 1998. – 
С.690–692.

18 Див. анотації у кількох томах “Mediaevalia Ucrainica: ментальність та історія ідей”. До 
речі, в цих анотаціях латинська назва середньовіччя подана чомусь “medii aevi” (як і в 
“Советской исторической энциклопедии”) замість “medium aеvum”.
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Мирон Капраль*

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ МІСТ 
УКРАЇНИ: ПРИКЛАД ПІЗНЬОСЕРЕДНЬОВІЧНОГО 

ТА РАННЬОМОДЕРНОГО ЛЬВОВА

Дуже часто історики для пояснення сучасних політичних подій вживають 
історичну формулу: куди сягали кордони Речі Посполитої, там закоренилося 
українство з індивідуалізмом, пошаною до приватної власності волелюбністю 
тощо, а де переважали впливи Поля, степової кочової цивілізації, там укра-
їнство на теперішній території України не пустило глибшого коріння. Однак 
можна дещо уточнити у цій загалом вірній тезі. Українські традиції закріпили-
ся там, де була поширена сітка міст з часів Київської Русі, а пізніше міст з на-
данням маґдебурзького права. На тих територіях, де ця сітка була найгустіша, 
там українська етнічна спільнота переважає й менше піддається на асиміляцій-
ні впливи. Причому немає значення, що часто в містах українці не домінували 
та залишалися в меншості, як це було у Львові. Ілюстрацією та підтверджен-
ням моїх слів є приклад колиски козацтва  – Запоріжжя. Цей славний козацький 
край належав до земель, підвладних Речі Посполитій, проте на цій території не 
було закладено міст з маґдебурзьким правом. Польський уряд спромігся тільки 
побудувати укріплення Кодак в епоху до Хмельниччини. Пройшов певний час, 
що віддалив нас від кульмінаційних подій становлення Гетьманської держави, 
і тепер… українство там слабко розвинене.

Парадоксально, але теза про певну пов’язанність чи залежність розвитку 
сітки міст та вкоріненність українства цілком протистоїть популярному міфу 
про селянський характер української нації, незмінними атрибутами якої хочуть 
зробити писанку, вареники з галушками та шаровари. Таким речам дехто з не-
свідомих та нетямущих навіть робить пам’ятники, як в Україні, так і за кордо-
ном1.

На мою думку, стержень українського культурного руху витворився в міс-
тах в епоху Київської Русі та Галицько-Волинської держави. Державотвор-
чі, націєтворчі та культурницькі ідеї, творцями яких були князівські кола та 
духівництво, поширювалися в рамках держави властиво саме у міському се-
редовищі. Властиво, міста у будь-який історичний час стають каталізаторами 
внутрішніх національно-культурних процесів, також провідниками зовнішніх 
культурних впливів. Саме в міському середовищі вперше поширюються нові 
цікаві ідеї, культурні течії, що врівноважують внутрішні та зовнішні фактори 
впливи. Міста виступали та виступають активним чинником щодо навколишнього

 Капраль Мирон Миколайович – доктор історичних наук, професор, директор Львівського 
відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського 
НАН України.

1 Див. наприклад інформацію про нещодавні відкриття “пам’ятників” варенику в Черкасах або 
галушці в Полтаві: http://uk.wikipedia.org/wikipedia.org/wiki/Файл: Пам’ятник_варенику_в_
Черкасах.jpg; uk.wikipedia.org/wiki/Файл:Пам’ятник_галушці_в_Полтаві.jpg.
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сільського оточення, що в свою чергу консервує, затримує якнайдовше куль-
турні взірці, вироблені в міському культурному середовищі.

В українській історіографії, очевидно з часів Михайла Грушевського, 
утвердилася традиція, за великим рахунком, марґіналізації досліджень з історії 
українських міст середньовічної та ранньомодерної доби. За словами великого 
українського історика, Польська держава залишила по собі на українських зем-
лях никле місто з слабкою економікою та “жидівсько-польським” етнічним ха-
рактером2. Така категоричність далася взнаки на майбутньому розвитку урба-
ністичних студій в українській історіографії. Хоча учень М. Грушевського Іван 
Крип’якевич надрукував у 1907 р. свою студентську розвідку про львівських 
українців XV-XVI ст. на сторінках “Записок НТШ”, але джерельний матеріал 
до неї вдалося видати тільки 1994 р.3 Проблеми козацької історії, Хмельниччи-
ни, Гетьманщини виявилися в той час актуальнішими для розвитку української 
історіографії.

Про сучасний стан досліджень з історії міст писати доречно на репрезен-
тативному прикладі Львова, найбільшого міста на наших теренах в пізньому 
середньовіччі та ранньомодерний час. Архіви Львова зберегли суцільним ма-
сивом майже без втрат міські книги з кінця XIV ст. до кінця XVIII ст., а також 
багатий репертуар інших джерельних матеріалів: метрик, консисторських книг, 
дипломів, привілеїв тощо. З часів Дениса Зубрицького дослідники Львова ви-
дали чималу кількість публікацій з різних ділянок міської історії4. У цій статті 
зупинюся здебільшого на працях з проблем соціальної історії, історії еконо-
міки та права пізньосередньовічного та ранньомодерного Львова, що вийшли 
друком здебільшого у останніх два десятиліття незалежної України. При цьому 
намагатимуся загострювати увагу на недоліках та негативах в нашій історіо-
графії, аніж констатуватиму успіхи досліджень в історії Львова, адже вказати 
на недоліки завжди важче та важливіше, чим хвалитися успіхами.

Стан досліджень з будь-якої ділянки підсумовують енциклопедії та уза-
гальнюючі праці. Нещодавно почала виходити “Енциклопедія Львова”, ініці-
йована видавництвом “Літопис” (директор Михайло Комарницький)5. Це одне 
з перших видань такого роду в Україні, якщо не брати до уваги енциклопедичні 
2 Грушевський М. Історія України-Руси. – T.5. – Київ, 1994. – С. 261. Детальніше про 
його погляди на цю тему див.: Капраль М. Національні громади Львова XVI-XVIII ст. 
(соціально-правові взаємини). – Львів, 2003. – С. 29-30.

3 Крип’якевич I. Львівська Русь в першій половині XVI ст.: Дослідження і матеріали / Вид. 
М. Капраль [Львівські історичні праці. Джерела. – Вип. 2]. – Львів, 1994.

4 Хоча доброї бібліографії з історії Львова досі немає. Якщо не брати до уваги невидану у 
післявоєнний період Юліаном Зайцем “Бібліографію історії Львова” (детальніше про цю 
маловідому постать та його праці див.: Купчинський О. Юліян Заяць / О. Купчинський 
// Вісник НТШ. – Ч.25. – Львів, 2001. – С. 34-37), то найповнішими бібліографічними 
виданням з історії Львова залишаються ширші тематично й фактично незавершені праці 
Здзіслава Будзинського (Budzyński Z. Bibliografi a dziejów Rusi Czerwonej: 1340-1772. – Т.1. 
– Rzeszów, 1990) та Миколи Жарких (Бібліографія старої України 1240-1800. – Т.1–10. – 
Київ, 1998-2001).

5 Досі вийшло три томи: Енциклопедія Львова. – Т.1 (А-Ґ) / За ред. А. Козицького та І. 
Підкови. – Львів, 2007; – Т. 2. (Д-Й) / За ред. А. Козицького. – Львів, 2008. – Т.3 (К) / За 
ред. А. Козицького. – Львів, 2010.
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довідники з історії Чернігівщини, Києва6. Однак “Енциклопедія Львова” є на-
уково-популярним виданням, без наукового апарату. Редколегія фактично не 
замовляє статей з маловідомих та недосліджених ділянок7. Наприклад, у пер-
шому томі “Енциклопедії” немає важливого гасла про адміністрацію міста. 

За радянською традицією узагальнюючі праці, які чомусь ще називають 
колективними монографіями, виходять у нас до ювілейних дат, перших згадок 
про ті чи інші міста. Такі видання легше видати, оскільки видавці та можно-
владці у цих ситуаціях швидше знаходять гроші. Однак часто тексти нарисів у 
таких роботах пишуться врізнобій, різними авторами, як за кваліфікацією, так 
і за напрямками досліджень. Видання “Історії Львова у 3-х томах” (головний 
редактор Ярослав Ісаєвич) у 2006 р. є одним з прикладів такого ювілейного 
історієписання. Перед виходом першого тому про давній період історії Львова 
ситуація ускладнилася тим, що довший час не працював Центральний держав-
ний історичний архів України у Львові у зв’язку з сумно відомою пропажею 
документів (“архівною справою”) та переобліком архівних справ, тому розвід-
ки були базовані головно на попередньому історіографічному доробку. Все ж 
дивує включення до роботи зредагованих текстів 40-50-річної давнини автор-
ства давно померлих Ярослава Кіся та Василя Інкіна про економіку Львова у 
XVIII ст.8 Прикметною рисою “Історії Львова” стала уривчастість та нарисо-
вість публікованих текстів різних авторів, що було властиве і для попередніх 
робіт такого типу9. 

Багато фрагментів колективної монографії часто описують політичну іс-
торію тих держав, в рамках яких перебував Львів, наприклад, Галицько-Во-
линської держави, Руського королівства. Місто часто виступає пасивним тлом 
політичних та культурних процесів, що відбувалися у нашому регіоні. У пара-
лельному контексті, мені пригадуються окремі праці польських шляхетських 
романтиків-істориків, які писали про міста в першій половині ХІХ ст., в осно-
вному, як про місця проведення сеймиків чи контрактів шляхти, місця урочис-
того в’їзду коронованих осіб або духовних достойників10. Властиво про місто 
чи міщан, жителів міста у цих нарисах йшлося на марґінезі, зрозуміло, що не 
говорилося в них про особливості міського життя та устрою. 

На мою думку, практика такого історієписання себе не виправдовує, власти-
во тільки підсумовуючи існуючий досі багаж знань про місто. Виправданішою 
6 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник / За ред. А.В. Кудрицького. – Київ, 1990; Київ. 
Історико-біографічний енциклопедичний довідник / За   редакцією   Ю.О. Храмова. – 
Київ, 2007.

7 Для порівняння, польські історики видали енциклопедію Кракова у академічному 
науковому стандарті, див.: Encyklopedia Krakowa / Red. prowadzący Antoni Henryk 
Stachowski. – Warszawa – Kraków, 2000. 

8 Інкін В.  Нарис економічного розвитку Львова у XVIII ст. – Львів, 1959; Кісь Я.  Промис-
ловість міста Львова в період феодалізму (XIII-XIX ст.). – Львів, 1968.

9 Історія Львова: короткий нарис / За ред. Є. Лазаренка. – Львів, 1956; Нариси історії Львова 
/ Відп. ред. І. Крип’якевич. – Львів, 1956; Історія Львова / Відп. ред. В. Секретарюк. – 
Київ, 1984; Львів. Історичні нариси / Упор. Я. Ісаєвич, Ф. Стеблій, М. Литвин. – Львів, 
1996.

10 Див. наприклад: Proksa M. Nieznany opis Lwowa Jana Wincentego Smoniewskiego / M. 
Proksa // Rocznik Historyczno-Archiwalny. – Т.10. – Przemyśl, 1995. – S. 73-92.
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видається практика польських істориків з Кракова, Варшави та інших міст, які 
справді монографічно досліджують чітко визначені ділянки історії міста, на-
приклад соціальну чи економічну11. При цьому число авторів обмежене двома-
трьома прізвищами, погляди яких є суголосними та несуперечливими.

Огляд конкретних тематичних напрямків досліджень хочу розпочати з іс-
торії демографії, базової історичної дисципліни, що надає вченому первинну, 
основну інформації. На її основі він адекватніше, точніше вибудовує свою те-
матику та методологію досліджень. У німецькій історіографії, одній з найсиль-
ніших в Європі, історичній демографії віддають належне, багато досліджень 
німецьких авторів розпочинається саме з демографічного розділу. Багатотомна 
“Енциклопедія німецької історії” відомого наукового видавництва Ольденбурґ, 
де подано сучасний стан німецької історіографії, розпочинається для кожного 
періоду саме з томів про стан демографічних дослідів12. На жаль, у нас крім 
кількох статей та розділу у монографії13 немає чим похвалитися. Ми не зна-
ємо приблизно чисельність населення княжого Львова. Щодо ранньомодерно-
го періоду, то після Луції Харевічової та Данути Моравицької ми не можемо 
щось певніше сказати про число дітей в родинах, смертність під час епідемій 
тощо. Вселяє надію поява перших досліджень Ірини Єзерської на основі даних 
метричних книг, однак їй ще потрібно вчитися видобувати з метричних книг 
всю повноту інформації, залучаючи досягнення сучасних методик історичної 
демографії у світі14. Джерельне видання реєстрів прийнять до міського права 
Львова, підготовлене польським дослідником Анджеєм Янечком15, сподіваюсь, 
пожвавить демографічні дослідження давнього Львова.
11 Cieślak E., Biernat Cz. Dzieje Gdańska. – Gdańsk, 1975; Dzieje Krakowa. – T. 2: Kraków 

w wiekach XVI-XVIII / Pod red. Janiny Bieniarzówny, Jana M[ariana] Małeckiego i Józefa 
Mitkowskiego. – Kraków, 1984; Dzieje Warszawy. – T. 2: Warszawa w latach 1526-1795 / 
Maria Bogucka [et al.]; pod red. Stefana Kieniewicza. – Warszawa, 1984.

12 Pfi ster Ch. Bevölkerungsgeschichte und historische Demographie: 1500-1800 [Enzyklopädie 
Deutscher Geschichte. – Bd. 28]. – München, 1994 (2 Aufl .: München, 2007); Gestrich A. 
Geschichte der Familie im 19. und 20. Jahrhundert [Enzyklopädie Deutscher Geschichte. – 
Bd. 50). – München, 1999 (2 Aufl .: München, 2010); Ehmer J. Bevölkerungsgeschichte und 
historische Demographie 1800 – 2000 [Enzyklopädie Deutscher Geschichte. – Bd. 71]. – 
München, 2004.

13 Капраль М. Демографія Львова XV першої половини XVI ст. / М. Капраль // Львів. Історич-
ні нариси / Упор. Я. Ісаєвич, Ф. Стеблій, М. Литвин. – Львів, 1996. – С. 67-81; Його ж. Наці-
ональні громади Львова XVI-XVIII ст. – С. 247-313; Єзерська І. Найдавніша зі збережених 
метрична книга церкви святого Юра у Львові останньої третин XVIII століття / І. Єзерська 
// Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Т.256: Праці Історико-філософської сек-
ції. – Львів, 2008. – С. 685-702; Її ж. Релігійні конверсії у Львові наприкінці XVII – у XVIII 
століттях (на матеріалах метрик хрещень катедрального костелу). Частина І: Навернення 
християн-некатоликів та вихрещених іудеїв-ортодоксів і мусульман / І. Єзерська // Вісник 
Львівського університету. Серія історична. – Вип.44. – Львів, 2009. – С. 385-415.

14 Див., наприклад, розгорнутий репертуар демографічних методик у останній синтезі 
польської історичної демографії: Kuklo C. Demografi a Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. 
– Warszawa, 2009.

15 Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie, 1388-1783 
/ Wyd. Andrzej Janeczek. – T.1-2. – Poznań – Warszawa, 2005. Також див. мою рецензію на 
цю працю у виданні: Український археографічний щорічник. Нова серія. – Вип. 13/14. – 
Київ, 2009. – С. 704-709.
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До підставових дисциплін історичного циклу також належить історична 
топографія, що дає знання історику про територію міста. Статті та моногра-
фії Мар’яни Долинської, Романа Могитича, Володимира Вуйцика16 є фактично 
тільки кроками в цьому напрямку. Адже невідома точна картина меж Львова у 
середньовіччі, просторова локація міста маґдебурзького права у долині річки 
Полтви. Багато що могли б дати археологічні розкопки у кількох точкових зо-
нах Львова, були б дуже доцільними. Однак відсутність публікації результатів, 
узагальнень після багатьох археологічних розкопок у Львові за останні роки – 
це окрема тема. Втім у 2008 р. з’явився друком каталог археологічних пам’яток 
на території Львова, що може стати підґрунтям для написання майбутньої уза-
гальнюючої монографії17.

Історичний атлас Львова чекає свого слушного часу. До нього слід було 
б включити не тільки відомі дослідникам карти в оригінальній широкофор-
матній формі, як от Жана де Дуфе 1767 р.18, але й історичні реконструкції, на-
приклад планувальної структури міста. Дещо вже робиться у цьому напрямку. 
Київський картограф Дмитро Вортман зробив оригінальні та вдалі історичні 
реконструкції давнього Львова у кількох хронологічних зрізах (1340, 1500 та 
1750 рр.), готуючи карти до історичного гасла про Львів “Енциклопедії істо-
рії України”19. Але без глибшої співпраці з професійними картографами, ур-
баністами, дослідниками архітектури історикам важко впоратися із завданням 
видати багатоаркушевий та різноплановий історичний атлас Львова. Однак є 
приклад не такого далекого й близького ментально та історично Кракова, де 
вдалося реалізувати цей проект20. Чому ж його у такому великому науковому 
центрі, як Львів, не можна видати?

З соціальної історії Львова вийшло друком кілька праць, в тому числі: 
“Національні громади Львова XVI-XVIII ст.” Мирона Капраля (2003), а також 
Ігоря Лиля “Нариси з історії грецької громади Львова XVI-XVII століть” (2002).

16 Долинська М. Українська дільниця Львова у XVI - XIX ст.: соціотопографічна 
характеристика / Автореф. дис. на здобуття…  канд. іст. наук. – Львів 1997; Її ж. Львів: 
простір і мешканці (історико-урбаністичний нарис). – Львів, 2005; Її ж. Історична 
топографія Львова XIV-XIX ст. – Львів, 2006; Моготич І. Планувальна структура 
львівського середмістя і проблеми його датування / І. Могитич // Записки наукового 
товариства імені Шевченка. – Т.227: Праці секції мистецтвознавства. – Львів, 1994. – С. 
279-288; Його ж. Розвиток планувальної структури північно-західної частини львівського 
середмістя (до кінця XIV ст.) / І. Могитич // Вісник інституту Укрзахідпроектреставрація. 
– № 11. – Львів, 2000. – С.15-22; Вуйцик В. Територіальний розвиток міста Львова (до 
1939 р.) / В. Вуйцик // Вісник інституту Укрзахідпроектреставрація. – № 13. – Львів, 
2003. – С. 41-48.

17 Мацкевой Л. Археологічні пам’ятки Львова. – Львів. 2008.
18 Про цю карту конкретніше описав: Czerner O. Plan Lwowa Jeana Ignacego du Desfi llesa z 

1766 r. / O. Czerner // Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. – Т. 43. – Warszawa, 1998. – Z. 
1-2. – S. 109-122.

19 Ісаєвич Я. Львів / Я. Ісаєвич // Енциклопедія історії України. – Т. 6. – Київ, 2009. – С. 
322-324, 330.

20 Kraków [Atlas historyczny miasta Krakowa] / Red. Zdzisław Noga, aut. Zbigniew Beiersdorf [et 
al.], oprac. kartogr. Tomasz Szpytma. – Kraków, 2007. Атлас вміщує 76 великомасштабних 
карт.
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Однак, навряд чи можна вважати, що широченна соціальна тематика закри-
вається цими працями. Раніше, в радянські часи проблеми класової боротьби 
примітивно перекривали всі соціальні питання. Недавні статті та розвідки про 
національні громади вказують на нові аспекти соціальних досліджень. Але з 
швидким розвитком нових урбаністичних методологій на Заході нам потрібно 
давати відповіді на такі дослідницькі виклики за темами: патриціат та бюргер-
ство, просопографія міської еліти, злочинність, щоденне життя, сімейне життя, 
жінка в місті, шпитальництво, соціотопографія, бідність та багатство в місті, 
свята, розваги та відпочинок та ін. Систематична робота молодих дослідників 
з львівськими міськими книгами, видання масових та актових джерел, на мою 
думку, пожвавить соціальні дослідження давнього Львова.

З історії права давнього Львова нещодавно захищені дисертації Ореста 
Зайця про інститут міського права XV-XVIII ст.21, Степана Білостоцького про 
кримінальне судочинство22. Поштовхом до цих та інших історико-правових до-
сліджень стала публікація привілеїв міста Львова XIV-XVIII ст.23, як основних 
документів, регулюючих правові відносини в місті. Ключовим документом з 
львівських привілеїв став локаційний диплом Казимира ІІІ 1356 р. Інтерпре-
тація цього привілею як повторного надання маґдебурзького права зніціювала 
плідну дискусію про правову локацію та надання місту самоврядних прав ще 
в княжі часи24. 

На межі історії права, демографії та історичної топографії написані роз-
відки Андрія Фелонюка про львівські передмістя та юридики: їхній статус, 
населення та розташування25. Чекаємо від молодого талановитого вченого 

21 Заяць О. Міське громадянство Львова XV - XVIII ст. (за реєстрами прийняття до 
міського права) / Автореф. дис... канд. іст. наук. – Львів, 2005. На жаль, молодий 
дослідник в подальшому відійшов від львівської проблематики досліджень загалом, хоча 
продовжують виходити його праці за темою кандидатської дисертації: Заяць О. Професії 
виробничої сфери львівського міщанства (за реєстрами новоприйнятих громадян XV - 
XVIII століть) / О. Заєць // Записки наукового товариства імені Шевченка. – Т. 256: Праці 
Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – Львів, 2006. – С. 320-370; 
Його ж. Умови та процес прийняття до міського права у Львові у XV - XVIII століттях 
// Записки наукового товариства імені Шевченка. – Т. 257: Праці Історично-філософської 
секції. – Львів, 2008. – С. 113-141. / M. Proksa // Rocznik Historyczno-Archiwalny. – Т.10. – 
Przemyśl, 1995. – S. 73-92.

22 Білостоцький С. Кримінальне судочинство міста Львова XVI - XVIII ст. (за матеріалами 
війтівсько-лавничого суду міста Львова) / Автореф. дис... канд. юрид. наук.  – Львів, 2009.

23 Привілеї міста Львова XIV-XVIII ст. / Упор. М.Капраль. – Львів, 1998.
24 Капраль М. Привілей 1356 р. як повторне надання магдебурзького права для міста 
Львова / М. Капраль // Львів: місто, суспільство, культура. – Т. 3 / Вісник Львівського 
університету. Серія історична. Спеціальний випуск. – Львів, 1999. – С. 11-21.

25 Фелонюк А. Зі спостережень над функціонуванням двориків на передмістях Львова XVIII 
ст. / А. Фелонюк // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип.10. – Дрогобич, 2006. – 
С. 263–273; Його ж. Правовий статус та просторова локалізація нерухомої власності на 
передмістях Львова XVIII ст. / А. Фелонюк // Історична топографія і соціотопографія 
України. – Львів, 2006. – С. 365–403; Його ж. Передмістя Львова другої половини XVII–
XVIII ст.: адміністративно-правовий статус та соціотопографія / Автореф. дис... канд. іст. 
наук. – Львів, 2009.
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узагальнення на цю тему у вигляді монографії, де були б розставлені акценти 
його детальних досліджень.

Історико-правові дослідження потребують особливої кваліфікації: знання 
правничої термінології, прочитання “мертвої” латинської мови, складної се-
редньовічної палеографії. Досліднику необхідна праця не тільки з установчи-
ми, законодавчими документами, що відображають статично правові відноси-
ни (на кшталт привілеїв чи статутів), але й звернення до виконавчих джерел, 
де ці відносини передаються динамічним чином, як от судові процеси, декрети, 
мандати тощо. У монографії про національні громади Львова ранньомодерно-
го періоду я намагався подати приклад такого збалансованого дослідження26. 
Так, монографія розпочинається аналізом установчих міських привілеїв, а далі 
йдуть розділи, в яких прослідковується реальне виконання цих привілеїв у кон-
кретних випадках судових та правових колізій XVI-XVIII ст.

Історико-економічні дослідження давнього Львова мають багату тради-
цію з часів Станіслава Кутшеби, Луції Харевічової, Романа Зубика та Станіс-
лава Гошовського27. У радянський час можна назвати прізвища Ярослава Кіся, 
Василя Інкіна, Галини Яценко, що досліджували різні питання з історії торгів-
лі, ремесла та загалом економіки Львова давнього періоду28. Ближче до наших 
днів, у 80-90-і роки ХХ ст., Володимир Кривонос та Раїса Шиян продовжили цю 
традицію історико-економічних досліджень, працюючи над торгівлею Львова 
відповідно у східному та західному напрямках29. Публікації В. Кривоноса сто-
сувалися як проблематики торгівельних шляхів, номенклатури товарів східних 
купців (перських, турецьких, грецьких, вірменських), так і торгівлі окреми-
ми товарами на львівському ринку (наприклад, шовком, вином, прянощами). 
Раїса Шиян зосередилася на західному торгівельному напрямку, зокрема до-
сліджуючи торгівельні контакти шотландських купців. Можна сказати, що те-
ма львівської торгівлі найбільш вивчена з економічного блоку, але звичайно й 
26 Капраль М. Національні громади Львова XVI-XVIII ст. (соціально-правові взаємини). – 
Львів, 2003.

27 Див. огляд їхніх робіт найповніше подана у останній історіографічній синтезі польського 
періоду: Charewiczowa Ł. Historiografi a i miłośnictwo Lwowa [Biblioteka Lwowska. – T. 
XXXVII]. – Lwów, 1938.

28 Про них див.: Яремчук В. Проблеми історичної науки в працях Я.П.Кіся / Автореф. дис…  
канд. іст. наук. – Київ, 1998; Капраль М. Привілеї та статути ремісничих цехів і купецьких 
корпорацій Львова XV-XVIII ст. (історико-правовий нарис) / М. Капраль // Економічні 
привілеї міста Львова XV-XVIII ст.: Привілеї та статути ремісничих цехів та купецьких 
корпорацій Львова. – Львів, 2007. – С. Х-ХІІ.

29 Шиян Р. В. Торгівля міст Руського і Белзького воєводств у XVI - першій половині XVII ст. 
/ Р. В. Шиян // Записки наукового товариства імені Шевченка. – Т.228. – Львів, 1994. – С. 
123-159; Її ж. Купці-шотландці в містах Руського воєводства у XVI-XVII століттях / Р. В. 
Шиян // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Вип.33. – Львів, 1998. – С. 
50-55; Кривонос В.  Торгова діяльність левантійських купців у Львові в у XVI - першій 
половині XVII ст. / В. Кривонос // Вісник Львівського університету. Серія історія. – Вип. 
27. – Львів, 1992. – С. 97-108; Його ж. З історії торгівлі львівських купців в Ірані у XVI 
– середині XVIІ ст. / В. Кривонос // Вісник Львівського університету. Серія історія. – 
Вип.29. – Львів, 1993. – С. 17-25; Його ж. Торгівля левантійським шовком у Львові в 
XVI - середині XVII ст. / В. Кривонос // Україна в минулому. – Вип.8. – Київ – Львів, 1996. 
–  С. 117-135.
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вона потребує конкретних тем за прізвищами окремих купців, чи у вузькому 
хронологічному відтинку. На жаль, ніхто ще досі не шукав львівських купців у 
архівах Туреччини чи Ірану. Отже, тема торгівлі цікава та вічна, оскільки саме 
на торгівлі тримався добробут львів’ян та обороноздатність міста загалом.

Після виходу друком “Економічних привілеїв Львова XV-XVIII ст.” (2007) 
сподіваюсь, що активізується вивчення львівського ремесла, назагал занедба-
ної ділянки досліджень. На сьогодні, бачу два перспективних напрямки дослі-
джень львівського ремесла: конкретно-історичні дослідження по окремих це-
хах із залученням цехових книг, до яких після Ярослава Кіся ніхто не заглядав, 
а також – вивчення соціального середовища ремісників, котрі жили не тільки 
одним “хлібом насущним”, тобто були тільки виробниками. Слід з’ясувати їх-
ні родинні зв’язки, щоденне життя з повсякденними клопотами та радощами, 
тобто стреміти до відкриття людського виміру в цій нібито цілком економічній 
сфері міського життя.

З економічної сфери історичних зацікавлень фінансова проблематика дав-
нього Львова є найбільш занедбаною, не дивлячись на взірцеві навіть з євро-
пейської точки зору монографії Романа Зубика та Станіслава Гошовського, на-
писані ще у міжвоєнний період30. Не змінила ситуацію й нещодавно захищена 
кандидатська дисертація Ігоря Лиля31 про рахункові книги першої половини 
XVIII ст. На жаль, молодий дослідник потім відійшов від цієї теми та загалом 
від львівської тематики. А дослідникам давнього Львова було б цікаво мати 
під рукою, наприклад, розвідки про кредитно-позичкові відносини місцевого 
купецтва чи про джерела багатства львівського патриціату, вірменських та єв-
рейських купців, обіг капіталів та їхній фінансовий стан у конкретні періоди.

Історія церкви в давньому Львові вивчалася на широкому інституційному 
ґрунті у вимірі Львівської єпархії, Київської митрополії (роботи Ігоря Скочиля-
са, Василя Кметя32). Але власне міська історія не була в центрі цих досліджень, 
Львів був пасивним об’єктом історико-церковних процесів в контексті історії 
широкого церковного ареалу, йому відводилося місце осідка духовної влади 
без обумовлення специфіки львівської церковної ситуації. Це цілком можна по-
яснити двома причинами. 

По-перше, загалом відсутністю просопографічних досліджень нижчого та 
середнього львівського духівництва (пригадується тільки давня робота Ігоря 
30 Hoszowski S. Ceny we Lwowie w XVI i XVII wieku. – Lwów, 1928. [ Badania z dziejów 

społecznych i gospodarczych. – T. 4]; Zubyk R. Gospodarka fi nansowa miasta Lwowa w latach 
1624-1635. – Lwów, 1930.

31 Лильо І. Фінансове господарство міста Львова у 1730-1750 рр. / Автореф. дис... канд. іст. 
наук. – Львів, 1999.

32 Скочиляс І. Протоколи генеральної візитації Львівської єпархії 1730-1733 рр. як історичне 
джерело. Автореф. дис. ... канд. іст. наук. – Київ, 1999; Собори Львівської єпархії XVI–
XVIII століть / Упор. та історичний нарис І. Скочиляса. – Львів, 2006; Кметь В. Інвентарі 
Успенської та Святоонуфріївської монастирської церкви у Львові 1579 р. / В. Кметь // 
Вісник Львівського університету. Серія історія. – Вип. 35–36. – Львів, 2000. – С. 494-
510; Його ж. Дворний єпископ з рамени митрополита: до 460-ліття хіротонії першого 
львівського православного владики Макарія Тучапського / В. Кметь // Православний 
вісник. – Вип.5–6. – Київ, 2000. – С. 58-74; Його ж.  Львівська єпархія у XVI - на початку 
XVII ст. / Автореф. дис… канд. іст. наук. – Львів, 2001.
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Мицька про священиків Успенської церкви33). Ми не знаємо, хто конкретно 
правив у тій чи іншій церкві, яка була освіта та богословська підготовка свяще-
ників, які були священичі династії тощо. 

По-друге, бракує досліджень про церковні храми та церковні інституції, 
що діяли у місті, наприклад крилос, консисторський суд34. Пишучи про церк-
ви, історики архітектури “перетягують ковдру на себе”, висвітлюючи історію 
спорудження храмів, висловлюють гіпотези про фундацію та початки будівни-
цтва храму,  докопуються до невідомих чи маловідомих досі іконографічних 
зображень. А історики церкви останнім часом не дають поживу для істориків 
міста у вигляді біограм чи ширших нарисів (не про відомих церковних ієрархів 
Афанасія та Варлаама Шептицьких, Йосифа Шумлянського та інших, про яких 
написали наші попередники давніше35) про відомих церковних діячів нижчого 
духовного звання, хоча б назвати ім’я відомого візитатора XVIII ст. Миколая 
Шадурського36.

Польські історики Римо-католицької церкви у Львові працюють над ці-
єю тематикою системно і віддавна, з початку 80-х років ХХ ст., коли почали 
з’являтися праці Тадеуша Трайдоса та Юзефа Крентоша37. Останній дослід-
ник від загальніших монографій про поширення структур Римо-католиць-
кої церкви на руських землях перейшов до конкретних досліджень з історії 
33 Мицько І. Львівські священики та вчителі останньої чверті XVI – першої третини XVII ст. 

/ І. Мицько // Успенське братство і його роль в українському національно-культурному 
відродженні. – Львів, 1996. – С. 12-23.

34 Див. останні публікації молодих дослідників: Павлишин А. Книги духовного суду 
як джерело вивчення історії монастирів Львівської єпархії в часи владицтва Йосифа 
Шумлянського (1668–1708) / А. Павлишин // Rocznik Europejskiego kolegium Polskich i 
Ukraińskich uniwersytetów. – Lublin, 2004. – S. 103-108; Навроцька А. Найдавніша книга 
духовного суду Львівської православної єпархії 1668–1674 років (зі збірки Національного 
музею у Львові) / А. Навроцька // Український археографічний щорічник. Нова серія. – 
Т.13. – Київ, 2009. – С. 284-302.

35 Троицкий П.  Варлаам и Афанасий Шептицкие, епископы львовские и каменецкие / 
П. Троицкий // Подольские епархиальные ведомости. – Камянец Подольский, 1869. – 
№ 2. – С. 47-57; – № 3. – С. 100-107; Рудович І.  Епископы Шептицки / І. Рудович // Бо-
гословский вестник. – Львів, 1901-1902; Andrusiak M.  Józef Szumlański, pierwszy biskup 
unicki lwowski: 1667 - 1708. – Lwów, 1934.

36 Дослідники відзначають роль о. Миколая Шадурського у детальному проведенні візитації 
Львівської єпархії 1759-1763 рр., однак саме про особу обмаль інформації, див.: Бор-
дун М.  З життя українського духовенства Львівської єпархії в другій половині XVIII ст.: 
на основі візитацій М. Шадурського 1759 - 1763 рр. / М. Бордун // Записки наукового 
товариства імені Шевченка. – Т. 109. – Львів, 1912. – С. 39-90; – Т. 110. – Львів, 1912. – 
С. 55-100; – Т. 134. – Львів, 1924. – С. 137-160; Budzyński Z.  Struktura terytoryalna eparchii 
lwowskiej w świetle wizytacji ks. Mikołaja Szadurskiego: 1758 – 1765 / Z. Budzyński // Religie 
– edukacja – kultura. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Litakowi. – 
Lublin, 2002. – S. 127-142.

37Trajdos T.  Kościół katolicki na ziemiach ruskich Korony i Litwy za panowania Władysława II 
Jagiełły. – Т.1. – Wrocław, 1983; Ibid. Karmelici we Lwowie w XV w. / Т. Trajdos // Przegląd 
Historyczny. – Т.87. – Warszawa, 1996. – Z. 3. – S. 497-513; Ibid.  Kościół dominikanów 
lwowskich w średniowieczu jako ośrodek kultowy / Т. Trajdos // Nasza przeszłość. – Т.87. 
–Warszawa, 1997. – S. 39-72; Krętosz J.  Organizacja archidiecezji Lwowskiej obrządku 
łacińskiego od XV w. do 1772 r. – Lublin, 1986.
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львівських кляшторів та чернечих орденів. В цьому ж тематичному ключі 
написана остання монографія молодого дослідника Станіслава Тилюса про 
фундації римо-католицьких костелів та монастирів у Львівській архиєпархії, 
включно зі Львовом38.

Історія львівських братств, зокрема Успенського Ставропігійського, окре-
ма тема для дискусій. З рецензіями на три останні праці на цю тему Ярослава 
Ісаєвича, Світлани Лукашової та Юлії Шустової я нещодавно виступав у пре-
сі39. Підсумовуючи написане, хочу наголосити, щоб вийти на новий якісний 
рівень нашого знання, історія львівських братств потребує залучення нових 
джерельних пластів для дослідження, щоб не повторювати або модифікувати 
висновки попередників, як це зробила С. Лукашова, або обмежуватися тільки 
одним фондом, хоч і найрепрезентативнішим “Львівського Ставропігійського 
інституту”, як це зробила у своїй праці Ю. Шустова. 

У дискусіях щодо ролі братств та братського руху у Львові та ширшо-
му контексті українсько-білоруського релігійно-культурного простору луна-
ють думки про потребу дослідження братств у рамках церковної парадигми 
як саме церковного інституту. Загалом погоджуючись з таким дослідниць-
ким підходом, хочу зауважити, що братства складали світські люди, яким 
не були байдужі інтереси соціальні, національні та економічні. Якщо в XV-
XVIII ст. переважно в малих містах нашого регіону українці мали доступ до 
владних структур міста (ради та лави), то у Львові українці були позбавлені 
такої можливості й використовували саме інститут братства для досягнення 
культурних, національних та економічних цілей української спільноти міста. 
Хоча в різні періоди часу світські впливи в братстві були більш чи менш інтен-
сивні. Детальніше вивчення церковного чинника, особливо у другій половині 
XVII – XVIII ст., знову потребує конкретно-історичних досліджень із залучен-
ням нових архівних джерел.

Завершити хочу цитатою Наталі Яковенко: коли ми “самі перестаємо себе 
вивчати, то нас починають вивчати… і без нас”40. А ситуація з історією міст в 
нашій історіографії, навіть на прикладі найбільш досліджуваного Львова, на 
мою думку, виглядає досить сумно. У сухому наслідку можна констатувати: 
38 Tylus S. Fundacje kościołów parafi alnych w średniowiecznej archidiecezji lwowskiej. – Lublin, 

1999.
39 Див.: Капраль М. “У своєму соку” або чи є вартісним дослідження без архівних джерел 

[рец. на: Лукашова С.С. Миряне и Церковь: Религиозные братства киевской митропо-
лии в конце XVI века. Москва, 2006] / М. Капраль // Український гуманітарний огляд. 
– Вип. 13. – Київ, 2008. – С. 133-144; Його ж. Історія українських братств: англомовний 
варіант. [Рец. на:] Isaievych Ia. Voluntary Brotherhood: Confraternities of Laymen in Early 
Modern Ukraine. Edmonton; Toronto, 2006. XXXI+324 p. / М. Капраль // Дрогобицький 
краєзнавчий збірник. – Вип.11–12. – Дрогобич, 2008. – С.686-695; Його ж. Знахідки і 
втрати джерелознавчого дослідження про Львівське братство. [Рец. на: Шустова Ю.Э. 
Документы Львовского Успенского Ставропигийского братства (1586-1788). Источнико-
ведческое исследование. Москва, 2009. 648 с., ил. (Россия и Христианский Восток. Би-
блиотека; Вып. 8)] / М. Капраль // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип.13. – Дрого-
бич, 2009. – С. 365-371.

40 Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. (Волинь і Центральна 
Україна). – Київ, 1993. – С. 22.
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фактично немає наукових шкіл, немає спеціалізованих періодичних видань, 
збірників праць, немає інституцій, що комплексно опікувалися би з науковою 
перспективою міською історією, як давньою, так і сучасною41. Але спільними 
зусиллями ми можемо змінити ситуацію на краще…

Myron Kapral. CONDITION AND PROSPECTS OF RESEARCH 
OF THE HISTORY OF THE CITIES OF UKRAINE: EXAMPLE LATE 
MEDIEVAL AND EARLY MODERN L’VIV

41 Нововиниклий у 2004 р. “Центр міської історії Центрально-Східної Європи” у Львові 
приватної фундації австрійського дослідника та мецената Гаральда Біндера дивним 
чином опікується тільки проблемами нової та новітньої міської історії.
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Денис Козак* 

ТОРГОВО-РЕМІСНИЧИЙ ТА КУЛЬТОВИЙ ЦЕНТР 
ГОТІВ НА ВОЛИНІ

Протягом останніх років автор проводить археологічні дослідження по-
селення вельбарської культури біля с. Хрінники Демидівського району Рівнен-
ської області, що розташоване на лівому березі р. Стир (Хрінниківське водо-
ймище) в урочищі Шанків Яр.

Довжина поселення складає біля 700 м, збережена ширина – біля 30 м. 
Найбільш інтенсивно заселена середня частина урочища1. Так, з 36 вельбар-
ських жител, досліджених на сьогоднішній день, 22 виявлені у центрі урочи-
ща. Інші 14 жител знаходяться на різних відстанях один від одного вздовж 
всієї берегової тераси.

Враховуючи, що сьогодні, за нашими спостереженнями, знищено ерозією 
ґрунту близько 20-30 м берегової лінії, яка була, очевидно, не менш густо за-
селена,  кількість жител на поселенні складала біля 100 одиниць.

Кидається у вічі відносно невеликий відсоток господарських об’єктів по-
рівняно з житловими спорудами. Підрахунки показали, що на одне житло при-
падає менш, ніж 0,5 ями-погреба та 0,5 господарської споруди  (Таблиця І). На 
інших вельбарських поселеннях це співвідношення дещо більше. Так, у Го-
родку на одне житло припадало 4 ями та 3 споруди, у Загаях – 3 ями-погреби.

Таблиця І. Співвідношення жител та господарських споруд на поселен-
нях вельбарської культури Волині

Поселення Житла Господарські 
споруди Ями-погреби

Хрінники 36 16 16
Городок 3 8 14
Линів 6 3 4
Боратин 11 –– 14
Загаї-2 5 2 14

В цілому, незначна кількість заглиблених господарських споруд у готів по-
яснюється, очевидно, своєрідним способом збереження запасів.

Очевидно, на відміну від носіїв зарубинецької культури чи венедів (зу-
брицька культура), які зберігали продовольчі запаси у землі, готи використо-
вували для цієї мети, в основному, наземні будівлі з легкими стінами та дахом, 
або ж мали комори  у межах житла. Судячи з плану розташування об’єктів, 
господарські споруди є виключно біля невеликих жител, як наземної, так і 

* Козак Денис Никодимович – доктор історичних наук, професор, заступник директора 
Інституту археології НАН України (Київ).

1 Козак Д., Прищепа Б, Шкоропад В. Давні землероби Волині.− Київ, 2004. – С.5.
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Рис. 1. Датуючі предмети з поселення (1- 12).
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заглибленої конструкції. В свою чергу, ні в одному випадку не простежено біля 
великих наземних будівель, а також біля півземлянок, площа яких перевищує 
20 м².

Велика кількість датуючих речей (фібули, частини поясу, скляні намисти-
ни, шпори), порівняльний аналіз керамічних комплексів дозволяють датувати 
поселення в межах кінця ІІ – ІV ст. н.е. і розділити час його існування на три 
фази (табл. ІІ).

До І фази належить 17% від всіх виявлених житлових споруд (табл. ІІ). 
Їх хронологія визначається бронзовим наконечник пояса, що відноситься до 
третього варіанту другого типу за класифікацією Ф. Раддатца2 (Raddatz, 1957, 
s. 89). Наконечник виявлено у культурному шарі, він має вигляд видовженого 
трикутника з суцільною шишечкою та циліндричним відростком (Рис. 1, 2). 
Верхній край розклепаний і має отвір для підвішування до пояса. За Раддатцом 
ці прикраси датуються у пониззях Вісли та Мазурському Поозер’ї другою по-
ловиною ІІ – першою половиною ІІІ ст. н.е. Так само вони датуються у Сілезії, 
Чехії, Скандинавії3. Цим же часом датуються дві трубчасті намистини з житла 
99 (Рис. 1, 11, 12). Одна з них має реберчасту циліндричну форму і виготовлена 
із сіроблакитного скла технікою витягування з додатковим формуванням.

Друга намистина циліндрична, із безфарбного прозорого скла з слабким 
сіроблакитним відтінком з трьома поздовжніми стрічками (Рис. 1, 12).

Такі прикраси широко відомі на території Європейського Барбарікуму й 
датуються від стадії В2/С14.

До стадії В2/С1 можна віднести також трьохскладовий кістяний гребінь 
з дугоподібною спинкою з житла 32 (Рис. 1, 1). За класифікацією Р. Шишкіна 
дата гребенів цього типу визначається співвідношенням висоти спинки до її 
ширини. Чим менше це співвідношення, тим більш рання дата гребеня. За цим 
показником, а також за шириною (12 см) гребінь з житла 32 можна віднести до 
першої половини ІІІ ст. н.е.5.

У житлах 32 та 99, де знайдені ці датуючі предмети, знаходилась виключно  
ліпна кераміка. На цій підставі, до першої фази існування поселення ми від-
носимо  всі інші об’єкти, в яких відсутня кружальна кераміка черняхівського 
типу (Рис. 3, 5).

Крім типово вельбарських форм, у житлах І фази є посудини, що мають 
аналогії у пшеворській культурі. Це близькі до банкоподібних за формою, слабо

2 Raddatz K. Der Thorsberger Moorfund. Gürtelteile und Körperschmuck / К. Raddatz // Offa-
Bücher. – Bd. 13. –Neunmünster, 1957. – S.89.

3 Godłowski K. The Chronology of the Late Roman and Early Migration Period in Central Europe. 
–  Krakow, 1970. – Р.47–48; Кухаренко Ю. Могильник Брест-Тришин. – Москва, 1980. – 
С.49.

4 Tempelmann-Mączyńska M. Die Perlen der römischen Kaiserzeit und der frűhen Phase der 
Volkerwanderungszeit im mitteleuropaischen Barbaricum / von Magdalena Tempelmann-
Maçzyńska  P. von Zabern. – Mainz am Rhein, 1985. – S. 42, 45, 90

5 Шишкин Р. Г. Хронологические признаки трёхслойных гребеней черняховской культуры. 
– Москва, 2002. – С. 244.
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Рис. 2. Фото, план та розрізи житла 116 (фаза І).
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профільовані та опуклобокі горщики, S-подібні миски та невеликі, добре про-
фільовані кухлики з масивними ручками.

Житлами цього періоду були виключно півземлянки прямокутної форми із 
заокругленими кутами (човникоподібні) та великою кількістю стовпових ям по 
периметру стін, або посередині долівки, що можливо свідчить про стовпово-
плетневу конструкцію стін.

Найбільш примітивною з точки зору конструкції на першій фазі розвитку 
поселення була житлова споруда 116 (рис. 2). Це була дещо заглиблена у мате-
рик споруда з формою, що нагадує підошву із звуженою східною та розшире-
ною західною частинами і розмірами відповідно 2,4-3,4×5,1 м.

Таблиця ІІ. Хронологічне співвідношення жител поселення та їх типів

Фаза № 
житла ІІ ст. н.е. ІІІ ст.н.е. ІV ст. н.е.

Тип жит-
ла

н/з\п/з

І фаза

29 а п/з
32 п/з
33 п/з
99 п/з
107 п/з
116 п/з

ІІ фаза

4 п/з
9 п/з
11 н/з
13 п/з
16 п/з
25 п/з
18 п/з
29 п/з
40 н/з
41 п/з
43 н/з
45 н/з
48 н/з
50 н/з
47 н/з
67 п/з
79 п/з
85 п/з
86 п/з
90 п/з
100 п/з
103 п/з
105 п/з
109 п/з
111 п/з
114 п/з

ІІІ фаза
12 н/з
30 п/з
54 п/з

Стіни дещо звужені до дна, нерівні, долівка пласка, дуже міцно утрамбова-
на. Житло орієнтоване довгими стінами по лінії схід – захід. Висоту земляних 
стін вдалося зафіксувати на позначці 0,15 – 0,2 м, але, очевидно, що вони були 
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вищими, проте зруйновані культурними 
нашаруваннями, утвореними культовою 
спорудою.

По поздовжній осі житла, посередині 
долівки розміщено 7 ямок від стовпів. По 
краях стін і у кутах житла стовпових ям 
не виявлено. Це може свідчити про осо-
бливу конструкцію верхньої частини ці-
єї споруди. Основою даху, мабуть, були 
стовпи, розташовані на центральній осі, 
перекриті зверху балкою-перекладиною.  
Поперечні стовпи-крокви верхньою час-
тиною кріпилися на поздовжній балці, а 
нижньою частиною опускалися в землю. 
Таким чином, верхня частина цього житла 
виглядала, висловлюючись сучасною мо-
вою, як курінь. Таким же простим з точки 
зору архітектури було й житло 99 (Рис. 4).

До фази ІІ існування поселення на-
лежать 73% від всіх виявлених житлових 
споруд. У цих житлах містився ліпний 
вельбарський і кружальний посуд черня-
хівського типу. В більшості об’єктів ліп-
ний посуд переважав, в деяких – кількість 
ліпної та кружальної кераміки була одна-
ковою.

Ця фаза розвитку поселення відзначається великою кількістю індивіду-
альних знахідок. Це, в першу чергу, срібні, бронзові, залізні двочленні фібули 
підв’язної конструкції групи VI за О. Альмгреном. Такі фібули були виявлені 
в ряді житлових об’єктів (79, 85, 86, 105). Дужки у фібул округлі, півокруглі 
гладенькі або гранчасті, з площадками і без них. Такі фібули за Європейськими 
хронологічними схемами датуються від середини ІІІ ст. н .е. до ІV ст. н.е.6 (Рис. 
1, 3).

Інший типологічний ряд складають бронзові фібули з накладними рубчас-
тими кільцями на перегині ніжки в дужку і при пружині на верхньому кінці 
дужки. Такі фібули відносяться до серії 3 фібул, так званого, північного варіан-
ту двочленних прогнутих підв’язних фібул з ординарними рубчастими декора-
тивними кільцями за класифікацією Амброза7. Згідно датування цих дослідни-
ків такі фібули відносяться, в основному, до ІІІ ст. н.е.8.

6 Амброз А. К. Фибулы Европейской части СССР// САИ.- Вып. Д. 1-30. – Москва, 1966; 
Godłowski K. The Chronology of the Late Roman and Early Migration Period in Central Eu-
rope. –  Kraków, 1970. 

7 Амброз А. К. Фибулы. – С.67; Godłowski K. The Chronology. – Р. 53.
8 Амброз А. К. Фибулы. – С.67. – Табл. 12, 2, 3.

Рис. 3. Зразки ліпних посудин з житла 116.
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Іншу різновидність складають фібули з високим приймачем (житло 86) 
(Рис. 7, 1, 6). На одному з екземплярів, в переході ніжки у спинку, а також 
в основі приймача і на кінці ніжки, розташовані накладні рубчасті кільця. 
Головка декорована грибоподібною кнопкою. Фібула відноситься до типу 
двочленних арбалетних з високим приймачем (група VII за класифікацією 

Рис. 4. Фото, план та розрізи житла 99 (фаза І).
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О. Альмгрена) і датується з кінця 
ІІ ст. до ІІІ ст. н.е. включно. На думку 
більшості дослідників, фібули з ви-
соким приймачем діагностують фазу 
С римського часу.

IV ст. н.е. на поселенні діа-
гностує воїнська фібула з вузькою 
ніжкою групи 17 за класифікацією 
А. К. Амброза (рис. 1, 5 ). Центрами 
їх виготовлення є Північна і Цен-
тральна Європа. Найчастіше зустрі-
чаються у західних областях України.

Іншим, добре датуючим типом знахідок, є залізні шпори (Рис. 1, 9-10). Во-
ни знайдені у житлі 111, господарській ямі 90, культурному шарі. Їх характер-
ною рисою є асиметричність дужок. Шпора із споруди 90 має великі, широкі 
ґудзики на кінцях дужок, що є рецидивом ранньоримського часу. В цілому, ви-
роби, характерні для кінця ІІ ст., а, в основному, ІІІ ст., навіть початку IV ст. н.е.

До цього ж часу можна віднести кілька кістяних гребенів двоскладової 
конструкції з дуговидними спинками, всі срібні та мідні денарії (імператорів 
Антоніна Пія, Марка Аврелія, Антоніана, Фаустини, Гальби) залізні та бронзо-
ві пряжки, вістря стріл, тощо.

Житлами цього часу на поселенні були півземлянки, або споруди із лег-
ко заглибленою у материк долівкою стовпово-каркасної та зрубної конструкції 
стін (Рис. 6-7). Всередині кількох жител знаходились вогнища відкритого типу 
з кам’яною вимосткою, або без неї, деколи на материковому останці або ж у 
заглибленні. У кількох житлах біля стін були материкові останці-лежанки.

Рис. 5. Посуд з житла 99.

Рис. 6. Фото, план та розрізи житла 86 (Фаза ІІ).



332

Новою рисою поселення цього часу є 
наявність жител наземного типу з стовпо-
вою конструкцією стін, які облицьовували-
ся дошками, дерев’яними брусками та об-
мазувались глиною. Причому, це були довгі 

житла типу “Stallhaus”, великі, прямокутні споруди, або ж звичайних розмірів 
однокамерні будівлі квадратної чи прямокутної форми (Рис. 8). Всередині жи-
тел розміщено потужне вогнище, черінь якого вимощений шаром битих че-
репків чи каміння, або підсипаний глиною. Присутність цих жител, невідомих 
раніше на поселенні, свідчить про появу тут нових людей з новими культур-
ними навиками (більш досконалі способи житлобудівництва, велика кількість 
імпорту з черняхівського середовища, в тому числі широке використання у 
господарстві кружального посуду).  В ряді великих будівель наземного типу 
не було зафіксовано характерних для житла ознак. Вони мали, очевидно, гос-
подарське призначення.

До фази ІІІ функціонування поселення належить всього 10% від усіх ви-
явлених житлових об’єктів, що свідчить про його занепад. Характерною рисою 
об’єктів третьої фази є наявність у керамічному комплексі переважно кружаль-
ної кераміки (від 72 до 86%), властивої до пізнього етапу розвитку черняхів-
ської культури. Посуд добре випалений, переважно з домішками крупнозер-
нистого піску, поверхня шорстка. Серед горщиків переважають посудини з по-
товщеними вінцями. Багато глечиків та піфосів. В кожному з об’єктів присутні 
також великі кружальні посудини з масивними, широкими горизонтальними 
вінцями (Рис. 9-10).

За спостереженнями В. Д. Барана, такі посудини з’являються на черняхів-
ських пам’ятках не раніше ІV ст. н.е.9 

Добрими хронологічними показниками цього часу є трискладовий кістя-
ний гребінь з високою спинкою з житла 12, який датується від середини ІV ст. 
9 Баран В. Д. Черняхівська культура. За матеріалами Верхнього Дністра і Західного Бугу.- 
Київ, 1981. – С.92.

Рис. 8. План наземного житла 48 (фаза ІІ).

Рис. 7. Кераміка з житла 12.
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н.е. до гунського часу, та бронзова фібула, знайдена біля млинової споруди, з 
грибовидним ґудзиком на головці . Остання відноситься до типу “Bügelknopf-
fi beln” і датується, в цілому, ІV ст. н.е10 (Амброз, 1966, с. 78).

З трьох жител, що відносяться до заключної фази функціонування посе-
лення, два були півземлянковими і одне наземне типу “Stallhaus” (Рис. 11).

Розглянемо теж горизонтальну стратиграфію виявлених житлових об’єктів 
за фазами. 

Житла фази І не являють собою якоїсь системи. Вони розкидані по всій 
площі поселення без видимого порядку. Ні одне з цих жител не має господар-
ських будівель. 

Так само розкидані три житла фази ІІІ поселення.
10 Амброз А. К. Фибулы. – С.78.

Рис. 9. Кераміка з житла 12 (фаза ІІІ).
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Зате, дуже чітким і організованим є простір поселення фази ІІ його існу-
вання, тобто в період з другої половини ІІІ ст. до середини ІV ст. н.е. Переважна 
більшість жител цього періоду сконцентрована у середній частині берегової те-
раси, яка заокругленим виступом врізається в річкову долину. ЇЇ розміри  скла-
дають у довжину 205 м, а у глибину 40 м (Рис. 12).

Рис. 10. Кераміка з житла 54 (фаза ІІІ).
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Рис. 11. Фото, план та розрізи житла 54 (фаза ІІІ).
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Ця ділянка чітко ділиться на три з різною системою забудови частини: пів-
нічну і південну, між якими є незабудований простір, та прибережну. Основою 
забудови південної частини була вулиця, яка складалася з двох рядів жител 
шириною до 8 м. Відстань між житлами у рядах складала до 4 м. Вулиця тяг-
нулася від берега річки вглиб поля довжиною 40 м (Рис. 12).

Умовно цю частину поселення можна назвати “ремісничою”. Саме на цій 
ділянці знайдено більшість фібул, поясних пряжок, прясел, ножів. Тут виявле-
но невелику ямку, де знаходилось 9 глиняних ллячок, сильно пропалених, які 
використовувались у ювелірному виробництві. Вони були знайдені разом із 
кістяним лощилом та великим шматком горщика. На цій вулиці виявлено куб-
ки, більшість залізних ножів, денарії, залізні ножиці, кістяні гребені, рибаль-
ські гачки, проколки. В 6 м на південь від вулиці розташовувалась майстерня з 
розпилювання та обробки рогу .

Основою забудови північної частини поселення був культовий майдан з 
глиняним капищем у центрі. Форма майдану майже прямокутна, розміри 15×
20 м. З чотирьох сторін капища, в 6-10 м від його країв розташовувалися житла. 
Зі сторони берега це були великі наземні будівлі каркасно-стовпової конструк-
ції з високими стінами та потужним стаціонарним вогнищем всередині, а зі 
сторони поля – великі та глибокі землянки зі складним внутрішнім інтер’єром 
(приступки, прилавки). Вхід у всіх чотирьох житлах був зі сторони капища. У 
наземних житлах він позначений стовповими ямами, а у землянках – матери-
ковим виступом-порогом . Значний науковий інтерес представляє саме будівля 
капища (рис. 13 ) 

Його основою був майданчик розмірами 5×4 м, вимощений із земляної 
підсипки товщиною 10 -15 м зверху перекритою шаром насипної глини з до-
мішками органічних речовин товщиною 18 - 22 см. Споруда була орієнтована 
довгими стінами по лінії північ-південь. Центральну частину капища складає 
вівтар у вигляді вогнища, яке було розташоване посередині західної стіни зі сто-
рони річки. Вогнище піднімалося над вимосткою на 0,6 м і мало діаметр 1, 22 м.

Навколо вогнища вимощено глиняний майданчик розмірами 3×2,2 м та ви-
мосткою 0,2 м. над рівнем основної вимостки. Майданчик сильно випалений. 

Рис. 12. Загальний план центральної частини поселення.
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Рис. 13. Фото, план та розрізи капища.
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В чотирьох його кутах розташовані чотири ями-отвори, обгорілі всередині, 
діаметром 0,4-0,6 м. В одному  з отворів зберігся горщик, вмонтований у гли-
ну, в іншому – кілька уламків від горщика. Ці залишки дуже сильно пропалені. 
Очевидно, і в останніх ямках при функціонуванні капища були посудини.

Нижче, у глиняній вимостці, на її східному і західному краях,  розташо-
вувались ще дві ями-отвори із зруйнованими стінами діаметром 0,6-0,15 м і 
глибиною до 0,2 м. Очевидно, тут, як і в попередніх ямах знаходились якісь 
ємності (кошик, горщик).

У східній частині капища збереглися частини стін висотою 0,5 м над рів-
нем вимостки, довжиною 4,2 м при ширині 0,5 – 0,6 м. Посередині верхньої 
площини розташовувались ямки від стовпів з пропаленими стінками, що зна-
ходились на відстані 10-15 см від одна від одної. Залишки цієї стіни виявлені 
й в інших місцях капища. Це дає підстави говорити щодо наявності огорожі, 
котра оточувала капище з усіх сторін. Стовпові ямки свідчать про наявність у 
стіні дерев’яних конструкцій, очевидно, основи верхньої частини загорожі. За 
північною стіною капища, в 0,1 м від неї розташовувалась яма овальної форми 
розмірами 1,4×2 м.

Зі східної сторони капища розташований майдан розмірами, приблизно, 
7×14 м вибитий відносно майданчика на глибину до 35 см. Шар був заповне-
ний сіро-брунатною гумусною масою з великою кількістю кісток тварин та 
керамікою. Серед кісток є фрагменти черепів доместикованих та диких тварин, 
зокрема бика, коня, свині, вівці (кози), собаки, кабана, ведмедя, птахів.

Біля капища були знайдені також бурштинові намистини, жіночі кістяні 
заколки. Під стіною виявлено черепи коня, дикого кабана, свині та два черепи 
собаки.

Трапився також фрагмент людського черепа, який належав людині віком 23-
25 років та кілька інших дрібних людських кісток (за визначенням О. Д. Ко зак). 

Аналогій культовій споруді, виявленій на Хрінницькому поселенні в 
Україні немає. Тут до культових пам’яток можна віднести лише святилище, 
розкопане М. А. Тіхановою на поселенні у Лепесівці. Це було сімейне святи-
лище з вівтарем, присвяченим землеробським культам. Відсутні такі аналогії 
і на пам’ятках континентальних германців та у Скандинавії, хоча культових 
об’єктів розкопано там велику кількість. Це були, в основному, жертовні міс-
ця, розташовані поблизу води біля боліт та торфовищ. На ці місця складали 
германці дари богам. Спеціально збудованих для цього споруд поки що не ви-
явлено. Тільки окремі з культових місць мали майданчики, викладені камінням 
або галуззям11.

Враховуючи сукупність отриманих археологічних матеріалів та історич-
них джерел, можна допустити наступне. Виявленний у Хрінниках культовий 
11 Arbman H. Käringsjön Studur i Halländsk järnåjder. –Stockholm, 1945; Jankuhn H. Archeolo-

gische Beobachtungen zu Tierund Menchenopfern bei den Germenen in der römichen Kaiserzeit 
/ H. Jankuhn // Nachrichten der Akademie der Wissenschaft in Gottingen, I Philologish-histor-
ishe Klasse. – № 6. – Göttingen, 1967; Becker C. J.  Zur frage der eisenzeitlichen Moorgefässe 
in Dänmark / C. J. Becker // Vorgeschitliche Heiligtümer und Opferplätze in Mittel- und Nor-
deuropa. – Göttingen, 1970; Русанова И. П. Истоки славянского язычества. Культовые со-
оружения Центральной и Восточной Европы І тыс. до н.э. – І тыс. н.э. – Черновцы, 2002.
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комплекс був стаціонарним капищем-
жертовником де здійснювались ви-
ключно культові жертвоприношення 
тварин і людей в честь германських бо-
гів. Такими богами могли бути, врахо-
вуючи дані Тацита та Йордана, Вотан 
(Одін), Тор (Донар) і, можливо, богиня 
родючості Нерта. Якщо першого, за 
описами Йордана, постійно вшанову-
вали жорстоким культом вбивства лю-
дей, то Тор був любителем цапів, яких 
він приймав у жертву, поїдав, а з кісток 
відновлював і знову посилав людям у 
вигляді божого дару, створюючи неви-
черпний запас м’яса.

Горщики, які були вмонтовані з чо-
тирьох сторін навколо жертовного вог-

нища, могли бути ємністю для крові тварин і людей, яких приносили в жертву, 
можливо, змішаної з якимись травами, медом, смолою, що зпівставляється із 
священним медом, здобутим Одіном, або ж вічним медовим молоком священ-
ної кози Хейдрун, про які оповідають  скандинавські історичні джерела та ан-
тичні автори12.

Чани, від яких залишилися значні за розмірами ями у двох кутах вівтаря 
могли бути заповнені мотивним м’ясом. В ямі продовгувато-овальної форми, 
розташованої біля східної сторони жертовника, можливо, умертвляли і розді-
ляли туші жертовних тварин. Їх голови, виходячи з того, що деякі з них лежали 
біля південної стіни жертовника, можливо, застромлялися на дерев’яні стовпи, 
вмонтовані у стіну.

Дослідники германських культів відзначають, як одну з їх особливостей, 
незначне, або зовсім відсутнє у порівнянні з іншими язичницькими народами, 
використання вогню. У цьому полягає чітка відмінність Хрінницького капи-
ща готів від інших культових об’єктів германців. Вона пояснюється, очевид-
но, відмінністю сприйняття вогню у міфологічній системі германців від інших 
давніх народів Європи.

У германській міфології вогонь сприймався двояко: як очищаюча та зігрі-
ваюча, але, водночас, і всезнищуюча стихія. 

Можна допустити, що у поглядах германських общин, які здійснювали 
жертвоприношення у Хрінниках, домінувало сприйняття вогню як очищаючої 
сили, внаслідок дії якої жертва передавалась богу. Тому, основою капища було 
потужне, багатошарове жертовне вогнище.

12 Тацит. О происхождении германцев и местоположении Германии. – Ленинград, 1970; 
Страбон. Геграфия. – Москва, 1964; Йордан. О происхождении и деяниях гетов. – Мо-
сква, 1960; Прокопий из Кесарии. Война с готами. – Москва, 1950; Григорий Турский. 
История франков. – Москва, 1987; Мифы народов мира. – Т.1. – Москва, 1987. 

Рис. 14. Божество Сарапіс з житла 99.
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Потребує пояснення також наявність великої кількості кісток тварин і 
окремих людських кісток на майдані перед жертовником. Це прямо свідчить 
про поїдання жертовної їжі учасниками жертвоприношення, тобто розділення 
жертовної їжі  з богами.

Така риса процесу жертвоприношення не властива германським народам. 
У всякому разі, вона до цього часу не зафіксована ні в археологічному матері-
алі, ні у писемних джерелах. Можна лише допустити, що ці прояви у волин-
ських готів, як і розуміння вогню як очищаючи сили, викликані зовнішніми 
впливами, в першу чергу слов’янськими та античними.

Вплив готів на слов’янську культуру цілком допустимий й закономірний. 
Готи поселилися на землях, які належали венедам і жили, з огляду на дату-
вання капища, більше 100 років в їхньому оточенні. Про наявність контактів 
із венедським народом свідчать хоч і невеликі, але виразні групи матеріалів в 
деяких готських житлах, зокрема, ліпних горщиків, фібул з високим прийма-
чем. Останні, за спостереженням черняховістів, є етновизначальною рисою 
слов’ян-венедів Верхнього Подністров’я у ІІІ – ІV ст. н.е.

Про зв’язки волинських готів з римськими провінціями свідчать численні 
готські скарби з римськими прикрасами, деталі кінської збруї, велика кількість 

Рис. 15. Реконструкція млинової споруди 34 (за автором, художник І. Ковтун).



341

римських денаріїв на поселеннях, наявність античних амфор, червонолакового 
посуду, тощо.

Прямим доказом впливу античної культури на окремих мешканців посе-
лення у Хрінниках є знахідки житлового приміщення з вівтарем, присвяченому 
античному богу Сарапісу та фігурки самого божества13. Про що мова йтиме 
нижче.

Означені вище дві розділені між собою значним незабудованим просто-
ром частини поселення займають його тильну сторону. Перед ними, вздовж 
берегової лінії, розташовані окремі двори, утворені житлом та кількома госпо-
дарськими спорудами, або житла типу “Stallhaus”, які тяжіють до ремісничої 
або культової частини поселення. Такими є житло наземного типу 48 з трьома 
господарськими ямами поряд, житло такого ж типу 45 з трьома господарськи-
ми ямами поряд та двома господарськими спорудами.

На південній стороні  виділяється житло заглибленого типу 16 з двома спо-
рудами та двома ямами, півземлянкове житло 50 з трьома ямами підряд, житло 
40 з господарською ямою і житло 85 з двома господарськими ямами та двома 
спорудами.

Таким чином, можна констатувати, що протягом І фази існування пам’ятка 
була рядовим поселенням готів, аналогічним десяткам інших, виявлених на 
Волині.

З середини ІІІ ст. н.е. воно трансформується у великий міжплемінний тор-
гово-ремісничий та культовий осередок готського народу, що проживав у ба-
сейні р. Стир, а можливо й більш широких територій.

В цей час на поселенні існувало, враховуючи знищену ерозією площу, не 
менше 40 жител, а отже, більше 200 мешканців. Основною господарською оди-
ницею поселення був двір, який належав, очевидно, одній сім’ї. Це дає підста-
ви припустити, що поселення було створене десятками таких сімей і складало 
територіальну общину. В якийсь час на поселенні з’являється група людей, які 
будують свої будівлі двома рядами, що тягнуться від річки вглиб поля. На під-
ставі отриманих археологічних даних, можна стверджувати, що це були ювелі-
ри та майстри  по обробці рогу та шкіри, воїни та вершники.

Вище ми відзначили таку особливість поселення, як наявність великих на-
земних споруд стовпової конструкції, які не мали ознак житлового приміщен-
ня. Це були, можливо, торгові склади для зберігання великої кількості товарів 
(зерна, продуктів тваринництва, промислів, тощо).

Ще однією властивістю, що підкреслює особливий статус поселення у 
Хрінниках серед пам’яток готів на Волині є наявність у керамічному комплексі 
великої кількості кружального посуду. Якщо на рядових поселеннях (Боратин, 
Городок, Линів, Загаї-2) кількість такої кераміки в об’єктах не перевищує 6%, 
то у Хрінниках складає від 30% до 85%. Причому, серед кружальної керамі-
ки переважають вишукані форми, зокрема, миски, глечики. Помітну кількість 
складають піфоси – посуд, що набув широкого вжитку у IV ст. переважно у 
Подністров’ї. До цього переліку треба додати також значну кількість уламків 
13 Козак Д. Н. Божество Сарапіс із поселення готів на Волині / Д. Н. Козак // Археологія. – 
Київ, 2006. – № 3. – С.60–65.
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амфор, що свідчить про наявність у жителів поселення товарів, привезених з 
римських провінцій, або античних центрів Північного Причорномор’я. Спо-
живання цього товару, у свою чергу, дає підстави висловити думку про високий 
рівень культури та побуту готських общин у Хрінниках, у порівнянні з меш-
канцями інших поселень Волині.

Додамо до цього переліку також фібули та шпори, знайдені у культурному 
шарі та об’єктах поселення. Нами нараховано більше 100 екземплярів фібул 
виготовлених із заліза, бронзи, а також високоякісного срібла, шість екземпля-
рів шпор ( чотири з асиметричними дужками і чотири з асиметричними дужка-
ми та гачком біля шипа).

Ці знахідки можуть свідчити про не лише велику кількість людей, що про-
живали на поселенні протягом ІІІ – ІV ст., але й про їх елітний статус  та тісні 
відносини з римським культурним середовищем.

У цьому зв’язку не можна не відзначити ще одну унікальну  знахідку, ви-
явлену у житлі 90, що було розташоване в одному з  рядів вулиці ремісників.

У цьому житлі, заглибленому у в материк на глибину близько 1 м, у спе-
ціальній ніші, що знаходилась у східній стіні, знаходився вівтар, присвячений 
античному божеству Сарапісу (рис. 14)14. Вівтар мав спеціальну перегородку, 
можливо, полотняну, яка відділяла його від житла. Сарапіс був однім із най-
більш популярних божеств елліністичного світу. В його імені об’єднано по-
пулярних єгипетських богів Осіріса та Апіса. Сарапіс (Осарапіс) був богом 
родючості, мав зв’язок з культом загробного життя, вважався богом мерців. 
Сарапіса було оголошено повите лем стихій, його наділяли функціями, водно-
час, божеств Нептуна та Посейдона, він був владикою повеней. Сарапіс ото-
тожнювався із Зевсом, а пізніше – з Юпітером. Йому поклонялися як рятівнику 
від нещастя, пророку, зцілителю хвороб. Особливого розвитку культ Сарапіса 
набув за імператорів Марка Аврелія та Антоніна Пія, які шанували цього бога 
як покровителя військової справи15.

Надзвичайно популярним був культ божества Сарапіса у Північному 
Причорномор’ї, зокрема у Ольвії та Тірі. Носіями культу поклоніння Сарапісу 
були, на думку дослідників, місцеві причорноморські купці, які торгували з 
Римською імперією16.

Не виключено, що культ Сарапіса був занесений до готів людиною, мож-
ливо купцем, або воїном, який мав довгі контакти з римськими наддунайськи-
ми провінціями, або Тірою чи Ольвією.

Про заможність власника житла, який поклонявся Сарапісу, свідчать ін-
ші знахідки, зібрані на підлозі: уламки античних амфор, уламки посудин terra
sigillata, мідна Риська монета типу “limes falsa”, уламки кружальних мисок та 
жбанів, виготовлених з добре відмученої глини.

14 Козак Д. Н. Божество Сарапіс із поселення готів на Волині. – С.60–65.
15 Тачева-Хитова М. История на източните культове в Долна Мезия и Тракия V в. пр. н. е. 

— VI в. н. е. – София, 1982. – С.85.
16 Шургая И. Г. О греко-египетском культе в северо-западном Причерноморье / И. Г. Шур-
гая // История и культура античного мира. – Москва, 1977. – С.207–209.
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Отже, можна допустити, що на територію Волині та власне Хрінниць-
ке поселення, зручним шляхом по Стиру через Подністров’я і Подніпров’я з 
Подунав’я, а через Прип’ять і Повіслення з Прибалтики проникали купецькі 
експедиції з відповідним товаром (срібло, залізо, монети, скло, вино, прикраси, 
тощо). Натомість, з навколишніх земель у цей центр завозились місцеві това-
ри сільськогосподарського виробництва, мисливства, рибальства (зерно, мед, 
віск, дьоготь, вироби з дерева). Ці товари могли зберігатися у спеціальних при-
міщеннях-складах, виявлених при археологічних дослідженнях. Їх власниками 
могли бути відносно заможні люди, купці і воїни-професіонали, які знали і 
вільно користувалися античною культурою або були знайомі із нею під час 
перебування на землях імперії. Це припущення підтверджується виявленням 
кількох просторих дерев’яних заглиблених і наземних жител з дощатою підло-
гою, спеціально облаштованими опалювальними спорудами та характерними 
знахідками: срібними та мідними денаріями, фрагментами купецького ланцю-
га, античної кераміки та скла.

Цілком можливо, що на базі функціонування торгово-ремісничого центру, 
на поселенні виник також унікальний, культово-релігійний центр, який обслу-
говував велику кількість готської людності, що привозила свої товари.

Очевидно, що жертовник доглядали спеціально обізнані люди, які мешка-
ли у чотирьох житлових приміщеннях, що оточували з усіх боків жертовник. 
В одному з них, вірогідно, мешкав і жрець, який керував культом жертвопри-
ношень.

Цікаво відзначити, що досліджуване нами поселення оточене з усіх боків, 
в тому числі  й на правому березі Стиру дрібними готськими поселеннями, 
розташованими, приблизно в 5-8 км від нього. Можливо, вони створювали сво-
єрідне оборонне кільце навколо значного для готської людності торгово-реміс-
ничого та культового центру.

Описуючи горизонтальну стратиграфію поселення другою фази його 
функціонування, не можна не оминути ще один, важливий господарсько-ви-
робничий центр. 

Мова йде про млинову споруду 34, яка розташована недалеко від житла 
16. Це була будівля заглибленого типу, близька до овальної форми, заглиблена 
в землю на 0,7 м, розмірами 2×3,8 м. У західній стіні була сходинка, яка визна-
чала вхід до споруди у вигляді материкового останця. Під північною стіною 
розташовувався господарський прилавок (Рис. 15).

Над східною частиною споруди, на висоті 0,2 м над заповненням, лежали 
ротаційні жорна, які складались з двох добре збережених округлих каменів-
ракушняків. Камені лежали один на одному. Нижній камінь-лежак мав округлу 
форму діаметром 41 см. У центрі знаходився квадратний отвір, через який ле-
жак наглухо кріпився до дерев’яної основи млина.

Верхній камінь бігунець мав діаметр 0,43 м і товщину 9 см. Низ сильно 
витертий від контакту з лежаком, верх – опуклий, пошкоджений ямками. Посе-
редині каменя знаходився отвір конічної у профілі форми. Боки бігунця сильно 
залощені, очевидно, від торкання долонями.
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Цілком очевидно, що жорнові камені стояли на якійсь дерев’яній кон-
струкції. Ймовірно, на столі-ящику з ніжками. До стола наглухо кріпився ка-
мінь-лежак. Зверху лежав камінь-бігунець, який обертався руками людини, що 
мололи зерно. Цілком можлива й інша конструкція, і по діаметру бігунець об-
кручувався стрічкою, яка затискала вертикальний дерев’яний стержень, з допо-
могою якого людина приводила його в рух. Зерно засипалося у конічний отвір 
бігунця, а мука (крупа) зсипалася на стіл. Судячи з того, що жорна лежали над 
заповненням не перевернутими, можна припустити, що млинова конструкція 
стояла ще якийсь час після того, як була засипана землею сама споруда. Потім 
вона плавно осіла на землю. Цікаво відзначити, що біля споруди виявлено до-
сить багато речей, які можна віднести до категорії жіночих. Це рогові шпильки 
для зкріплення волосся, жіноча шпилька-заколка із зуба тварини, кістяні про-
колки, глиняні пряслиця, залізний ніж, уламок бронзової фібули.

Цілком очевидно, що така споруда не могла належати одній сім’ї. Вона 
мала, вірогідно, общинний характер і була доступна всім поселянам.

Археологічні дослідження свідчать про занепад поселення в якості торго-
во-ремісничого і культового центру в другій половині – кінці ІVст. н.е.

Як і у першій фазі, в цей період на поселенні залишилось кілька сімей, по-
бут і культура яких не відрізнялись від інших вельбарських общин.

Причиною занепаду поселення в Хрінниках, як і вельбарської культури 
вцілому, є військово-політичне становище, яке склалося на землях України 
після  375 р. Експансія гунів, розгром ними готських військово-політичних 
об’єднань, з яких складалася, так звана, “держава Германаріха”, розрив торго-
вих шляхів та контактів з античним світом, і, як наслідок, відхід основної маси 
готського населення в Подунав’я і далі в Південно-Західну і Західну Європу та, 
частково, у Крим.

Свідченням тривожного становища готських об’єднань на Волині в цей 
час є наявність порівняно великої кількості скарбів (Бранівський, Борочиць-
кий, Ласківський, Качинський, тощо). До їх складу входила велика кількість 
дорогоцінних речей, награбованих під час походів готів на територію римської 
імперії17.

Безумовно, частина готів, очевидно, найбільш активна, покинува Волинь. 
Інша ж частина залишилась на місці, частково відійшла у більш північніші 
регіони Полісся та була асимільована слов’янами. Цілком вірогідно, з цією ж 
частиною асимільованих готів можна пов’язувати наявність у ранньосеред-
ньовічному слов’янському керамічному комплексі  близьких до вельбарських 
і пшеворських горщиків із загнутими до середини плічками та невиділеними 
вінцями, появу на Поліссі “довгих будинків” типу “Stallhaus”, поширених у 
вельбарській культурі. Такі житла ще сьогодні можна зустріти на Волині. Саме

17 Козак Д. Н. Культурно-історична інтерпретація скарбів Волині рубежу ІV–V ст. / Д. Н. Ко-
зак // Археологія. – 1995. – № 4. – С.50–66; Його ж. Готські скарби Волині початку ран-
нього середньовіччя / Д. Н. Козак // Етнокультурні процеси у Південно-Східній Європі в 
І тис. до н.е. – Львів, 1999. – С. 80-94.
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ці готи могли передати у мову слов’ян такі поняття як “князь”, ”меч”, ”хліб”, 
“плуг”, ”котел”, ”щит”, ”стайня” і багато інших18.

При цьому відзначимо, що в готській мові відсутні слов’янські мовні еле-
менти, що вказує на напрям асимілятивних процесів. 

Denys Kozak. TRADE-HANDICRAFT AND CULT CENTER OF GOTHS 
IN VOLYN

18 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. – Т.1-4. – Москва , 1986–1987; 
Топоров В. Н. Древние германцы в Причерноморье: результаты и перспективы / В. Н. То-
поров  // Балто-славянские исследования. 1982. – Москва, 1983. – С. 117-263.
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ПЛІД УТРИМАННЯ. ВІДРОДЖЕННЯ ПОСТВІЗАНТІЙСЬКИХ 
СТІНОПИСІВ В ГАЛИЧИНІ У XVII СТОЛІТТІ

На початку XVII ст. в галицьких церквах знову почали малювати образи 
на стінах. Знову, бо в другій половині XVI ст. на теренах Перемиської та 
Львівської єпархій церкви не розписували. З цілого XVI ст. відомо лише про 
шість ансамблів стінописів, й останній з них датується 1560-ми роками1. 
Якщо в суспільстві, де розписують в основному церкви їх перестають 
розписувати, то це свідчить про занепад монументального малярства. У цей 
період Київська митрополія і зокрема її західні єпархії перебувала в кризі – 
духовній і матеріальній2. А коли починається криза, такі коштовні і складні 
проекти як розписи храмів не належать до питань першочергового вирішення 
та інвестування. Монументальне малярство розвивається там, де є патронат, 
де є ефективна система управління, де майстри мають замовлення впродовж 
тривалого часу. Галичина у другій половині XVI ст. не була таким місцем. І 
тому занепад монументального малярства там і тоді видається закономірним3. 
Проте, в XVII ст. умови кардинально не покращились, але занепад змінився 
відродженням. Ця зміна, отже, потребує пояснення. 

Коли на початку XVII ст. в галицьких церквах знову почали малювати 
образи на стінах, то на відміну від попередніх століть обирали “інші” стіни. 
В XVI ст. розписували муровані церкви, а в XVII ст. – почали розписувати 
дерев’яні4. Гіпотетично дерев’яні церкви могли розписувати і раніше, як це 
*   Козак Назар Богданович – кандидат мистецтвознавства, доцент, кафедра історії середніх 
віків і візантиністики, Львівський національний університет імені Івана Франка. 

1  Стінописи XVI ст. збереглись у церкві св. Онуфрія в Посаді Риботицькій, Вірменській 
церкві у Львові та церкві св. Онуфрія в Лаврівському монастирі, окрім того збереглись 
документальні свідчення про розписи ще у трьох храмах –  церкві св. Iоанна Предтечі 
на Владичу в Перемишлі, церкві Преображення Господнього в Спаському монастирі та 
Успенській церкві у Львові. Детально див.: Козак Н. Проблемні питання вивчення  га-
лицького монументального малярства пост-візантійського періоду / Н. Козак // Бюлетень 
Львівського філіалу Національного науково-дослідного реставраційного центра України. 
– Вип. 10. – 2008. – С. 62-70.

2  Детально див.: Ґудзяк Б. Криза і реформа. Київська митрополія, царгородський патріар-
хат і генеза Берестейської унії. – Львів, 2000. 

3  Також у другій половині XVI ст., як обґрунтував В. Александрович, спостерігається за-
непад малярського осередку в Перемишлі. Про цей найважливіший осередок поствізан-
тійського малярства в Галичині див: Александрович В. Західноукраїнські малярі XVI ст. 
Шляхи розвитку професійного середовища.  – Львів 2000. – С. 41-82.

4  Вивчення стінописів українських дерев’яних церков започаткував В. Залозецький на ма-
теріалах із Закарпаття (Залозецький В. Малярство Закарпатської України (XІV–ХІХ ст.) / 
В. Залозецький // Стара Україна. – Ч. 7/10. – 1925.– С. 131–163).  Щодо галицьких церков, 
то тут пріоритет належить I. Свєнціцькому (Свєнціцький І. Тематичний уклад стінопису 
церкви святого Юра в Дрогобичі / І. Свєнціцький // Літопис Бойківщини. – 1938. – №10. 
– С.67–68). Найґрунтовніше стінописи дерев’яних церков Галичини досліджувала Л. Мі-
ляєва (див. праці в покликах далі). 
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робили деінде5, проте жодної пам’ятки саме на галицьких теренах до 1600 р. не 
зафіксовано, ані документально, ані in situ. А з XVII ст. відомо одразу аж про 
шістнадцять ансамблів. Ось їхній хронологічний перелік: 

церква св. Якова Брата Господнього в Поврознику (1607 р.)6, 
церква Собору архангела Михаїла у Волі Висоцькій (1611 р.)7, 
церква Воздвиження Чесного Хреста в Дрогобичі (вітар – 1613 р., нава 

–1736 р., каплиця Iоана Хрестителя —1672 р.)8, 
церква св. Козьми і св. Дем’яна у Старим Сьолє (1620 і 1681 рр.)9, 
церква Святої Трійці в Потеличі (поч. XVII ст.)10, 
церква Святого Духа в Потеличі (1620-ті–1640-ві роки)11, 
церква Різдва Богородиці в Горайцю (2-га чверть XVII ст.)12, 
церква в Судовій Вишні (1637 р.)13, 
церква св. Параскеви в Радружі (1648 р.)14, 
церква Преображення Господнього у Крехівському монастирі (1660-ті 

роки)15, 
церква св. Юра в Дрогобичі (нава – 1657-1659 рр.; купол – 1678 р.; стіна 

під хорами – 1691 р., каплиця Введення Богородиці до храму – 1711 р.; притвор 
– 1714)16, 
5  Міляєва Л. До питання про генезис стінопису в культовому дерев’яному зодчестві 
слов’ян / Л. Міляєва // Українське мистецтво у міжнародних зв’язках: Дожовтневий пері-
од. – Київ, 1983. – С.60–66.

6  Giemza J. Malowidła ścienne jako element wystroju drewnianych cerkwi w XVII wieku / 
J. Giemza // Sztuka cerkiewna w diecezji przemyskiej. Materiały z międzynarodowej konferencji 
naukowej 25–26 marca 1995 roku. – Łańcut, 1999. – С. 105–109.

7  Алексанрович В. Образотворче і декоративно-ужиткове мистецтво / В. Александрович // 
Історія української культури. – Т.2. Українська культура ХІІІ – першої половини ХVІІ ст. 
– Київ, 2001.– С. 658

8  Логвин Г.Н. Монументальний живопис XІV – першої половини XVII ст. / Г. Логвин // Іс-
торія українського мистецтва. – Т.2. – Київ, 1967. – С. 200–204; Його ж. Настінний розпис 
в дерев’яних будовах / Г. Логвин // Історія українського мистецтва. – Т.3. – Київ, 1968. – С. 
162, 168; Миляева Л.С. Росписи церкви Воздвижения (в Дрогобыче) // Творчество. – 1980. 
– № 7. – С. 29–31; Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. – Т.3. 
Киев, 1985. – С. 96; Жолтовський П.М. Монументальний живопис на Україні XVII–XVIII 
ст. – Київ, 1988. – С. 68–85; Giemza J. Malowidła ścienne. – S. 109–112. 

9  Giemza J. Malowidła ścienne. – S. 89.
10  Жолтовський П.М. Монументальний живопис. – С. 68.
11  Логвин Г.Н. Монументальний живопис. – С. 190–198; Міляєва Л. Стінопис Потелича: 
Визвольна боротьба українського народу в мистецті XVІІ ст. – Київ, 1969; Її ж. Росписи 
Потелыча: Памятник украинской монументальной живописи XVII века. – Москва, 1971; 
Жолтовський П.М. Монументальний живопис. – С. 60–66; Giemza J. Malowidła ścienne. – 
S. 100–102.  

12  Giemza J. Malowidła ścienne. – S. 90-91.
13  Жолтовський П.М. Монументальний живопис. – С. 59-60.
14  Giemza J. Malowidła ścienne. – S. 91-92.
15  Памятники градостроительства и архитектуры. – Т. ІІI. – С.161; Алексанрович В. Об-
разотворче і декоративно-ужиткове мистецтво / В. Александрович // Історія української 
культури. – Т.3. Українська культура другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст. – Київ, 2003. – 
С.875.

16  Свєнціцький І. Тематичний уклад стінопису. – С.67–68; Логвин Г.Н. Настінний розпис. – 
С.158–159, 162, 168–171; Жолтовський П.М. Монументальний живопис. – С. 59, 85–88, 90; 
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церква Вознесіння Христового в Улучі (бл. 1682/1683 р.)17, 
церква Святої Трійці на Сихові у сучасних межах Львова (1683 р.)18, 
церква в Котані (1688 р.)19, 
церква св. Миколая в Дмитровичах (1698 р.)20,
церква Пророка Іллі в Лішні (XVII ст.)21

На мапі 1. показано географічне розташування цих пам’яток. Дуже 
промовистим є порівняння з мапою 2., на якій відзначені ансамблі XVIII ст. 
Контраст очевидний. Шістандцять проти десяти, при цьому слід зважити, 
що два з тих десяти (а саме, дрогобицькі церкви) це доповнення ансамблів 
створених у попередньому XVII ст. Ось хронологічний перелік решти восьми 
ансамблів стінописів XVIIІ ст.: 

церква Різдва Богородиці в Хотинці (1735 р.)22, 
церква Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці у Вислобоках (1763 р.)23, 
церква з Кожуховців, перенесена до Кошице (1785 р.)24, 
церква св. Василія в Бодруджалі (1790-ті роки)25, 
церква в Пійло (1778–1794 рр.)26,
церква Святої Трійці в Жовкві (XVIII ст.)27, 
церква св. Симеона Стовпника в Коцурові (XVIII ст.)28, 
церква Святого Духа в Рогатині (XVIII ст.)29

Контраст між XVII та XVIII ст. можна увиразнити зіставивши дані про 

Скоп Л.А. Церква св.Юра в Дрогобичі 15 – 18 ст.: нові дослідження / Л. Скоп // Пам’ятки 
архітектури і монументального мистецтва в світлі нових досліджень. – Київ, 1996. – 
С. 81–82; Летнянчин Л. Трактування сюжету “Древо Ієрея” в стінописі церкви св. Юра в 
Дрогобичі / Л.  Летнянчин // Дрогобицькі храми Воздвиження та святого Юра у дослі-
дженнях. –  Дрогобич, 1998. – С. 96 – 102; Giemza J. Malowidła ścienne. – S.112–115. 

17  Dwornik-Gutowska E. Polichromia cerkwii w Uluczu / E. Dwornik-Gutowska // Materiały 
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – 1965. –  N.2. – P. 14-20; Giemza J. Malowidła 
ścienne. – S. 102–105.

18  Логвин Г.Н. Настінний розпис. – С. 165–166; Жолтовський П.М. Монументальний живо-
пис. –  С. 97; Himka J.-P. Last Judgment Iconography in the Carpathians. – Toronto, 2009. – P. 
154, 233.

19  Логвин Г.Н. Настінний розпис. – C. 157, 359.
20  Откович В.И. Архитектурно-художественный ансамбль в Дмитровичах / В. Откович // 

Памятники культуры : новые открытия (1988 г.). –  Москва, 1989. – С. 382 – 392; Otko-
vych V. Wyposażenie cerkwi p.w. świętego Mikołaja w Dmytrowicach koło Sądowej Wiszni / 
V. Otkovych // Zachodnioukraińska Sztuka Cerkiewna: Część II/ Materiały z miedzynarodowej 
konferencji naukowej Łańcut - Kotań 17-18 kwietnia 2004 roku. – Łańcut 2004. – S.497-503.

21  Памятники градостроительства и архитектуры. – Т. ІІI. – С. 127; Міляєва Л. До питання 
про генезис стінопису. – С. 62.

22  Himka J.-P. Last Judgment Iconography... – P. 157; Памятники градостроительства и 
архитектуры. – Т.3. – С.143; Жолтовський П.М. Монументальний живопис. – С.91–97. 

23  Там само. – С. 97.
24  Himka J.-P. Last Judgment Iconography. – P. 160
25  Himka J.-P. Last Judgment Iconography. – P. 160, 162
26  Жолтовський П.М. Монументальний живопис. – С. 116–119
27  Памятники градостроительства и архитектуры. – Т. ІІI. – С.155
28  Памятники градостроительства и архитектуры. – Т. ІІI. – С.181
29  Памятники градостроительства и архитектуры. – Т. ІІ. – С.246; Міляєва Л. До питання 
про генезис стінопису. – С. 62.
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загальну кількість  дерев’яних церков. Як свідчать дані каталогу В. Слободяна  
церков XVIII ст. збереглося майже втричі більше ніж церков XVII ст.30, однак 
щодо стінописів, то статистика обернено пропорційна. Отже, якщо трактувати 
цю статистику як правдиве відображення реалій, то можна зробити висновок, 
що відродження поствізантійського монументального малярства в Галичині 
завершилося в основному до 1700 р., а у XVIII ст. дерев’яні церкви розписували 
порівняно рідше.

Зіставимо виявлені хронологічні межі відродження стінописів у галицьких 
церквах  – умовно 1600–1700 рр. – з подіями тогочасного церковного життя. 
Причина цього відродження стає очевидною. Найближча подія до нижньої 
хронологічної межі то Берестейська унія – рішення собору Київської 
митрополії 1596 р., про вихід з юрисдикції Константинопольського патріарха 
і перепідпорядкування Папі Римському, рішення, яке Перемиська та Львівська 
єпархії не прийняли аж до кінця століття, тобто до верхньої хронологічної межі 
– Перемиська єпархія перейшла на унію 1692 р., а Львівська – 1700 р. Життя 
цих єпархій в XVII ст. визначалося конфліктом довкола унії. Монументальне 
мистецтво як одна з найдієвіших форм пропаганди не залишилось осторонь. Не 
маючи змоги будувати нові кам’яні храми і оздоблювати їх високопрофесійним 
малярством, священники та парохіяни Перемиської та Львівської єпархій 
знайшли доступне і практичне рішення – оздобити розписами стіни дерев’яних 
церков31.

Питання впливу Берестейської унії на мистецтво неоднозначне. Не існує, ані 
стилістичних, ані іконографічних критеріїв для розмежування “православного” 
та “унійного” мистецтва. Навпаки, як з цього приводу висловився М. Яноха, 
мистецтво швидше “спонтанно об’єднувало” обидві конфесії.32 Може зрештою 
скластися враження, що унія узагалі не мала очевидних наслідків для мистецтва. 
Однак кореляція хронологічних меж відродження монументального малярства 
в Перемиській та Львівській єпархії з конфліктом довкола унії свідчить про 
хибність такого враження. Берестейська унія спровокувала це відродження і в 
такий опосередкований і спосіб, отже, проявилася у мистецтві. 

Розпис церкви вже сам по собі був резонансною подією – визначним 
досягненням громади, що мало укріплювати її членів у вірі. Однак для 
пропаганди використовувались й тонші інструменти. Їх можна виявити 
проаналізувавши тематику розписів. Розглянемо лише один приклад – 
інтеграцію образів засновників Києво-Печерської Лаври св. Антонія та 
св. Феодосія в іконографічні програми двох потелицьких церков. В церкві 
30  Слободян В. Каталог існуючих дерев’яних церков України і українських етнічних земель 

/ В. Слободян // Вісник Укрзахідпроектреставрація. – Вип. 4. – 1996.– С. 74–159.
31  Тут зауважимо, що розписами оздоблювали не лише стіни інтер’єру, але і екстер’єру пе-
редовсім довкола порталів та галереї. До сьогодні від цих розписів збереглись втім лише 
незначні фрагменти.

32  Janocha M. Wpływ brzeskiej unii kościelnej na refl eksję o sztuce oraz ikonografi ę malarstwa 
cerkiewnego w XVII i XVIII wieku /  M. Janocha // Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa / 
Pod redakcją Stanisława Stępnia. Tom 5: Miejsce i rola kościoła grekokatolickiego w kościele 
powszechnym. – Przemyśl, 2000. – S.190. Там само див. основну бібліографією на тему 
впливу Берестейської унії на розвиток мистецтва.
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Мапа 1. Стінописи в галицьких дерев’яних церквах XVII ст.

Мапа 2. Стінописи в галицьких дерев’яних церквах XVIII ст.
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Святої Трійці святі ченці були зображені обабіч сцени Успіння Богородиці,33 
а в церкві Святого Духа їхні образи розташовані напроти Успіння обабіч 
Богородиці з Дитям на престолі (іл.1). Таке вирішення недвозначно вказує на 
зв’язок потелицьких стінописів з Успенською Києво-Печерською лаврою, що 
як і Перемиська та Львівська єпархії теж не прийняла унії. У цьому контексті 
образи святих Антонія та Феодосія набувають значення символів конфесійної 
ідентичності. Орієнтовно в той час, коли розписувались згадані церкви, 
виходець з Потелича Касіян Сакович став ректором Київської Братської школи 
(1620-1624). Згаданий зв’язок, отже, міг мати дуже персональний характер. Як 
писала з цього приводу Л. Міляєва: “Може бути сам Касіян Сакович хотів 
розширити сфери київських впливів, а може подібні задачі переслідувало 
потелицьке духовенство, прагнучи звернути на себе увагу свого впливового 
земляка?”34 

В церкві Святого Духа в Потеличі св. Антоній тримає розгорнутий сувій, 
на якому читаємо напис: МОЛЮ ВАСЪ ОУБО БРАТИЕВЪ ДЕ[Р]ЖАНИЕМЬ 
ОУДЕ[Р]ЖИМСЯ (“Молю вас, браття, утриманням утримаємось”). Якщо 
цю фразу інтерпретувати в антиунійному контексті, то можна припустити, 
що йшлося не лише про заклик до ченців утриматись від принад світу, але 
33  Церкву було розібрано 1937 р. І. Свєнціцький згадує про окремі композиції зняті зі стін, 
проте їхня доля не відома. Частковий опис системи розписів церкви на основі фотографій 
див.: Миляева Л.С. Росписи Потелыча. – С. 20; Жолтовський П.М. Монументальний жи-
вопис. – С. 68.

34  Миляева Л.С. Росписи Потелыча. – С. 152.

Іл. 1. Потелич, церква Святого Духа. 
Богородиця з Дитям на престолі, обабіч св. Антоній і св. Феодосій
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і про заклик до всіх православних галичан зберегти вірність їхній конфесії. 
Щоправда сам Касіян Сакович вже 1625 р. вирішив перейти в унію. 
Більшість його земляків утримувались від такого кроку аж до кінця століття 
і поствізантійські стінописи в галицьких дерев’яних церквах можна вважати 
плодом цього утримання. 

Nazar Kozak. FRUIT OF RETENTION. THE REBIRTH OF POST-
BYZANTINE WALL PAINTINGS  IN GALICIA IN THE SEVENTEENTH 
CENTURY
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Микола Котляр*

ВОЛОДИМИР МОНОМАХ В ІСТОРИЧНІЙ 
І ПОЕТИЧНІЙ ПАМ’ЯТІ

Якщо Вам доведеться побу-
вати в Оружейній палаті Москов-
ського Кремля, то серед головних 
експонатів цього неповторного 
зібрання коштовностей, шедев-
рів ювелірного мистецтва, доро-
гоцінної зброї, розкішного одягу, 
вишуканих предметів побуту Ви 
побачите знамениту “шапку Мо-
номаха:. Її візерунчастий золотий 
верх у формі півкулі виблискує 
перлами і дорогоцінним камін-
ням, а опушка виготовлена з хутра 
сибірського соболя… (рис.1). То 
була державна корона Росії, якою 
з кінця ХV ст. вінчали на царство 
великих князів, а потім і всіх ро-
сійських царів та імператорів аж 
до Миколи ІІ. На старовинних малюнках у “шапці” зображені Іван ІV Грозний 
і Борис Годунов. 

Та, на превеликий жаль, “шапка Мономаха” не має прямого відношення 
до героя цієї розповіді, великого князя київського Володимира Всеволодича 
Мономаха, котрий сидів на “золотому” київському престолі з 1113 по 1125 р. 
Як встановили фахівці, вона була виготовлена в кінці ХІІІ – на початку ХІV ст. 
десь на Сході, найвірогідніше, самаркандськими майстрами. Однак традиція, – 
народна, усна, й високовчена, книжна, – назавжди пов’язали ту “шапку” з ім’ям 
уславленого київського государя. 

Згідно легенди, що набула поширення за великого князя московського Іва-
на ІІІ (1462–1505), Володимир одержав царські регалії, а серед них і шапку, від 
свого діда, візантійського імператора. Ним був Константин ІХ Мономах. Як пи-
сав Б. О. Рибаков, Іван ІІІ, що полюбляв з політичних міркувань “ворошити лі-
тописці”, не випадково звернувся до величної постаті Володимира Мономаха, 
що височіла, так само, як і фігура Івана, на межі двох епох1.  Адже Володимир 
Всеволодич був останнім самодержцем  Київської Русі. Незабаром після його 
cмерті настане доба удільної (феодальної) роздробленості, коли до того єдина 

* Котляр Микола Федорович – член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, 
професор, головний спеціаліст Інституту історії України НАН України (Київ).

1 Рыбаков Б. А. Первые века русской истории. – Москва, 1964. – С.122.

Рис.1. «Шапка Мономаха». 
Середньоазійська робота, кін. ХІІІ – ХІV ст.
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Давньоруська монархія розділилиться на півтора десятки автономних земель і 
князівств, що управлялись федерацією найсильніших князів. 

Сама поява на світ Володимира була одним із наслідків останньої великої 
війни поміж Київською державою і Візантією. Під 1043 р. “Повість временних 
літ” сповіщає: “Посла Ярославъ сына свого Володимера на Грекы, и вда ему 
вои многы, а воеводьство поручи Вышате… И поиде Володимеръ в лодьях, и 
придоша в Дунай и поидоша к Цесарюграду. И бысть буря велика, и разби ко-
рабли Руси, и княжь корабль разби вѣтеръ…”2  Згідно оповіді “Повісті”, воїнів 
Володимира Ярославича викинуло хвилями на берег. Їх повів на Русь воєвода 
Вишата, але вони потрапили в руки візантійців. Володимир же з купкою дру-
жинників зумів розбити послані за ним грецькі кораблі й повернувся на Русь 
на своїх суднах. Лише через три роки, після підписання миру між сторонами, 
Вишату відпустили на Русь3.

Великий князь київський Ярослав Володимирович у міжнародній політиці 
віддавав перевагу мирним засобам перед воєнними. Війна 1043 р. спалахнула з 
вини Візантії. Імператор Константин ІХ Мономах вирішив припинити виплату 
грошей Русі за додержання миру на північних рубежах імперії й підштовхнув 
її до війни. Візантійський історик ХІ ст. Іоанн Скіліца розповів про привід до 
війни. На константинопольському ринку спалахнула сварка між місцевими і 
руськими купцями, в якій було вбито знатного руса, у відповідь руське військо 
рушило на Царгород4. Проте бійка на торгу Константинополя не була випадко-
вістю. Адже тоді ж були розграбовані з відома грецького уряду товари руських 
купців у столиці і склади руського монастиря на Афоні. Ярослав був змушений 
реагувати на ворожі дії імператора щодо його підданих5. Сучасна подіям ві-
зантійська історіографія тенденційно  тлумачить причини й самий хід війни 
1073 р.  Наприклад, Михаїл Пселл (1018 – бл. 1097 р.) твердить, що ніби коли у 
Візантії воцарився Константин Мономах, руси пішли на нього війною без жод-
ного приводу, – мовляв, тому що вже давно готувались до війни з імперією6. 

Програвши війну грекам, Ярослав Володимирович повівся нетрадиційно, 
він не став, подібно до свого діда Ігоря, прагнути реваншу і негайно готуватись 
до нового походу на Константинополь. Іноземні  джерела свідчать, що князь 
налагодив обмін посольствами з низкою європейських країн, мабуть, прагнучи 
збити коаліцію проти Візантії. З цього приводу В.Т.Пашуто зауважив: “Легше 
було розправитися з полоненими7, ніж ворогувати з Руссю, що в ці роки зміц-
нила свої позиції в Східній Європі (союзами з Польщею, Угорщиною, Чехією), 
в Причорномор’ї і зав’язала дуже небезпечні для Візантії зносини з Германією 
і з Францією, і з Англією. Зближення Русі з печенігами ставило під загрозу 
не лише володіння Візантії в Північному Причорномор’ї, а й її дунайський 
2 Повесть временных лет / Подг. текста, перев, статьи и коммент. Д.С.Лихачева. – 2-е изд. – 
Санкт-Петербург, 1999. – С.67.

3 Там же.
4  Ioannis Scylitzae. Synopsis Historiarum. – Fec.1. Thum. Berolini, Novi Eboraci, 1973. – Р.430. 
5 Литаврин Г. Г. Пселл о причинах последнего похода руссоких на Константинополь в 

1043 г. / Г. Г. Литаврин // Византийский временник. – Т.27. – 1967. – С.71–86.
6 Пселл М. Хронография / Пер., статья и примеч. Я.Н.Любарского. – Москва, 1978. – С.95.
7 Більшість руських полонених імператор наказав осліпити. 
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кордон”8. Намальована вченим картина вірно відбиває становище  Русі й Ві-
зантії у світі й пояснює, чому імператор незабаром по завершенні війни почав 
шукати шляхи до мирної угоди з північним сусідом.

1046 року (“по трехъ же лѣтѣхъ миру бывшю”9) була укладена мирна уго-
да. Візантійська сторона компенсувала збитки руським купцям  у Константи-
нополі й руському монастиреві на Афоні. Угода була скріплена у проміжку часу 
між 1046 і 1052 рр. династичним шлюбом сина Ярослава Всеволода з донькою 
Константина Мономаха (можливо, її звали Марією)10.

При тому, що 1046 р. було підписано русько-візантійський мирний дого-
вір, тим не менше, київський государ вирішив найбільш дійовим на ті часи 
способом продемонструвати світові своє прагнення відстоювати незалежність 
своєї країни в політичній і церковній сферах  (адже вони були тісно сплетені 
між собою).  Під 1051 р. Нестор скупо відзначив: “Постави Ярослав Лариона 
митрополитомь русина въ святѣй Софьи, собравъ епископы”11. 

Самовладне поставлення в митрополити без погодження з візантійським 
імператором і константинопольським патріархом близької до Ярослава люди-
ни, руського родом священика, було нечуваною справою. Однак  це не означа-
ло, що князь прагнув позбавитися від церковної залежності від Константино-
поля. Він не міг і думати про залежність руської церкви від папського престо-
лу, про що так полюбляють писати уніатські історики.  Мабуть, шлюб доньки 
Константина Мономаха з руським княжичем мав на меті задобрити руського 
государя. Від цього шлюбу й народився Володимир, прозваний за родовим 
ім’ям матері Мономахом. Під 1053 р. літописець відзначив: “У Всеволода ро-
дися сынъ, и нарече имя ему Володимеръ, от царицѣ грькынѣ”12. Сталося це, 
ймовірно, в Києві, бо в ті роки Ярослав постійно тримав  при собі Всеволода, 
котрого він любив за розум, добрий норов і любов до книжок. 

Та через рік по тому Ярослав Володимирович помер. Згідно його запо-
віту, вписаного в короткому переказі в “Повість временних літ”, у Києві “на 
отца мѣсто” сів його старший син Ізяслав, а Всеволоду дістався Переяславль 
Південний. Там і спливли дитячі роки Володимира. Пригадаємо, що там по-
чинались знамениті “змійові вали”, які захищали південні земі від кочовиків, 
за ними простягався безкрайній Степ. У той час в Степу якраз змінювались 
орди кочовиків. Печеніги відійшли до Дунаю, їх місце посіли торки, а зі сходу 
насувались незліченні маси племен половців або куманів чи кипчаків, як звуть 
їх візантійські, західноєвропейські і східні джерела. Найпівденніше розташо-
ваному серед руських земель Переяславському князівству довелось прийняти 
на себе перший удар нового, набагато сильнішого й численнішого від печенігів 
ворога.

Володимирові Мономаху судилось провести у Переяславлі, на кордоні Ру-
сі з Степом, більше тридцяти років, половину дорослого життя.  Це не могло не 

8 Пашуто В.Т. Внешняя политика Древней Руси. – Москва, 1968. – С.80. 
9 Повесть  временных лет. – С.67.
10 История Византии. – Т.2. – Москва, 1967. – С. 350–351.
11 Повесть временных лет. – С.68.
12 Там cамо. – С.70.
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накласти відбитку на уявлення князя про згубність половецьких вторгнень, про 
життєву необхідність єдності руських сил. Перед очима Володимира з дитячих 
літ проходили нескінченні сутички і війни з торками, перші набіги половців. 
На Русі не існувало іншого такого міста, як Переяславль, на яке б так часто на-
падали степовики. Найважчими були, мабуть, його враження від походу грізно-
го хана Шаруканя 1068 р. Билини, складені під враженням половецького лиха, 
поетично описують, як степом, від самого синього моря біжать стада величез-
них турів, наляканих тупотом коней половецької кінноти:

 “Да числа-сметы нет!
 А закрыло луну до солнышка красного,
 А не видно ведь злата-светла месяца,
 А от того же от духу да  татарского [половецкого],
 От того же от пару лошадиного …
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Ко святой Руси Шарк-великан 
 Широку дорожку прокладывает, 
 Жгучим огнем уравнивает,
  Людом христианским речки-озера запруживает…”13

У 1068 р. стався перший великий похід половців на Русь, Спочатку орди 
кочовиків вдерлись на Переяславщину. На річці Альті брати Ярославичі Ізяс-
лав, Святослав і Всеволод зустрілись з ворогом і зазнали нищівної поразки. 
Літопис повідав про це коротко: “Грѣхъ же ради нашихъ пусти Богъ на ны 
поганыхъ, и побѣгоша русьскыи князи, и побѣдиша половци”14. Мабуть, дуже 
вже боліло літописцеві згадувати про страшну й ганебну поразку Русі в бою з 
небаченим раніше ворогом. 

Можливо, 15-річний Володимир брав участь у тій першій битві Русі з по-
ловцями, що принесла тяжку поразку його батькові й дядькам Ізяславу та Свя-
тославу. На той час він змужнів і часом очолював батьківську дружину. Рубець 
від ганебної поразки, що завершилася втечею Ярославичів до Києва, повстан-
ням в стольному граді, еміграцією за кордон великого князя Ізяслава й смертю 
єпископа, мав залишити глибокий слід у його розумі й серці. 

Володимир став дорослим дуже рано, навіть для тих суворих часів, коли 
14 – 15 річний юнак не лише одружувався, а й, бувало, сідав на княжий стіл. 
Його батько Всеволод був людиною, не створеною для війни. Освічений пере-
яславський князь, котрий знав п’ять мов, (як згадував його син Володимир15), 
не любив ревіння сурм і брязкоту мечів. Він віддавав перевагу перед війною 
читанню книг і бесідам з освіченими людьми.  Тому з юних літ Володимир 
Всеволодич зробився своєрідним мечем і щитом у руках батька.

Вже на схилі років Володимир написав своє знамените “Повчання дітям”16, 
перший твір світської, не літописної літератури на Русі. Воно принесло йому  

13 Цит. за:  Рыбаков Б.А. Первые века русской истории. – С.124.
14 Повесть временных лет. – С.73.
15 Там само. – С.102.
16 “Повчання” вписане в “Повість временних літ” під умовним 1096 р. Вчені гадають, що 
воно створене близько 1118 р.
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славу першого письменника в країні. У ньому князь коротко, але красномовно 
переказав свою воєнну біографію: “А се вы повѣдаю, дѣти моя, трудъ свой,
оже ся есмь тружалъ, пути дѣя и ловы с 13 лѣт. Первое к Ростову идохъ, сквозѣ 
ятичѣ, посла мя отець, а самъ иде Курьску, а пакы 2-е к Смолиньску”17. 

У “Повчанні” князь згадує про 83 великих походи на Русі, до причорно-
морських степів і Європи18. Першу велику експедицію він здійснив 13-літнім 
хлопчиком, проїхавши з Переяславля (Південного) “сквозь Вятичи”, через глу-
хі Брянські ліси, де, за билинами, залягав Соловей Розбійник, де не було “до-
роги прямоезжей”, де в лісах ще палали вогні поховальних вогнищ, а язичники 
вбивали київських місіонерів19. Неважко уявити, як моторошно бувало малому 
хлопцеві, котрий їхав лісовими хащами на могутньому бойовому коні попе-
реду ратників батьківської дружини. Час від часу Володимир одержував від 
батька або дядька, великого князя київського Ізяслава, невеликі уділи, в яких 
вчився нелегкій справі управління князівством.   

Знаменита в руській історії битва на Нежатиній Ниві 3 жовтня 1078 р. кру-
то змінила політичне становище Всеволода і його старшого сина. Тоді Ізяслав 
і Всеволод Ярославичі  вийшли назустріч порушнику спокою Руської землі 
Олегу Святославичу, котрий сидів тоді в Тмуторокані і добивався Чернігова (на 
столі якого в той час сидів Всеволод). У кривавому бойовищі Олег зазнав по-
разки й втік до Тмуторокані, а Ізяслав загинув20.  На його місце в Києві, згідно 
давньоруським законам престолонаслідування, сів молодший брат Всеволод. У 
Чернігові він посадив сина Володимира21.

До чернігівського часу життя Володимира Всеволодича (1078–1094 рр.) 
відноситься єдина, здається, реліквія, що належала цьому князеві й збереглася 
до наших днів. Ось вона лежить у мене на долоні, тьмяно виблискуючи старо-
винним золотом, – масивне, майже двохсотграмове кружало, вкрите вишука-
ними й химерними зображеннями й написами22 (рис.2). Цей ювелірний шедевр 
не має аналогій ні в давньоруському, ні в світовому мистецтві. Він особливо 
дорогий нам тому, що існують підстави твердити – це власність Володимира 
Всеволодича Мономаха.

У 1821 р. неподалік від Чернігова, на березі відомої з літопису річки Бо-
ловос (нині Білоус), знайдено так звану Чернігівську гривну, що тепер зберіга-
ється в Державному Російському музеї в Санкт-Петербурзі. Це амулет, змійо-
вик-оберег.  Його носили на грудях люди середньовіччя, щиро вірячи в те, що 
він захистить їх від хвороби, ворожої стріли й іншого лиха. Товсте, діаметром 
більше 7 см кружало має на лицевому боці зображення архистратига Михаїла 
з довгими і важкими крилами, оточене написом релігійного характеру, вико-
наним грецькою мовою. На зворотному боці амулета – жіночий торс, що має 
замість рук і плечей два зміїних тулуби, від чого й походить назва амулету. 
17 Повесть временных лет. – С.102.
18 Повесть временных лет. – С.104.
19 Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества ХII – ХIII вв. – Москва, 1982. – С.453.
20 Повесть временных лет. – С.85–86.
21 Там само. – С.87.
22 История культуры Древней Руси. Домонгольский период. – Т.2. – Москва – Ленинград, 

1951.  С.444–445 (автор тексту Б. О. Рибаков). 
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Навколо зображення жінки-змії напис давньоруською мовою: “Господи, помози
рабу своему Василию. Аминь”. Вчені встановили, що цей змійовик був виго-
товлений у кінці ХІ ст.

Археологи знаходять чимало змійовиків у похованнях, трапляються й ви-
падкові знахідки. Та всі вони виготовлені здебільшого з міді, інших золотих 
змійовиків не траплялось. Якщо врахувати виключно високий художній рівень 
виконання амулета, величезну вартість його металу (за саме золото можна тоді 
було купити невелике місто з валами, стінами, баштами, ринковою площею, а 
то й з городянами), то доведеться визнати, що дорогоцінна річ мала належати 
комусь із давньоруських князів. Але кому саме?  

Ключ до розгадки таємниці містить слово “Василий” у давньоруському 
написі. То було християнське ім’я Мономаха. Та коли він загубив свою золоту 
гривну, якою, мабуть, дуже дорожив? Відповідь на це питання можна спро-
бувати знайти в його “Повчанні”. Пильно вглядаючись у своєрідний літера-
турний автопортрет, намальований Мономахом у цьому творі, бачимо не лише 
полководця, воїна і державного діяча, а й вправного й сміливого мисливця, 
котрий так само мужньо бився з дикими звірами, як і з хижими кочовиками. 
Головні свої мисливські пригоди він пережив у роки князювання в Чернігові, 
оточеному непролазними лісовими хащами й дібровами, наповненими різними 
звірами.

На Русі, так само, як всюди в середньовічному світі, мисливство (“ловы”) 
було повсюдним засобом добування їжі й улюбленою розвагою для всіх шарів 
суспільства. “Ловы” часто зводились до небезпечних поєдинків з могутніми 
звірами, особливо з турами, що важили більше тонни і легко піднімали на роги 
коня з вершником (їх винищили кілька століть тому), про що свідчать спогади 
самого Мономаха: “А се в Черниговѣ дѣялъ есмь: конь диких своими руками 
связалъ есмь въ пущах 10 и 30 живых конь, а кромѣ того же по ровни [рівнині] 

Рис.2. Золота гривна Володимира Всеволодича.  Кін. ХІІ ст.
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ѣздя ималъ есмь своими руками тѣ же кони дикиѣ. Тура мя 2 [рази] метала 
на розѣх и с конемъ, олень мя одинъ болъ, а 2 лоси, одинъ ногами топталъ, а 
другый   рогами болъ, вепрь ми на бедрѣ мечь отъялъ, мѣдвѣдь ми у колѣна 
подъклада [пітник] укусилъ, лютый зверь23 скочилъ ко мнѣ на бедры и конь со 
мною поверже. И Богъ  неврежена мя съблюде”24.

Мабуть, десь тут, у чернігівських пущах, під час одного з герців з диким 
звіром, Мономах загубив свою золоту гривну. Б. А. Рибаков помітив тріщину 
в змійовику і дотепно пояснив її тим, що тур наступив на нього.  Однак все 
ж таки Володимир Всеволодич увійшов до історії Русі і Європи не як один із 
кращих мисливців свого часу (хай їх і дуже шанували в суспільстві), а як осві-
чений і талановитий письменник, мудрий політик, розумний і вмілий держав-
ний діяч. Найбільш уславився він як великий полководець, котрий розгромив 
і відкинув далеко від південних і східних рубежів Русі її найлютіших ворогів 
– половецьких ханів з їх незліченними ордами. 

Життя Володимира в Чернігові було неспокійним. Він продовжував допо-
магати батькові (вірніше, воювати за нього, великого князя київського) в май-
же безперервній боротьбі з внутрішніми і зовнішніми ворогами. Стрімкий і 
рішучий, Володимир налагодив постійний і швидкий зв'язок між Черніговим 
і Києвом: “А и-Щернигова до Кыева нестишьды ѣздих ко отцю, днемъ есмь 
переѣздилъ до вечерни”25, згадував він у “Повчанні”. Історики підрахували, що 
Мономах їздив з Чернігова до Києва і назад більше ста разів. Таку шалену скач-
ку на 140 км  можна було здійснювати лише за системи підстав, розставлених 
на всьому шляху. Як показали дослідження Б. О. Рибакова путівця  між Чер-
ніговим і Любечем (60 км), ця  дорога йшла долинами й була поділена спеці-
альними сторожовими курганами не невеликі ділянки, де й могли знаходитись 
застави й запасні коні для підстави26.

Всеволод Ярославич проводив на Русі хитромудру гру, усуваючи з полі-
тичної сцени то Олега Святославича,  то старшого серед небожів, сина Ізясла-
ва Святополка, то виганяючи братів-ізгоїв Ростиславичів на західні, ще мало 
освоєні землі. Все це діялось руками Мономаха. Він корився батькові, але з тієї 
пори зарікся піднімати меч проти своїх, руських князів. 

Відраза до братовбивчих війн виявилась у вирішальному моменті його 
політичної кар’єри: в 1093 р., коли в Києві помер батько Всеволод. Володи-
мир міг би посісти київський престол, перебуваючи тоді в стольному граді й 
володіючи військовою силою. Та він вчинив інакше: добровільно відрікся від 
великокнязівського стола на користь брата в перших Святополка Ізяславича, 
котрий тоді мирно сидів у маленькому і закутному Турові в Київській землі. 
Літопис Нестора пояснив його дивний вчинок небажанням  розпалювати усо-
биці й повагою до династичного старшинства кузена. Адже згідно традиції 
престолонаслідування на Русі владу в Києві успадковував не син, а молодший 
брат покійного государя, в нашому разі – син старшого брата батька Мономаха, 
23 Мабуть, рись.
24 Повесть временных лет. – С.104.
25 Повесть временных лет. – С.104.
26 Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества. – С.455–456.
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Святополк Ізяславич. 
Дивний тому, що перед Володимиром відкривався прямий і простий шлях 

до київського престолу – шлях, заснований на отчинному порядку його посі-
дання, що його так вперто відстоювали князі-ізгої й, певно,змогли утвердити 
його в правосвідомості бодай частини великих феодалів. Але Мономах не ско-
ристався спокусливою можливістю. За свідченням Нестора, “Володимеръ нача 
размышляти, река: “Аще сяду на столѣ отца своего, то имам рать съ Святопол-
ком взяти, яко есть столъ преже отца его былъ” 27.  Цей текст здавна розгляда-
ється істориками як доказ визнання Мономахом отчинного порядку заміщення 
столів28. Якщо це було так, то чому ж він тоді не скористався з цього порядку і 
не сів на київський стіл – тим паче, що був співправителем батька Всеволода і 
тримав усе в руках: і дружину, і військо, і двір? 

В. Й. Ключевський  інтерпретував процитоване місце літопису таким чи-
ном: “Володимир почав роздумувати, мабуть,  з приводу порад посісти київ-
ський стіл повз старшого брата в перших Святополка: “Якщо сяду я на цей 
стіл, то буде в мене рать із Святополком, тому що його батько сидів на тому 
столі раніше мого батька”29. Останніх слів немає в літописі, однак сенс розду-
мів Володимира, мені здається, схоплений вірно.

М. С. Грушевський зауважив, що в час, коли помер Всеволод Ярославич, 
не існувало законного порядку передання княжих столів  (у цьому історик був 
не правий, про що свідчить стаття “Повісті временних літ” за 1093 р.). Тому, 
на його погляд, Володимир тверезо зважив шанси: мовляв, Святослав тоді був 
сильнішим, бо за ним стояли  Ольговичі з претензіями на Чернігів30. Важко по-
годитися з цим твердженням.

Адже якщо за Святополком, котрий сидів тоді в малому Турові й мав відпо-
відно малу дружину і стояли Ольговичі, то ніхто серед них у той час не володів 
значним військом. А от за Мономахом стояла тоді вся Руська земля. Під рукою 
Володимира Всеволодича були і великокнязівська дружина, і власна, чернігів-
ська, і київське ополчення, і військові контингенти Переяславщини, Смолен-
щини, Волині й північноруських земель (йому належала тоді й Ростово-Суз-
дальська земля). Ні, Мономах був набагато сильнішим від Святополка.   

Думаю, Володимир Всеволодич добровільно поступився великокнязів-
ським столом слабосилому  Святополку ще  й тому, що не бажав давати по-
штовху новим усобицям на Русі – події 1078 р., що завершилися кривавою 
битвою на Нежатиній Ниві, в якій загинув великий князь київський Ізяслав і 
безліч воїнів, залишалися ще в пам’яті людей старшого і середнього віку. На-
ступне життя і політична кар’єра Мономаха свідчить про те, що він за будь-яку 
ціну уникав бойових зіткнень із родичами, членами великого роду Ярослави-
чів, і додержувався древнього порядку родового старійшинства в престолонас-
лідуванні.
27 Повесть временных лет. – С.92.
28 Див., напр.. Толочко А.А. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология. – Киев, 

1992. – С.36.
29 Ключевский В. О. Сочинения в девяти  томах. – Т.1. – Москва, 1987. – С.184.
30 Грушевський М. Історія України-Руси. – Т.2. – Львів, 1905. – С.81.
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На користь всього мовленого свідчить уже наступний політичний крок 
князя Володимира: через рік він віддав Чернігів жадібному й нахабному Олегу 
Святославичу і перебрався з княгинею31 й дітьми до міста свого дитинства Пе-
реяславля Південного. Олег був старшим від Володимира в роду Ярославичів 
і мав переважні права на Чернігів, де до того ж колись сидів його батько Свя-
тослав. Мономах. Щоправда, цей вчинок був вимушеним. У “Повчанні” драма-
тично описав той день, коли він залишав Чернігів, обложений військом Олега і 
приведеною тим половецькою ордою: “И выидохом на святаго Бориса32 день ис 
Чернигова, и ѣхахом сквозѣ полкы половьчскыѣ, не в 100 дружинѣ, и с дѣтми 
и с женами. И облизахутся на нас акы волци [половці] стояще, и от перевоза и 
в горъ. Бог и святый Борисъ не да имъ мене в користь, – неврежени доидохом 
Переяславлю”33.

Саме вокняжіння Святополка в Києві, що неждано–негадано йому дістав-
ся, при всій лаконічності відповідної літописної статті, описане Нестором у 
дусі додержання цим старшим онуком Ярослава порядку родового старійшин-
ства: “И сѣде на столѣ отца своего и стрыя [дядька по батькові] свого”34 – тим 
самим книжник підкреслює, що Святополк законно вокняжився в Києві, на 
столі, що звільнив його дядько  Всеволод, старший в княжому роду. Отож, в 
суспільній правосвідомості цей порядок продовжував жити.

Двадцять довгих літ, з 1094 по 1113 р., княжив Володимир у Переяславлі. 
Спочатку йому було тяжко. Кочовики неодноразово відрізали висунуте в степ 
місто від Руської землі, перешкоджали підвезенню продовольства і зброї. В 
кінці життя Мономах з гіркотою пригадував у “Повчанні”: “И сѣдѣхъ в Пере-
яславли 3 лѣта и 3 зимы, и с дружиною своею, и многы бѣды прияхом от рати и 
от голода”. Але й у тому важкому становищі Володимир  самовіддано боровся 
з половцями: “И идохом на вои ихъ за Римовъ35, и Богъ ны поможе, избихом я, 
а другия поимахомъ”36.   

У “Повчанні” є красномовний спогад: “И Стародубу идохом на Олга [Свя-
тославича], зане ся бяше приложилъ к половцем”37. Цей син Святослава Ярос-
лавича був зрадником загальноруських інтересів: він першим навів половець-
ких ханів на Русь у боротьбі з іншими руськими князями, своїми близькими 
родичами, вчинивши, як вважали в суспільстві, “каїнів (братовбивчий) гріх”. 
Тому-то Мономах і зважився виступити проти свого брата в перших. Та навіть 
до невірного Олега він ставився гуманно. Його благородство виявилося в над-
звичайно гострому становищі. У 1096 р. у битві з військом Олега Святославича 
біля валів міста Мурома на Оці загинув син Мономаха Ізяслав. Але Володимир 
31 Мономах у 1070 р. одружився з англійською принцесою Гітою (Гідою), донькою короля 
Харальда, котрий загинув у 1066 р. в знаменитій битві біля Гастінгса, коли нормани за-
войовували Англію (Донской Д. Справочник по генеалогии Рюриковичей. – Ч.1. – Ренн 
(Франция), 1991. – № 58. – С.38.

32 24 липня.
33 Повесть временных лет. – С.103.
34 Там само. – С.92.
35 Городок на пограничній із степом річці Сулі.
36 Повесть временных лет. – С.103.
37 Там само.
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і не думав про помсту. Через свого старшого сина Мстислава він пропонує мир 
Олегу, з тим, щоб той відступився від незаконно захоплених ним Суздаля й 
Мурома38. 

Проте Олег брутально відкинув мирну пропозицію Володимира, кинувся 
воювати з Мстиславом – і зазнав нищівної поразки в битві в урочищі Кулачка 
біля м. Ярославля на Волзі, після чого з купкою воїнів побіг до Рязані39. І в цих 
умовах переможець Мономах пропонує вбивці повернутися до Південної Русі! 
Він прощає його, обіцяє дати князівство і навіть утішає!40 В літописі зберігся 
цей сповнений гуманності й благородства лист! У світовій літературі мало зна-
йдеться творів, подібних до цього короткого листа!

Сучасники і наступні покоління руських людей належним чином оціни-
ли обох князів. Велична пам’ятка  давньоруської літератури “Слово о полку 
Ігоревім” красномовно оцінює ганебний внесок Олега (якого з гіркою іронією 
називає “Гориславичем”41) до усобиць і війн на обширі Русі: “Тогда, при Олзѣ 
Гориславличи / сѣяшеться и растяшеть усобицами,/ погибашеть жизнь Даждь-
божа внука42;/ въ княжихъ крамолахъ вѣци человѣкомь скратишась./ Тогда по 
Руской земли рѣтко ратаевѣ кикахуть,/ нъ часто врани граяхуть,/ трупиа собѣ 
дѣляче,/ а галици свою рѣчь говоряхуть, / хотя полетѣти на уедие”43.

А ось “стараго Володимира”, миротворчий дух якого наче маяв над русь-
ким суспільством доби роздробленості, автор “Слова” згадує з великою пова-
гою. Завдяки вирішальній ролі Мономаха в протистоянні хижому Половецько-
му степові зростав інтерес літописців до скромного, здавалось, провінційного 
князя. “Повість временних літ” й інші літописи оспівують переможні походи 
Володимира Всеволодича на половців. Оповіді про звитяжні перемоги русько-
го війська над ханами являють центральну частину “Повісті” за 1103 – 1116 рр.  
Як писав Д.С.Лихачов. “літопис по вінця наповнений дзвоном воєнної слави, і 
ця слава пов’язана з ім’ям Мономаха”44. 

Вже в перший рік свого княжіння у Переяславлі Володимир Всеволодич 
на чолі дружини заглибився у степ і розбив ханів за річкою Сулою. Наступного 
року енергійний переяславський князь об’єднався з київським – Святополком. 
Літописець пригадує: “Святополкъ же и Володимеръ идоста на вежѣ45, и взяста 
вежѣ, и полониша скоты и конѣ, вельблуды и челядь [рабів], и приведоста я в 
землю свою”46. 

38 Повесть временных лет. – С.108.
39 Там же. – С.109.
40 Там же. – С.105–106. Див.: Орлов А. С. Владимир Мономах. – Москва – Ленинград, 1946.  

–С.152–161.
41 Людиною гіркої слави.
42 Давні русичі вважали себе дітьми і онуками сонячного божества Дажьбога. Пережитки 
язичництва залишались сильними на Русі й у кінці ХІІ ст.

43 Слово о полку Игореве / Под ред. В.П.Адриановой-Перетц. – Москва – Ленинград, 1950. 
– С.16.

44 Лихачев Д.С. “Повесть временных лет”. Историко-литературный очерк // Повесть вре-
менных лет. – Санкт-Петербург, 1999. – С.284.

45 Половецькі стійбища. 
46 Повесть временных лет. – С.96.
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Початок активної діяльності дуумвірату Святополк – Мономах (створено-
го 1094 р.) припадає, на мою думку, на кінець лютого 1096 р. Тоді вони зібра-
лись у похід до Степу і “посласта къ Ольгови, веляша  ему поити на половци с 
собою. Олегъ же обѣщавъся  с нима”, проте лише зробив вигляд, ніби вирушає 
в Степ. Після повернення з переможного походу дуумвіри закинули Олегові: 
“Се ты не шелъ еси с нама на поганыя, иже погубили суть землю Русьскую … 
Ты есть ворогъ нама и Русьстѣй земли”. Вони намагались примусити чернігів-
ського князя приєднатися до їхньої боротьби з кочовиками, та “Олегъ же сего 
не послуша, и бысть межи ими нѣнависть”47. 

Варто звернути увагу на саму форму заклику вирушити в похід, з яким 
звернулись до Олега Святополк із Володимиром: “велеша ему поити”. Дуум-
віри взяли на себе відповідальність за долю Руської землі, очолили бороть-
бу з хижим і безжальним половецьким степом. Мабуть, уже тоді вони мали 
можливість віддавати накази іншим князям, навіть найсильнішому серед них 
Олегу Святославичу. Природно думати, що Святополк і Володимир взяли на 
себе чільну роль у справі відбиття навали половецьких ханів з тим, щоб далі 
перейти в рішучий наступ проти степовиків.

Здавалось би, ініціатива в здійсненні воєнних експедицій у Степ мала б 
належати главі південноруських князів Святополку Ізяславичу. Але  літопис-
ці зображують справу таким чином, що організатором першого й всіх інших 
спільних походів проти ханів виступає Володимир Мономах. У 1103 р., за свід-
ченням “Повісті временних літ”, Святополк і Володимир зійшлись “думать” 
біля Дулебського озера в Київській землі.  Володимир звернувся до дружин-
ників Святополка із закликом вирушити до Половецького степу. Та вони від-
мовлялись, пояснюючи це тим, що весною не варто йти, – мовляв, можна загу-
бити смердів (селян) та їхні ниви. З контексту літописної розповіді зрозуміло, 
що йшлося також про селянських коней, які могли б загинути під час походу. 
У вирішальний момент Мономах звернувся до воїнства Святополка з палкою 
промовою: “Дивно, ми, дружино, оже лошадий жалуете, ею же кто ореть. А 
сего чему не промыслите, оже то начнеть орати смердъ, и приѣхавъ половчинъ 
ударить и стрѣлою, а лошадь его поиметь, а в село его ехавъ иметь жену его и 
дѣти его, и все его имѣнье? То лошади жаль, а самого не жаль ли?”48. Присо-
ромлений Святополк  і його дружинники згодились піти в Степ, там  під прово-
дом Мономаха русичі здобули першу велику перемогу руських над кочовиками 
за останні роки.

Тоді на заклик Володимира Всеволодича зібрались південноруські князі. 
Лише Олег Святославич, вічний спільник ханів, відмовився, заявивши, ніби 
занедужав, іронічно зауважив літописець. “Поидоша на конихъ и в лодьях, и 
придоша ниже порогъ, и сташа в протолчех в Хортичем островѣ. И всѣдоша 
на конѣ, и пѣшци из лодей выседше идоша в поле 4 дни”. Половці виставили 
проти Русі незліченну кількість воїнів, та коли вони побачили грізну руську 
рать, їх охопив жах (“и Богъ великый вложи ужасть  велику в половцѣ”), вони 

47  Повесть временних лет. – С.96. 
48 Повесть временных лет. – С.118.
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не стали чинити опору й “побѣгоша пред рускимы полкы”.49 Перемога руських 
воїнів була повною і безумовною.

Далі було здійснено ще чотири великих і переможних походи Русі про-
ти половецьких ханів: у 1107, 1109, 1111 і 1116 рр. Всі вони,згідно літопису, 
проводились за ініціативою Володимира Всеволодича. Особливо яскраво опи-
саний в “Повісті” похід 1111 р., завдяки якому руські полки пройшли далеко 
на схід Половецькою землею й змусили сина хана Шаруканя Отрока разом із 
40-тисячною ордою забратися до Закавказзя.

На чолі масштабного походу в Половецьку землю, як і всіх інших до вок-
няжіння Володимира Всеволодича  в Києві в 1113 р., формально стояв Свя-
тополк київський, хоча літописці завжди ставлять поряд з ним  Мономаха. Та 
в статті 1111 р. книжник повністю віддає ініціативу Володимиру. Бо, за його 
словами, Мономах був єдиним серед князів, хто тверезо оцінював становище 
і на Русі, і в Половецькій землі, й, головне, – знав як протистояти страшному 
ворогові, перемагати його.

Руське військо несподівано для половців з’являється на Дону, облягає по-
ловецькі “городи” (стійбища) Шарукань і Сугрів, б’ється з величезною силою 
кочовиків… Святополк губиться, втрачає ініціативу, Володимир повністю бере 
в свої руки керівництво кампанією. Його полк завдає вирішального удару сте-
повикам: “И падаху половци предъ полкомъ Володимеровомъ, невидимо бье-
ми ангеломъ,..и главы летяху невидимо стинаемы на землю …избиении быша 
иноплеменницѣ многое множество, на рѣцѣ Салницѣ”, із захватом пише русь-
кий книжник50. Ворог втратив більше 10000 воїнів, інші або переселилися на 
Закавказзя з ханом Отроком, або розбіглися   степом.

Київський літописець завершує оповідь про велику перемогу емоційними 
і гордими словами: “Възъвратишася русьстии князи въвояси съ славою вели-
кою къ своимъ людемъ: и ко всимъ странамъ далнимъ, рекуще къ Грекомъ [Ві-
зантії] и Угромъ, и Ляхомъ, и Чехомъ, доидеже и до Рима проиде…”51

Переможний похід Мономаха у Половецький степ став кульмінацією в йо-
го наступальних діях проти агресивних і безжальних кочовиків. У 1116 р. Во-
лодимир Всеволодич, уже великий київський князь, послав на Дон свого сіни 
Ярополка з військом. Ярополк заволодів трьома “городами” кочовиків, серед 
яких знову був Шарукань. З літописної оповіді зрозуміло, що розгромлені й де-
моралізовані під час попереднього походу хани не змогли зібратися з силами, 
аби протидіяти русичам,і побігли перед ними52. Рубежі Русі, рідне Мономаху 
Переяславльське князівство на кілька десятиліть були позбавлені від страшної 
половецької загрози. 

Ставши великим князем київським, Володимир Всеволодич виявив себе 
видатним державним діячем і правителем. Уже перші його кроки як великого 
государя відбивають прагнення до необмеженої влади, так необхідної країні 
в ті буремні роки. Він владно і рішуче припиняв “котори” між князями, на 

49  Там само.
50 Повесть временных лет. – С.123.
51 Там само. – С.125.
52 Там само. – С.129.
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власний розсуд переміщував їх із одного князівства до іншого. Самовладність 
Мономаха яскраво проявилась в епізоді упокорення в 1116 р. мінського княз-
Гліба Всеславича, котрий без його дозволу “воевалъ дрѣговичи и Случескъ53 
пожегъ, и не каяшеться о семъ, и не покаряшеться, но болѣ противу Володиме-
ру глаголюще, укаряя и”.  Самого лише виразу незадоволення великим князем 
виявилось досить Мономаху, аби силою приборкати Гліба і зробити його слух-
няним васалом. Володимир було залишив йому Мінськ, та в 1117 р. остаточно 
відібрав місто і землю54, а “самого приведе Кыеву”55, де той незабаром помер.

Володимир Мономах зумів відновити на Русі єдиновладну й консолідо-
вану монархію свого діда Ярослава Мудрого. Цьому сприяла великою мірою 
його багатолітня й надзвичайно успішна боротьба проти хижих половецьких 
ханів, яких він ущент розгромив і відігнав далеко за Дон… 

Сучасники чудово розуміли виключну роль і значення князя в житті Дав-
ньоруської держави. Вселенська слава Мономаха стверджується в його некро-
логічній характеристиці, вміщеній у Лаврентіївському літописі під 1125 р.: по-
мер князь Володимир, “прослувый в побѣдах, его имени трепетаху все страны, 
и по всѣх землях изыде слух его”56. Інший, надзвичайно піднесений і зворуш-
ливий панегірик вміщено в Київському літописі під тим самим роком: “Пре-
ставися благовѣрный князь, христолюбивый и великый князь всея Руси, Воло-
димерь Мономахъ, иже просвѣти Рускую землю, акы солнце луча пущая! Его 
же слухъ произиде  по всимъ странамъ, наипаче же бѣ странамъ поганымъ57, 
братолюбець и нищелюбець, и добрый страдалець за Рускую землю”58. 

Багато років і десятиліть після кончини Володиир Всеволодич продовжу-
вав жити в уяві народу і пам’ятках давньоруської літератури. У рік його смерті 
син Ярополк безстрашно йде на половців: “Тогда же благовѣрного князя корень 
и благовѣрная отрасль, Ярополкъ, призва имя Божие и отца своего, съ дружи-
ною своею дьрьзну” вдарити на половців, що переважали його чисельністю, і 
вщент розгромив їх59. Коли ж Ярополк став київським князем, то виявив ми-
лосердя до чернігівського князя Всеволода Ольговича60, котрий “заратился” в 
1139 р., бо був милостивий норовом, мав Божий страх у своєму серці і, подібно 
до великого батька, не бажав кровопролиття, тому уклав з ним мир61.

Ще багато років Володимир Мономах виступає в Київському та інших 
літописах як високий зразок нащадкам для наслідування. Його велич і слава 
переносяться книжниками на синів і онуків героя. Згадуючи під 1140 р. про 
труднощі, з якими зустрівся його син Мстислав, великий князь руський, київ-
ський літописець емоційно вигукує: “Се бо Мьстиславъ великый наслѣди отца 
своего путь Володимера Мономаха великаго. Володимиръ самъ собою постоя 
53 Стольний град невеликого удільного князівства у Мiнській землі.
54 Повесть временных лет. – С.129.
55 Летопись по Ипатскому списку. – Санкт-Петербург, 1871. – С.205.
56 ПСРЛ. – Т.1. – Лаврентьевская летопись. – Вып.2. – Ленинград, 1927. – Стб.294–295.
57 Мається на увазі Половецька земля.
58 Летопись по Ипатскому списку. – Санкт-Петербург, 1871. – С.208.
59 Летопись по Ипатскому списку. – С.209.
60 Сина невгамовного Олега Святославича.
61 Там само. – С.216.
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на Дону, и много пота утеръ за землю Рускую, а Мьстиславъ мужи своя посла, 
загна половци за Донъ и за Волгу, за Яикъ, и тако избави Рускую землю отъ 
поганыхъ”62.  

На Русі Мономашичі вважались головним княжим родом, їм звичайно від-
давали перевагу перед іншими княжими кланами, насамперед перед Ольгови-
чами. Про це свідчать і південноруські, й північноруські літописці.  У 1141 р. 
новгородське віче захотіло собі в князі члена “племени Володимеря”, тобто 
Мономашича, відмовляючись прийняти сина або брата Всеволода Ольговича, 
що посідав тоді великокнязівський стіл63. Навіть прихильне до Ізяслава Мстис-
лавича, онука Мономаха, київське віче 1147 р. рішуче відмовилось послати 
військо проти Юрія Долгорукого, сина Володимира Всеволодича. Вічники 
заявили Ізяславу: “Не можемъ на Володимере племя рукы възняти, на Гюргя 
[Юрія] но оже на Олговичи, хотя и с дѣтми идемъ с тобою”64. Те ж саме мови-
ли йому й куряни. Наведення контекстів Київського літопису з прославлянням 
Мономаха і його роду можна продовжити. 

І в небагатьох пам’ятках світської не літописної літератури ХІІ – ХІV й 
пізніших часів Володимир Всеволодич виступає неперевершеним ідеалом 
государя, страдника за Руську землю. Співець “Слова о полку Ігоревім” жал-
кує за тим, що “того  старого Владимира / нельзѣ бѣ пригвоздити еъ горамъ 
киевьскымъ”65, він би могутньою десницею й безмежним авторитетом забез-
печив єднання князів перед лицем половецької загрози. А в “Слове о погыбели 
Руской земли”, створеному ймовірно  напередодні навали орд Батия на Русь, 
Володимир Мономах звеличується як самовідданий борець за Руську землю, 
як її щит і меч. Адже ним “половци дѣти своя страшаху, а Литва изъ болота на 
свѣтъ не выникываху…”66. 

Чи не найбільш велична і поетична похвала князеві Володимиру міститься 
в створеному і відредагованому в ХІV – ХV ст. Галицько-Волинському літопи-
сі. Відкривається його збережена часом частина величним панегіриком засно-
внику Галицько-Волинського князівства Романові Мстиславичу. З вітчизняних 
та іноземних джерел відомо, що Роман здійснив кілька походів проти поло-
вецьких ханів  і зупинив їх навали. Сучасник подій, візантійський історик Ні-
кіта Хоніат розповів про першу з відомих науці експедицій в Степ цього князя. 

У 1197 чи 1198 р. (точнішої дати Хоніат не наводить)  половці вдерлись 
до Візантії, спустошили землі, що прилягали до Константинополя, й, напевне, 
підступили б до самої столиці, аж коли Роман Мстиславич раптово напав на 
них, пройшов тилами ворогів і завдав поразки, врятувавши цим, за словами 
історика, імперію67. Напевне, князь ударив на кочовиків із недавно одержаного 
від тестя, великого князя київського Рюрика Ростиславича, уділу в південній 
Руській землі.
62 Там само. – С.217–218.
63 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Под ред. и с предисл. 
А.Н.Насонова. – Москва – Ленинград, 1950. – С.211–212.

64 Летопись по Ипатскому списку. – С.246.
65 Слово о полку Игореве. – С.26.
66 Цит. за: Орлов А.С. Владимир Мономах. – С.44.
67 Nicetae Choniatae Нistoria / Ed. Bonnae, 1835. – Р.691–692.
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У 1202 р. Роман, уже могутній галицько-волинський князь, повторив по-
хід на половців, що знайшло відображення в давньоруських джерелах. Літопи-
си повідомляють, що половецька орда несподівано, як завжди, увірвалася на 
Русь і зі здобиччю та великим полоном поверталася в степи. Роман наздогнав 
кочовиків за річкою Россю, відбив полонених і награбоване, а потім увійшов 
до Половецької землі розігнав орду, перебивши безліч ворогів. Через два роки 
князь здійснив свою третю велику кампанію проти ханів і знову завдав поразки 
смертельним ворогам Руської держави.

Галицький літописець мав усі підстави сказати в панегірику про Романа, 
що він “устремилъ бо ся бяше на поганыя яко левъ, сръдитъ же бѣ яко и рысь, 
и губяше яко и коркодилъ, и прохожаше землю ихъ яко и орелъ, храбор же бѣ 
яко и туръ”68.

До історії східних слов’ян Роман увійшов із гучною славою переможця 
половецьких ханів, якого давньоруські книжники порівнювали з Володимиром 
Мономахом. Далі в панегірику мовиться: “Ревнова же дѣду своему Монома-
ху, погубившему поганыя измаилтяны, рекомыа половци, изгнавшю Отрока в 
Обезы69, за Желѣзныа врата.  Сырчанови70 же оставшю у Дону, рыбою ожив-
ши. Тогда и Володимеръ Мономахъ пилъ золотымъ шеломомъ Донь, приемши 
землю ихъ всю, и загнавшю окааньныя агаряны. По смерти же Вълодимери, 
оставшю  у Сырьчана единому  гудьцю же Ореви, и посла и въ Обезы, река: 
“Вълодимеръ умерлъ есть,  а въротися, брате, пойди въ землю свою. Молви же 
ему моя словеса, пой же ему пѣсни половецкиа, аже ти не въсхощеть, дай ему 
поухати зелия, именемъ емшанъ”. Оному же не вѣсхотѣвшю обратитися, ни 
послушати, и дасть ему зелие; оному же обухавшю и въсплакавшю, рече: “Да 
лучше есть на своей земли костью лечи, нежели на чюжей славну бытии”. И 
прийде въ свою землю”71.

Перед нами, ймовірно, уривок половецької пісні, що якимось чудом ді-
йшла до нашого часу в складі Галицько-Волинського літопису. Принаймні, мо-
же йтися про уривок половецького епосу, що містить чимало рис  до характе-
ристики половецького побуту72. Несхожість похвали Мономахові (частини па-
негірика Романові) з традиційними літописними текстами послужила основою 
для припущення, ніби вона є втраченою частиною “Слова о полку Ігоревім”, 
на доказ чого наводилися вирази цієї похвали: “пил золотом шеломом Дон”, 
“песни половецкия”, гіперболізоване зображення Кончака та ін.73 

Згідно з уявленнями літописця, східні кочові й напівкочові народи похо-
дили від біблійних Ізмаїла, сина Авраама, і його рабині Агарі. Тому вони іме-
нуються в давньоруському письменстві ізмаїлтянами і агарянами. В даному 
контексті “Обези” слід тлумачити як Грузію. Складніше встановити, яку міс-
цевість мав на увазі літописець під “Желѣзными вратами”. Від В. М. Татищева 
68 Галицько-Волинський літопис / За ред. М. Ф. Котляра. – Київ, 2002. – С.77.
69 На Кавказ.
70 Його брат/
71 Галицько-Волинський літопис. – С.77.
72 Пархоменко В. А. Следы половецкого эпоса в летописях / В. А. Пархоменко // Проблемы 
источниковедения. – Сб.3. – Москва – Ленинград, 1940. – С.391–393.

73 Миллер Вс. Взгляд на “Слово о полку Игореве”. – Москва, 1877. – С. 137–141.



368

йде традиція бачити в них Дербент, його турки іменують Темір Капі, тобто “За-
лізні ворота”74. Однак така локалізація виглядає неймовірною, бо Дербент зна-
ходиться біля самого Каспійського моря, тому “изгнавшю за Желѣзныа врата” 
означало б загнати Отрока в Каспійське море! 

Тим часом, грузинська пізньосередньовічна хроніка “Картліс-Цховреба” 
дає можливість бодай гіпотетично локалізувати “Желѣзныа врата”. Її повідо-
млення про переселення до Грузії за царя Давида (1089–1125) величезної по-
ловецької орди дає змогу бачити в цих “вратах” один із проходів у західній 
частині Кавказького хребта. У цій хроніці повістується про те, як цар Давид, 
готуючсь до війни з турками-сельджуками, вирішив використати сили полов-
ців, котрі, за свідченням цього джерела, мешкали поблизу Грузії. Далі Карт-
ліс-Цховреба повідомляє, що Давид одружився з донькою ватажка кочовиків 
Атрака Шараганідзе   (Отрока літопису) і переселив до Грузії сорок тисяч по-
ловців разом із родинами. Згодом половецькі вершники брали участь у боях із 
турками75. Співставлення оповідей “Повісті временних літ” і Київського літо-
пису ХІІ ст. про походи на половців 1103–1116 рр. привело мене до висновку, 
що поетичний зачин пізньої грузинської хроніки узгоджується з розповіддю 
Нестора про велику перемогу руських ратників над страшним ворогом, що ста-
лася 1111 року.

“Повість временних літ” і, особливо, “Повчання”, дозволяють створити до-
стовірний портрет Мономаха. Як писав дослідник життя й діянь Володимира 
Всеволодича, він виступає в цих джерелах цілком живою людиною. Відомо, як 
проходив його день зранку до вечора, як дбав він про порядок у палаці, переві-
ряв караули, як полював. У “Повчанні” князь описує, як молився або ворожив на 
Псалтирі. Часом Мономах бував жорстоким, часом милосердним. З його спові-
ді відомо, що князь був честолюбним, користувався всіма засобами для досяг-
нення мети76. Все це так, але недоліки й навіть якісь негарні вчинки не можуть 
затулити в нашій уяві привабливий образ будівника держави, державного діяча, 
найперше – воїна і полководця, що захистив рідну землю від страшних степових 
кочовиків. Цим він і полюбився народові, тому так довго жив у народній пам’яті.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                   

Mykola Kotlyar. VOLODYMYR MONOMAKH IN THE HISTORICAL 
AND POETIC MEMORY

74 Татищев В. Н. История Российская. – Т.2. – Москва – Ленинград, 1963. – С.241, 311.
75 Джанашвили М. Известия грузинских летописей и историков о Северном Кавказе и Рос-
сии. // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. – Вып. 22. – Тиф-
лис, 1877. – С.35–36.

76 Рыбаков Б.А. Первые века русской истории. – С.143.
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Леонід Кривизюк*

КРИЗА ЛИЦАРСТВА І ПОЧАТКИ ФОРМУВАННЯ 
ПРОФЕСІЙНОГО ВІЙСЬКА

Криза масових армій, які розгорталися шляхом мобілізації підготованих 
резервістів, і їх заміна менш численними, але придатними для швидкого реа-
гування в різних регіонах краще підготованими професійними арміями на су-
часному етапі стала характерним явищем у країнах, рівень розвитку економіки 
яких дозволяє утримувати подібні армії. Ця проблема на сьогодні є однією з го-
ловних проблем і української армії. Попри всю специфіку сучасного розвитку 
ці процеси мають багато спільного з відповідними процесами, які протікали у 
Європі у ХІV-XV ст., коли криза лицарського війська привела до початків фор-
мування професійного війська1. Вже в силу цих причин дослідження згаданих 
процесів залишається завданням актуальним і своєчасним.  

Епоха Хрестових походів дала поштовх для бурхливого розвитку озбро-
єння, в першу чергу захисного. Розвиток захисного озброєння призвів до його 
ускладнення і збільшення ваги та вартості. Його застосування вимагало постій-
них тренувань, а вартість робила доступним обмеженому колу людей. Сільські 
ополчення вже у ХІІ ст. обмежуються тільки підрозділами лучників, пращни-
ків, метальників дротиків та інших допоміжних загонів, роль яких постійно 
зменшується. Міські ополчення обмежуються обороною міських укріплень і 
стають непридатними для польової битви. Піхота повністю уступає поле битви 
лицарській кавалерії, репутацію якої високо підняла в середині ХІІІ ст. і мон-
гольська важкоозброєна кіннота2. 

Кольчуга, плетена з круглих кілець, яка довела свою перевагу на ранньому 
етапі Хрестових походів над іншими панцирами, постійно вдосконалюється, 
грубе плетення уступає місце більш дрібному. Протягом усього ХІІІ ст. три-
вали пошуки комбінованого панцира, в якому пластинчатий або лусковидний 
захист поєднувався з кольчугою. У пластинчатих панцирах залізні пластини 
кріпилися ремінцями, підсилюючи захист окремих частин тіла. Лусковидні 

*  Кривизюк Леонід Петрович – кандидат історичних наук, провідний науковий співробіт-
ник Наукового центру Сухопутних військ Академії сухопутних військ ім. гетьмана П. Са-
гайдачного (Львів) 

1  Див.: Басовская Н. И. Проблемы Столетней войны в современной английской и француз-
ской историографии / Н. И. Басовская // Средние века. – Вып. 45. – 1982. – С. 212–224; 
Руа Ж. Ж. История рыцарства. – Москва, 1996; Брайант А. Эпоха рыцарства в истории 
Англии / Пер. с англ. Т. В. Королева, М.Г. Муравьева. – Санкт-Петербург, 2001; Англий-
ские рыцари. 1300–1400 гг. // Солдат. Военно-исторический альманах.  – №11. – Арте-
мовск, 2002; Сушинський Б. Всесвітня історія лицарства. – Одеса, 2005.

2  Див.: Контамин Ф. Война в Средние века. / Пер. с фр. Ю. П. Малинина. – Санкт-
Петербург, 2001; Жуков К. Коровкин Д. Рыцари Западной Европы. Вооружение француз-
ских и английских рыцарей в 20-30-е гг. XV в. / К. Жуков, Д. Коровин // Империя истории. 
– №2. – Москва, 2002. – С. 34–41; Жарков С.В. Военное искусство рыцарей. – Минск, 
2008; Його ж. Рыцарская конница в бою. – Москва, 2008.
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панцирі мали набір прямокутних або квадратних пластин, які кріпилися до 
м’якої основи подібно до черепиці, даючи можливість певного руху, підвищу-
ючи еластичність самого панцира3. На сході побутували такі панцирі як байда-
на4, бехтерець5, колонтар6, на заході – хауберт7 та лентнер8. 

Хауберт являв собою довгу плетену кольчугу з кольчужними рукавами та 
капюшоном, підсиленим спадаючою на шию бармицею, і кольчужними шта-
нами. Лентнер спочатку був одягом з товстої шкіри, який защіпався на спині. 
Його одягали поверх кольчуги. З середини XIV ст. його стали робити легшим з 
розрізаними краями і защіпати по боках під рукавами, а сам доспіх підсилили 
залізними пластинами, часом обтягуючи ці пластини шовковими або ж бар-
хатними тканинами, які трималися на посріблених або позолочених заклеп-
ках. Руки та ноги додатково захищали пластинчатими наругами та поножами. 
Поверх таких панцирів носили ще плащі-накидки звані гамбізонами, мода на 
які постійно змінювалася9. До кінця століття захист стали підсилювати ще на-
грудниками півкруглої форми з рухомою верхньою частиною, які защіпалися 
над плечами і на животі. Невдовзі з’явився і наспинник. Обі частини підсилили 
наплечниками різноманітних форм.

Конструювання систем захисту продовжувалося в сторону збільшення 
числа шарів захисту. На кольчугу тонкого плетення стали одягати кольчугу гру-
бого плетення, поверх якої – лентнер з нагрудником, наспинником та напліч-
никами та гамбізон. Ноги захистили залізними черевиками з гострими носами, 
руки – залізними рукавицями. Обидві конструкції постійно вдосконалювалися 
починаючи з середини ХІV ст. 

Лентнер з нагрудником, наспинником та наплечниками заваджав рухатися 
в бою, тому його замінили іншою конструкцією – бригантиною, яка являла 
собою  куртку з шкіри або міцної матерії на яку нашивалися залізні пласти-
ни, розташовані подібно до черепиці і обтягнені бархатом або шовком, тобто 
пластини знаходилися між двома шарами матерії, що також певною мірою га-
сило силу ударів10. Різновид цього доспіху, в якому залізні пластини розташо-
вувалися з зовнішньої сторони і не обтягувалися, називався корациною11. Оби-
два доспіхи і далі підсилювалися нагрудниками і наплічниками, які з 1410 р. 
отримали рухомі конструкції різноманітних форм. З’явилися також пластинчаті 
3  Гордеев Н. В. Русский оборонительный доспех // Гос. Оружейная палата Московского 
кремля. – Москва, 1954. – С.91-112. 

4  Бобров Л. А., Худяков Ю. С. Защитное вооружение среднеазиатского воина эпохи По-
зднего Средневековья / Л. А. Бобров, Ю. С. Худяков // Военное дело номадов Северной и 
Центральной Азии. – Новосибирск, 2002. – С.132–136. 

5  Там само. – С.100-102, 126.
6  Кирпичников А. Н. Военное дело на Руси в ХІІІ–XV вв. – Ленинград, 1976. – С.82.
7  Див.: Тараторин В. В. История боевого фехтования: развитие тактики ближнего боя от 
древности до начала ХІХ века. – Минск, 1998.

8  Бехайм В. Энциклопедия оружия. – Санкт-Петербург, 1995. – С.109-110.
9  Там само. – С.74-100.
10  Leitner Quirin. Helmbarde // Die Waffensammlung des osterreichischen Kaiserhauses im K. u 

K. Artillerie-Museum in Wien. – 1866-1870; Thordeman B. Armour from the battle of Wisby. – 
London, 1994. – P.121-128.

11  Бехайм В. Энциклопедия оружия. – С.85-86.
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спідниці з 3-5 рядів пластин. З 1450 р. нагрудник став рельєфним, до нього 
кріпилася скоба для підтримки важких ударних списів. Далі почалося вироб-
ництво суцільних кованих, так званих білих або готичних лат, які полірувалися 
до дзеркального блеску (їх поверхню покривали тонким шаром срібла, яке піз-
ніше полірувалося)12. 

Бурхливу еволюцію пережив захист голови. Незграбні шоломи-горшки 
замінили бацинети (з заборолами, схожими на собачі морди), підсилені коль-
чужними бармицями, які вільно спадали на груди, шию і плечі. Приблизно з 
кінця ХІV ст. з’явилися шоломи-салади обтічної форми з вирізами для очей і 
носа або забралами. Ще через півстоліття були сконструйовані шоломи-арме-
ти з гострими заборолами, які мали спеціальні захисні диски на рівні шиї, які 
кріпилися до невисокого стояка, розташованого позаду на рівні шиї. Армети  
без допомоги зброєносця неможливо було зняти з голови, але вони надійно за-
хищали також шию і горло і не мали застіжок, які можна було б перерубати13. 

Не менш складну еволюцію пережили конструкції захисту коней, які від 
матерчатих і шкіряних змінювалися в сторону мало не суцільного бронюван-
ня14.

Такий повністю броньований лицар на броньованому коні з довгим (до 
5 метрів) ударним списом з листовидним пером трикутної форми або багато-
гранної форми шириною до 5 см15. Щоб не ковзала під час удару рука, якою 
утримували древко, були застосовані спеціальні круглі захисні диски, які крі-
пилися до древка списа. Жодна піхота не могла вистояти під ударами кінних 
лицарів, зрештою і не мала зброї, якою могла би вразити цих лицарів.

Розвиток лука привів до вражаючих успіхів англійських лучників. Англій-
ський лук був довжиною до двох метрів, його стріли летіли на 200-250 метрів, 
а на 100 метрів вражали будь-яку ціль, пробиваючи обладунок. При цьому при-
цільна скорострільність сягала 10-12 пострілів у хвилину. Пошуки нових кон-
струкцій дали – арбалет – лук з прикладом-ложем, який натягувався з допомо-
гою спеціального приспосіблення, що дозволяло йому прицільно метати болти 
на віддаль до 300 метрів. Звично арбалетники при собі мали запаси болтів у 
кількості 12 одиниць16. Арбалетники програвали лучникам у швидкості стріль-
би, зате вигравали в пробивній силі посланих болтів. Найкраще зарекоменду-
вали себе італійські конструкції арбалетів. З генуезців стали комплектуватися 
перші професійні підрозділи арбалетників ще в кінці ХІІ ст. Вони з’явилися в 
арміях європейських монархів. 

Але до постійної професійної армії було ще далеко. Як і лучники, арба-
летники не могли протистояти кінній атаці і мусили відступати, очищаючи 
12  The ancient art of warface. – Vol.1. – London, 1966. – P.331; Nadolski A. Polska bron. Bron 

biala. – Warszawa, 1974.
13  Бехайм В. Энциклопедия оружия. – С.27-58.
14  Там само. – С.149-169.
15  Там само. – С.229-231. Пор.: Медведев А. Ф. Оружие Новгорода Великого // Мат. и Ис-
след. по Археологии  – № 65. – Москва, 1959. – Рис.4. 

16  Гадаш Л., Вискочил И. Лук и стрела. – Москва, 1960; Медведев А.Ф. Ручное метательное 
оружие (лук, стрелы, самострел). VIII–XIV вв. – Москва, 1966; Агапов Б. Путь лука и 
стрелы // Кэмпо. – Москва, 1992. – № 5; Шокарев Ю.В. Луки и арбалеты. – Москва, 2001.
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поле бою для лицарської кавалерії. Потрібна була зброя, якою піхотець зміг би 
дістати кінного лицаря, чиї пластинчаті лати, одіті поверх кольчуги, не мож-
на було перерубати навіть мечем. Такою зброєю стала алебарда – сокира на 
довгому руків’ї з пером-лезом списа та бойовим крюком, яким можна було за-
чепити виступи панцира і стягнути вершника з коня. При цьому в міру роз-
витку конструкції алебарди її сокира постійно зменшувалася, а крюк та лезо 
ставали міцнішими. Розвиток цієї зброї дав різноманітні конструкції: глефу (з 
наконечником у формі ножа з широким лезом, який кріпився до руків’я з до-
помогою втулки і мав біля нижнього кінця леза відводячи крюки, а на самому 
руків’ї – прямий висунений вперід крюк для відведення удару), кузу (глефа з 
диском для захисту руки, якою можна було наносити і рублячи удари), рунку 
(з двома відростками у формі півмісяця під наконечником),  фріульський спис 
(довгий спис з двома відростками-крюками, які були загнені вниз), гізарму (бо-
йову косу) та бойові вили (з двома або трьома зубцями на металевій втулці)17.

З такою зброєю піхота, захищена латами, могла простояти лицарській ка-
валерії при підтримці лучників та арбалетників. Але, щоби останні могли вес-
ти прицільну стрільбу до підходу цієї кавалерії, а не втікали в безпечне місце 
ще до початку атаки, щоб не бути розчавленими закутими в броню кіньми, 
потрібно було їх прикриття з боку таких же піших латників. Але знайти таких 
латників в Європі, де панувала лицарська ідеологія навіть у мистецтві, а лица-
рі асоціювалися з кіннотою, було просто ніде. Англійці, які завдяки реформі 
Генріха ІІ Плантагенета, який у 1159 р. запровадив “щитові гроші” (scutagium), 
якими частково замінив військову службу васалів18, отримали можливість ко-
штом скарбниці утримувати певне число дисциплінованих латників, здатних 
вести бій у пішому строю, але і то ціною великих зусиль і особистого прикладу 
спадкоємця престолу Едуарда, прозваного Чорним принцом. В інших випадках 
ініціативу взяла на себе нова еліта вільних самоврядних міст. 

Перший дзвін по лицарству, як епосі, що відходить, прозвучав при Куртре           
11 липня 1302 р.  в так званій битві “золотих шпор”. Спроба короля Франції               
Філіпа ІV не тільки повністю підпорядкувати собі Фландрію, але й обібрати ба-
гаті і розвинені міста цього графства, наштовхнулася на протидію їх еліти. По-
встання міщан у Брюгге та Генті викликало французьку інтервенцію, очолену 
досвідченим полководцем графом Робертом ІІ д’Артуа.  Його військо налічува-
ло 5  – 7,5 тис. лицарів та їх зброєносців і 3-5 тис. найманої піхоти (генуезьких 
та ломбардських арбалетників та арагонських і наварських метальників дроти-
ків). Міщанське ополчення чисельністю у 13-18 тис. складалося виключно з пі-
хоти (у війську був лише десяток лицарів з невеликими свитами), також лучни-
ків, арбалетників і нової лінійної піхоти з алебардами і броньованим захистом 
(який, звичайно, уступав лицарському, але теж був комбінованим). Ополченя 
обрало міцну позицію, прикриту річкою Гренінген шириною до трьох метрів і 
глибиною до 1,5 метра з болотистими берегами. Правий фланг був прикритий 
вигином ріки, лівий – укріпленим монастирем. В тилу була непрохідна річка. 
17  Бехайм В. Энциклопедия оружия. – С.241-257.
18  Войтович Л., Козак Н.. Овсінський Ю., Чорний М. Medium aevum: Середні віки. – Львів, 

2010. – С.261-262. 
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Крім того міщани викопали вовчі ями і посилили позицію палісадниками, за 
якими їх лучники та арбалетники могли відчувати себе у певній безпеці.  Загін 
міщан з Іпра заняв позиції проти обложеної французької залоги в Куртре. 

Кілька днів граф д’Артуа не наважувався атакувати противника. Врешті 
він висунув проти них своїх арбалетників та метальників дротиків, які змусили 
відступити за річку фламандських лучників та арбалетників, а потім потіснили 
і основну піхотну фалангу. Тоді французький командуючий наказав кавалерії 
атакувати трьома колонами одночасно, а піхоті звільнити місце поля бою. Ли-
царі поспішили, не дочекавшись відходу арбалетників, значна частина яких 
загинула під копитами їх коней. Концентрованої атаки не вийшло. Флангові 
колони не змогли форсувати річку і палісади, тоді як центральна колона про-
рвала бойовий порядок противника. Розвинути свій успіх вона не змогла, так 
як противник ввів свій резерв, а його зброя виявилася ефективною в боротьбі з 
кіннотою. Загін городян Іпру справився з вилазкою гарнізону. Відбивши атаки 
в центрі і біля палісадів перестрілявши майже впритул противника, фламандці 
перейшли в контратаку. В цьому побоїщі загинули граф д’Артуа і мало не по-
ловина його війська. Переможці зняли з вбитих майже 700 золотих шпор і по-
вісили їх в церкві на пам’ять про цю перемогу19. 

Битва при Куртре і наступні битви при Баннокберні (1314), де шотланд-
ська піхота розгромила англійську лицарську кавалерію, та Моргартені (1315), 
де швейцарська піхота розгромила німецьку лицарську кавалерію20, показали 
неспроможність лицарської кавалерії протистояти важкій піхоті озброєній але-
бардами та їх різновидами і підкріпленій лучниками та арбалетниками, яким 
не потрібно було втікати, звільнюючи поле бою, а, отримавши надійне при-
криття, можна було вести стрільбу до кінця мало не впритул у противника.

Швейцарська піхота виробила спеціальну тактику ведення бою з важкою 
лицарською кавалерією у спеціальних бойових порядках, званих баталіями. 
Баталії являли собою квадрати у 30, 40, 50 воїнів в ширину і глибину. Перші 
дві шеренги складали повністю броньовані пікінери з списами довжиною 3 – 
3,5 метра. Перший ряд тримав списи на рівні бедра двома руками, другий – на 
рівні грудей. Третю шеренгу складали алебардисти, які через плечі своїх това-
ришів наносили рублячи і колючі удари противнику, коли останній наближався 
до першої шеренги. За ними стояли ще дві шеренги пікінерів, списи яких були 
перекинені на ліву сторону, щоби не стикатися з списами перших двох шеренг. 
Довжина їх пік сягала 6 метрів. Алебардисти шостої шеренги складали резерв. 
При сильних ударах кавалерії всі перші три ряди складали пікінери: тоді пер-
ший ряд ставав на коліно, вставивши піки в землю спрямовані в сторону проти-
вника. Алебардисти з четвертого ряду могли вільно працювати своєю зброєю 
не побоюючись, що передні шеренги будуть їм заваджати. Баталії прикривали-
ся стрільцями, які вели поєдинок з стрільцями противника21.   

19  De Vries K. R. Infantry Warfare in the Early Fourteenth Century. – Woodbidge, 1966. – P.9-22; 
Verbuggen J. F. The Art of Warfare in Western Europe during the Middle Ages. – Amsterdam –
Oxford, 1979. – P.166-173.

20  Жарков С. Средневековая пехота в бою. – Москва, 2008. – С.193–210.
21  Там само. – С.209-215.
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Великі битви Столітньої війни при Кресі (26 серпня 1346 р.)22, Пуатьє (19 
вересня 1356 р.)23 та Азенкурі (25 жовтня 1415 р.)24 продемонстрували повну 
нездатність лицарської кавалерії для адаптації в нових умовах, а битва при 
Босворті (22 серпня 1485 р.), якою завершилася війна Білої і Червоної Рож в 
Англії, показала безперспективність подальшого нарощування броні в умовах 
розвитку ручної вогнепальної зброї25. 

Зрозуміло, що подальше насичення військ вогнепальною зброєю, яка да-
вала ефект лише при стрільбі залпами (що при 32-16 прийомах заряджання, які 
потрібно було проводити синхронно, вимагало довгої підготовки акебузирів 
та мушкетерів, які прийшли їм на заміну), не залишало місця для лицарського 
війська. З XVI ст. професійні армії стали основним військом у всій Європі.    

Чому ж пройшло так багато часу доки почався практичний перехід до про-
фесійних армій – мало не два століття? Причин тут багато, з яких основні дві: 
лицарські ідеали, лицарський кодекс честі і феодалізм як основа і матеріальна 
база лицарства – панували в свідомості суспільства. Не вірилося, що представ-
ники якихось міщан з їх довгими сокирами можуть справді на рівних простоя-
ти лицарському війську. Шукали причин, гарячково нарощували бронювання, 
поки його сумарна вага не сягнула 40 кг. Вперто намагалися довести перш за 
все собі, що стара система ще добра і живуча.

Друга причина лежить в області економічній. Професійне військо вимагало 
утримання з державної скарбниці. Землі було роздані у феоди, з яких феодали 
утримували лицарське військо, яке коштувало ще дорожче. Англійські королі 
на щитові гроші могли утримувати певне число латників. Знамениті англійські 
лучники набиралися з вільного селянства (фригольдерів та копігольдерів) в по-
рядку військової повинності, але і їх утримання коштувало недешево, через що 
такі незначні контигенти англійського війська і виставлялися протягом всієї 
Столітньої війни. Врешті боротьба королів з парламентом, наслідком якої була 
відсутність ресурсів, і привели англійців до програшу війни, де всі головні бит-
ви були ними виграні26. 
22  Берн А. Битва при Креси. История Столетней войны с 1337 по 1360 год. – Москва. 2004.
23  Nicolle D. Poiters 1356: The Copture of a King. – London, 2004; Green D. The Battle of 

Poiters 1356. – London, 2004; Прэтт Ф. Битвы, изменившие историю / Пер. с англ. Т.М. 
Шуликовой. – Москва, 2004. – С.132-138. 

24  Contamine P. Agincourt. – Paris, 1964; Герчинко Т.В. Битва при Азенкуре, 25 октября 1415 
г. // Солдат. Военно-исторический альманах. №33. –  Артемовск, 2003. – С. 2–13; – №34. 
– Артемовск, 2003. – C. 2–14; Берн А. Битва при Азенкуре. История Столетней войны с 
1369 по 1453 год. – Москва, 2004.

25  Hutton W. The Battle of Bosworth fi eld. – London, 1815; Гриффитс Р. А., Томас Р. Станов-
ление династии Тодоров. – Ростов на Дону, 1997; Rowse A. Bosworth Field and the Wars of 
the Roses. – Hertfordshire, 1998; Ross Ch. Richard III. Yale Englisch Monarchs. – New Haven, 
1999. 

26  Кузнецов Е. В. Экономическое развитие Англии в XIV–XV вв. – Горький, 1981; Гутнова 
Е. В. Английское феодальное государство в ХІV–XV вв. / Е. В. Гутнова // Средние Века. – 
Вып. 50. –1987. – С. 58–76; Басовская Н. И. Правитель и народ в Столетней войне: миф и 
реальность / Н. И. Басовская // Средние Века. – Вып. 54. – 1991. – С. 23–34; Золотов В. И. 
Английское общество накануне “Войны роз”. – Брянск, 1995; Кузнецов Е.В., Меркулова 
Т.Б., Минеева Т.Г. К причинам поражения Англии в Столетней войне: “партия измены” 
40-х гг. XV века / Е. В. Кузнєцов, Т. Б. Меркулова, Т. Г. Минева // Проблемы британ-
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У Франції Карл VII, отримавши від Генеральних штатів у 1439 р. право 
щорічного збору спеціального податку на професійне військо (ед) та запрова-
дження обов’язку щорічної купівлі певної кількості солі у королівських відкуп-
щиків за високими цінами (габель), і, долучивши до цих коштів поступлення 
від подимного податку (фуаж), у 1445 р. провів військову реформу, основою 
якої стало формування постійного війська. Ця перша реформа стосувалася ще 
кінного війська. Досі лицарське військо складалося з списів, куди входило 4-20 
чоловік (лицар з своїми пажами, зброєносцями, слугами і сержантами). Списи 
васалів об’єднувалися в хорогви графств, з яких формувалися гуфи – з’єднання 
провінцій (герцогств), які складали окремі частини війська. Проводячи ре-
форму, король планував створити 15 ордонансних (тобто створених за коро-
лівським ордонансом) рот загальною чисельністю 9 тисяч. Роти складалися з 
списів в складі кожного мало бутио шість бійців (кінний латник з лицарським 
озброєнням, кутільє – піший латник з алебардою, два кінні стрільці з лука або 
арбалета, паж-зброєноснець і кнехт – пікінер), які мали 6 коней. За задумом 
рота мала мати 100 списів, тобто 600 бійців (100 кінних латників, 100 кутільє, 
200 кінних лучників, 100 пажів-зброєносців і 100 кнехтів), на практиці число 
списів  коливалося від 10 до 100, так як не вистачало коштів. У бою роти ши-
кувалися в чотири шеренги: в першій кінні латники, в другій – кутільє, третю 
і четверту складали лучники. Пажі та кнехти підсилювали перші дві шеренги, 
залишаючись своєрідним резервом27.  

У 1448 р. король провів другу реформу, за якою набиралася піхота – від 
кожних 50 сільських господарств один вільний стрілець лучник або арбалет-
ник. Таких стрільців мало бути 16 тисяч, об’єднаних в роти, очолені капітанами 
чисельністю по 500 чоловік. Кожні вісім рот знаходилися під командуванням 
генерал-капітана. Вільні стрільці мали постійно вдосконалюватися в стрільбі, 
в мирний час вони звільнювалися від податків, а у військовий – отримували 
плату. Набрати вдалося не більше 10 тисяч, але ці міліційні формування себе 
не виправдали і від них довелося відмовитися28. Реформи Карла VII продовжив 
Людовик ХІ, який почав наймати швейцарську піхоту (пікінерів та арбалетни-
ків) і далі формувати підрозділи лучників та арбалетників. Рівночасно йшло 
насичення війська артилерією29.

Подібні реформи проходили в Бургундії, Бретані, в піренейських христи-
янських державах і в Італії, де міста-комуни, рівно ж як і правителі Неаполі-
танського королівства, герцогств та маркграфств, віддали організацію війська 

ской истории и наследие С. И. Архангельского. – Нижний Новгород, 1999. – С. 27–29; 
Калмыкова Е.В. Столетняя война и формирование английского национального самосоз-
нания / Е.В.Калмыкова // Средние Века. –  Вып. 62. – 2001. – С. 103–119. 

27  Див.: Ададуров В. Історія Франції (королівська держава та створення нації від початків 
до кінця ХVІІІ ст.). – Київ 2002. – С.186-187; Фаулер К. Эпоха Плантагенетов и Валуа / 
Пер. с англ. – Cанкт-Петербург, 2002; Николе Д., Мак Брайд А. Французская армия в Сто-
летней войне / Пер. с англ. Н.А. Феногенова. – Москва, 2004.

28  Див.: Beaucourt du Fresne de. G. Histoire de Charles VII. – Vol. II. – Paris, 1889; Bully P. 
Charles VII, le “roi des merveilles”. – Paris, 1994. 

29  Medieval warfare: A history / Ed. by Maurice Keen. – Oxford, 1999.
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в руки найманих командирів – кондотьєрів30.
Таким чином саме ментально-психологічні та фінансово-економічні фак-

тори виявилися визначальними в період переходу від феодальних лицарських 
армій до постійних професійних армій. Ці ж самі фактори залишаються ви-
значальними і сьогодні в період переходу від масових мобілізованих армій до 
постійних професійних армій. З однією сторони в цілому ж у суспільстві ще 
не пройшло усвідомлення того, що епоха панування стрілецького та артилерій-
ського озброєння, оволодіння яким можна було опанувати протягом двох-трьох 
років служби, а навики підтримувати короткочасними зборами, закінчилася, а 
ілюзію швидкого розгортання величезних армій і їх низької ефективності ще 
не похоронили операції американців та їх союзників у Кувейті та Іраку. З ін-
шої сторони перехід до постійних професійних армій вимагає значних затрат 
і в першу чергу модернізації озброєння. Всі ці проблеми надзвичайно складні 
і багатогранні, але поряд з тим вони безальтернативні, що, зрештою досить 
широко демонструють приклади з епохи переходу від феодальних лицарських 
армій до постійних професійних армій.

 

Leonid Kryvyziuk. THE CRISIS OF KNIGHTOOD AND THE 
BEGINNING OF FORMING THE PROFESSIONAL ARMY.

30  Див. детальний аналіз: Nicolle D. Medieval warfare: Sourcebook: In 2 vols. – Vol.1. – Lon-
don, 1995.
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Микола Крикун*

ГАРНІЗОН КАМ’ЯНЦЯ‐ПОДІЛЬСЬКОГО 1734 РОКУ

24 лютого 1734 р. своїм ординансом, виданим у Ярославі, київський во-
євода Юзеф Потоцький як генеральний реґіментар коронних військ Речі По-
сполитої1 призначив комендантом фортеці Кам’янця-Подільського коронного 
польного писаря Вацлава Жевуського2. Останній заступив на цій посаді, про 
що сказано в ординансі, генерал-майора Шиллінґа (ідеться про Флоріана Шил-
лінґа), і займав її до 1 червня 1735 р.3 З огляду на особливу важливість цієї

* Крикун Микола Григорович – доктор історичних наук, професор, Львівський національ-
ний університет ім. І. Франка.

1 Про нього: Link-Linczоwski A. Potocki Józef (1673-1751) / A. Link-Linczewski A. // Polski 
Słownik Biografi czny. – T.27. – Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, 1984. – S. 59-72. 
Генеральний коронний реґіментар (regimentarz) призначався королем на пост команду-
вача польськими військами на час, коли посади коронних великого і польного гетьманів 
вакували. Саме такою виглядала ситуація з цими посадами з осені 1728 до осені 1735 р. 
(Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII wieku: Spisy / Opracowali K. Chłapowski, 
S. Ciara, Ł. Kądziela i inni; pod redakcją A. Gąsiorowskiego. – Kórnik, 1992. – S. 44, 47-48). 
Ю. Потоцький став, щоправда, реґіментарем внаслідок не королівського призначення, а 
передачі йому у вересні 1733 р. цієї посади Станіславом Понятовським (який дістав її 
від Авґуста ІІ), невдовзі після обрання на польський престол Станіслава Лєщинського, 
а останній його за сприяння йому затвердив на цій посаді (Kronika Podhorecka: 1706-
1779 / Ułożył L. hr. Rzewuski. – Kraków. 1860. – S. 18-19; Konopczyńskі W. Dzieje Polski 
nowożytnej. – T.2: 1648-1795. – Warszawa etc. – S. 196-198; Link-Linczowski A. Potocki Józef. 
– S. 66-67).

2 Kronika Podhorecka. – S. 19-20, 133; Archiwum Państwowe w Krakowie (далі – APK). – Zesp. 
Archiwum Podhoreckie. – II/362. – S. 1-2; Zesp. Archiwum Podhoreckie Rzewuskich. – VII, 
1/3. Про В. Жевуського: Zielińska Z. Rzewuski Wacław (1706-1779) / Z. Zielińska // Polski 
Słownik Biografi czny. – T.34. – Wrocław – Warszawa – Kraków, 1992. – S. 469-480. Стосов-
но політичних обставин його призначення комендантом та перебування на цій посаді 
див.: Крикун М. Люстрація Кам’янця-Подільського 1734 р. (до питання про житловий 
фонд українського міста у XVIII ст.) / М. Крикун  // Український археографічний що-
річник. Нова серія. – Вип.2. – Київ, 1993. – С. 225-226; Zielińska Z. Rzewuski Wacław. 
– S. 169-170. Варто зазначити, що у міжусобній боротьбі, що точилася в Речі Поспо-
литій після смерті 1733 р. Авґуста ІІ між прихильниками майже одночасно обраних на 
королівський престол С. Лєщинського і Августа ІІІ, В. Жевуський підтримував першого. 
Писарем польним коронним він був від 17 жовтня 1732 р. (Urzędnicy centralni i nadworni 
Polski. – S. 97). У диґнітарській ієрархії Речі Просполитої цей уряд стояв одразу після 
урядів гетьманів великого і польного коронних. До “Німого” сейму 1717 р., який відбувся 
у Варшаві, в обов’язок писаря польного входили огляд і перепис війська, визначення його 
оплати; після ж сейму за ним залишили лише огляд війська (Zielińska Z. Magnateria polska 
epoki saskiej: Funkcje urzędów i królewszczyzn w procesie przeobrażeń warstwy społecznej. – 
Warszawa etc., 1977. – S. 23-24).

3 Król-Mazur R. Miasto trzech nacji: Studia z dziejów Kamieńca Podolskiego w XVIII wieku. 
– Kraków, 2008. – S. 124. Зофія Зєлінська твердить, що В. Жевуський був кам’янецьким 
комендантом до початку 1735 р. (Zielińska Z. Rzewuski Wacław. – S. 170).
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фортеці як форпосту Речі Посполитой влада кам’янецького коменданта була 
дуже відповідальною.

З комендантством В. Жевуського пов’язана поява порівняно значної до-
кументації, яка характеризує стан у 1734 р. кам’янецького гарнізону та його 
озброєння, виявлений в результаті обстеження за його, В. Жевуського, на-
казом. Не виключено, що обстеження, принаймні певною мірою, було на-
слідком виконання постанови конвокаційного Варшавського сейму, котрий 
відбувався з 27 жовтня до 23 травня 1733 р., про призначення комісарів для 
проведення люстрації (ревізії) фортифікаційних споруд Кам’янця. Сейм 
зобов’язав цих комісарів доповісти про результати люстрації на наступному сей-
мі4. У матеріалах наступних сеймів, які відбулися до призначення В. Жевусь-
кого комендантом, – елекційного (Варшава, 25 серпня – 28 вересня 1733 р.)5 
і коронаційного (Краків, січень 1734 р.) жодним словом про виконання цієї 
постанови не сказано. Можливо, виявом його був документ “Інвентар амуніції 
Кам’янця-Подільського”, датований 6 липня 1733 р.6.

Згадана документація дійшла до нас у складі джерельного комплексу, що 
зберігається в Державному архіві Кракова і має назву “Підгорецький архів” 
– від села Підгірці (нині в Бродівському районі Львівської області), котре від 
1725 р. було власністю Жевуських, причому в числі перших його володільців 
бачимо Вацлава7. Протягом багатьох років у тамтешньому замку нагромадило-
ся чимало матеріалів, які висвітлюють життя і діяльність Жевуських, зрозуміло 
– і Вацлава.

Один із матеріалів “кам’янецької” документації нами опублікований і до-
кладно проаналізований. Ідеться про люстрацію Кам’янця-Подільського, да-
товану 22 березня 1734 р. і складену в зв’язку з розквартируванням у ньому 
гарнізону капітаном Й. (Ю.?) Дальке (Dahlke), лейтенантом Вільгельмом фон 
дер Брюггеном (Brüggen), поручниками Міхалом Менцинським, де Блокке (de 
Blocke) та Стефаном Арцішевським (останній був у відставці (abszytowany))8. 
Доречно вказати на те, що В. Жевуський, за цією люстрацією, зі своїм двором 
займав дві кам’яниці міщанина Юзефа Секровича9; розташувався він тут, оче-
видно, після прибуття до Кам’янця для виконання комендантських обов’язків.

Згідно з люстрацією, у 393 із 475 житлових будівель міста було розквар-
тировано 48 офіцерів і 1447 жовнірів; крім того налічувалось 25 офіцерів, 27 
жовнірів і 13 пушкарів, котрі мешкали у своїх власних будинках10. Інші цифри 

4 Volumina legum. – T.6. – Petersburg, 1860. – S. 292.
5 Там само. – S. 301-302.
6 APK. – Zesp. Archiwum Podhoreckie Rzewuskich. – VII, 1/3. Частково це джерело вико-
ристав Тадеуш Новак (Nowak T. Fortyfi kacje i artyleria Kamieńca Podolskiego w XVIII w. / 
T. Nowak // Studia i Materiały do Historii Wojskowości. – T. XIX. – Warszawa, 1973. – 
Cz. 1. – S. 139-186).

7 Kronika Podhorecka. – S. 13 i nast.
8 Крикун М. Люстрація. – С. 193-262. Оригінал люстрації: APK. – Zesp. Archiwum Podho-

reckie Rzewuskich. – VII, 1/4.
9 Крикун М. Люстрація. – С. 250.
10 Там само. – С. 197, 213, 233-262. Про розквартирування військовиків у різних частинах 
Кам’янця: Там само. – С. 215.
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станом на вересень 1734 р. подає “Генеральна таблиця кам’янецького 
гарнізону”11 (див. її). Згідно з цим документом, якийсь час до його появи гар-
нізон становив 2322 особи, з чого до вересня з невказаних причин відійшло 
64 (прибуло натомість 8), перебувало у відпустці 19, у відрядженні (kommen-
diowani) – 275, потрапило в полон 113, залишалось, отже, 1859 осіб; до них 
таблиця доплюсовує візників (woznicy) – двох “під аптеку” і 16 “провіантових”.

Таблиця, крім того, наводить відомості про склад підрозділів гарнізону, 
але стосовно лише 2322 осіб, причому поділяє кожен підрозділ на штаб і хо-
ругву (з дальшої розповіді видно, що означали ці поняття). 2322 особи несли 
службу в таких підрозділах: 1) коронна артилерія (дві особи штабу і 86 – хо-
ругви), 2) реґімент королеви (точніше – імені королеви Ядвіґи12; відповідно 24 
і 513 осіб), 3) реґімент великої коронної булави (12 і 485), 4) реґімент польної 
коронної булави (29 і 422), 5) реґімент коронної артилерії (25 і 544), 6) лановий 
реґімент (11 і 113), 7) хоругва “барських людей” – “козаків і пахолків” (56 осіб; 
вони були тільки хоругвою).

Коронна артилерія і лановий реґімент у Кам’янці були представлені одним 
зі своїх загонів – більша частина їх розміщувалась в різних місцях Польського 
королівства. Хоругва барських людей, судячи з її назви, була регіональним, у 
межах Подільського воєводства дислокованим, з’єднанням; зважаючи на її по-
рівняно незначний в Кам’янці контингент, можна твердити, що в основному 
вона перебувала за межами цього міста. Далі побачимо, що на час появи лю-
страції частина реґіменту артилерії знаходилась у фортеці Святої Трійці, спо-
рудженої наприкінці XVII ст. при впадінні Збруча в Дністер, і що генеральна 
таблиця врахувала цю частину як переведену до Кам’янця. Інші три підрозділи 
1734 р. були в ньому представлені всім своїм складом. Вони, як і реґімент арти-
лерії, що обслуговував коронну артилерію, зокрема – забезпечував її конвоєм13, 
являли собою піші з’єднання іноземного типу14; пішими були також лановий 
реґімент і хоругва барських людей. Реґіменти королеви, обох булав і артилерії 
виникли відповідно до постанов “Німого” сейму 1717 р.15. Лановий реґімент 
створено 1729 р.16 – за постановою Варшавського сейму 1726 р.17 Підрозділ 
коронна артилерія існував задовго до XVIII ст.

Генеральна таблиця, про яку йшлося вище, фіксує таку структуру чинів 
кам’янецького гарнізону в цілому стосовно 2322 осіб: штаб: шефи (команду-
вачі реґіментів) – 3, генерал-майори – 2, полковники – 5, оберст-лейтенанти 
(підполковники) – 6, майори – 8, аґреґовані капітани (належали до штабу під 
11 APK. – Zesp. Archiwum Podhoreckie Rzewuskich. – VII, 1/9.
12 Gembarzewski B. Rodowody pułków polskich i oddziałów równorzędnych od r. 1717 do r. 

1831. – Warszawa, 1925. – S. 26.
13 Górski K. Historia piechoty polskiej. – Kraków, 1893. – S. 67.
14 Ibid. – S. 70; Gembarzewski B. Rodowody pułków. – S. 26-27.
15 Górski K. Historia piechoty polskiej. – S. 69; Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku 

1864. – T.2: 1648-1864.  – Warszawa, 1966. – S. 162.
16 Винниченко О. З історії військових з’єднань Речі Посполитої на українських землях 
у XVIII ст. / О. Винниченко // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 
Вип. 32. – Львів, 1997. – С. 219.

17 Volumina legum. – Т. 6. – S. 212-213.
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час відсутності вакантної посади капітана – командира хоругви, яка була скла-
довою частиною підрозділу) – 20, квартирмейстери – 3, ад’ютанти – 4, аудито-
ри (чинили правосуддя) – 3, капелани – 2, реґіментс-цирульники (лікарі, фель-
дшери) – 4, підхорунжі – 15, гобоїсти – 14, возові майстри – 2, реґіментс-до-
боші (барабанщики) – 4, реґіментс-файфери (сопілкарі) – 2, реґіментс-профоси 
(наглядачі за арештантами) – 3, профоси (помічники реґіментс-профосів) – 3, 
разом – 103 особи; хоругва: капітани – 19, поручники – 35, цекварти (відпо-
відальні за стан арсеналу) – 3, штик-юнкери (молодші офіцери артилерії) – 5, 
хорунжі – 36, ротмістр, унтер-офіцери – 232, цирульники – 22, файфери – 26, 
добоші – 70, теслі – 17, пушкарі (всі належали до коронної артилерії) – 58, гре-
надери і ґемейни (одні й другі – рядові) – 1695, разом – 2219 осіб.

Штаб кожного з повністю наявних у місті підрозділів складався з власне 
штабу, куди входили чини від майора і вище, та унтер-штабу (нижчого шта-
бу), який включав у себе всіх інших штабників. Хоругва поділялася на кілька 
хоругв – кампаній. У реґіментах королеви, обох булав і артилерії їх було по 
вісім18. Кампанія, своєю чергою, поділялася на капральства, капральство – на 
шість-сім рот, кожна з яких мала шість рядових19. Кампанія, окрім того, скла-
далася з прімаплани – штабу, куди входили офіцери, підофіцери й нестройо-
ві (цирульники, файфери, добоші, теслі), і рядових20. Як показує зіставлення 
генеральної таблиці з іншими документами 1734 р. відносно кам’янецького 
гарнізону, про які йтиметься нижче, під унтер-офіцерами хоругви цієї таблиці 
розуміли такі по низхідній за рангом чини – сержантів, підхорунжих, фурієрів 
(доставляли продовольство, виконували функції квартирмейстерів), каптенар-
мусів (вирішували господарські питання) і капралів.

У 1734 р. шефами з’єднань, наявних у Кам’янці, були: граф Йоахім Фрі-
дріх Флєммінґ (реґімент королеви)21, згаданий вище київський воєвода і ге-
неральний реґіментар Юзеф Потоцький (реґімент польної булави)22, Ян Кле-
менс Браницький (реґімент коронної артилерії23 і коронна артилерія; шефом 
останньої він був як такий, що посідав посаду генерала артилерії – один із 
центральних урядів Польського королівства24), люблінський воєвода Ян Тарло 
(лановий реґімент)25. За люстрацією Кам’янця 1734 р., в будівлі під № 343 на 
постої перебував не вказаний на ім’я ротмістр od pachołków26. Його ж бачимо в 
генеральній таблиці як другу після хорунжого особу в складі загону барських 
людей. Не виключено, що він фактично ним командував. Згідно з тією самою 
18 Korzon T. Dzieje wojn i wojskowości w Polsce. – T. 3: Dokończenie epoki przedrozbiorowej. 

– Wydanie drugie, przejrzane i uzupełnione. – Lwów – Warszawa – Kraków, 1923. – S. 116; 
Górski K. Historia piechoty polskiej. – S. 70; Zarys dziejów wojskowości. – Т.2. – S. 162.

19 Wimmer J. Wojsko polskie w drugiej połowie XVII wieku. – Warszawa, 1965. – S. 292.
20 Górski K. Historia piechoty polskiej. – S. 70; Винниченко О. З історії військових з’єднань. 

– С. 221.
21 Górski K. Historia piechoty polskiej. – S. 94; Gembarzewski B. Rodowody pułków. – S. 26.
22 Górski K. Historia piechoty polskiej. – S. 94; Gembarzewski B. Rodowody pułków. – S. 29.
23 Górski K. Historia piechoty polskiej. – S. 94; Gembarzewski B. Rodowody pułków. – S. 39.
24 Gembarzewski B. Rodowody pułków. – S. 39; Urzędnicy centralni i nadworni Polski. – S. 38.
25 Винниченко О. З історії військових з’єднань. – С. 221; Górski K. Historia piechoty polskiej. 

– S. 88.
26 Крикун М. Люстрація. – С. 256.
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таблицею, посада шефа реґіменту великої булави зайнята не була. Константий 
Ґурський твердить, що її займав вищеназваний Ю. Потоцький27. Та докумен-
тального підтвердження цієї думки ми не маємо і навряд чи вона відповідає 
дійсності. Можна бути певним того, що зазначена посада вакувала, тому що во-
на належала гетьманові великому коронному28, а уряд цей у той час, як сказано 
вище, був незайнятий. Нагадуємо, що тоді ж вакував уряд гетьмана польного 
коронного, посідач якого був шефом реґіменту польної булави29. Шефом цього 
з’єднання, як ми бачимо, став Ю. Потоцький, тому, імовірно, що займав уряд 
генерального реґіментаря.

Маємо документи про склад реґіментів великої булави і королеви, синх-
ронні люстрації Кам’янця 1734 р. Ідеться про таблиці, з яких та, що стосується 
першого з цих реґіментів, датована 23 березня (підписана майором Вирвічем), 
друга, що розповідає про реґімент королеви, – “березнем” (in martio; підписана 
бароном де Ваґенгеймом)30; остання з’явилася, імовірно, того самого числа, що 
й перша, або близько нього. Згідно з цими джерелами, посадова структура да-
них з’єднань була такою. Реґімент великої булави: штаб – 12 осіб (полковник, 
оберст-лейтенант, 2 майори, квартирмейстер, ад’ютант, аудитор, цирульник, 
добош, файфер, профос, челядник профоса (мається на увазі штекенкнехт, або 
степок31), кампанії – 345 (6 капітанів, 7 поручників, 4 хорунжих, 10 сержантів, 
2 підхорунжих, 6 фурієрів, 6 каптенармусів, 3 цирульники, 20 капралів, 15 до-
бошів, 8 файферів, 258 ґемейнів); реґімент королеви: штаб – 17 осіб (полков-
ник, майор, ад’ютант, цирульник, 4 підхорунжих, 6 гобоїстів, добош, профос, 
штекенкнехт – “слуга профоса”), кампанії – 460 (5 капітанів, 9 поручників, 
5 хорунжих, 15 сержантів, 7 фурієрів, 6 цирульників, 6 каптенармусів, 20 ка-
пралів, 2 файфери, 15 добошів, 8 теслів та інших майстрів, 362 гренадери і 
ґемейни).

Порівняння наведених відомостей цих таблиць і вересневої генеральної 
таблиці доводить, що за півріччя чисельність реґіменту королеви дещо зросла 
(до 537 осіб), тоді як чисельність реґіменту великої булави зросла значно (до 
497 осіб).

Відповідно до згаданого ординансу Ю. Потоцького, виданого В. Жевусь-
кому, влада останнього поширювалась і на гарнізон Святої Трійці. За таблицею 
цього гарнізону, датованою 27 березня 1734 р.32, частиною його був, зокрема, 
реґімент коронної артилерії в такому складі: штаб – 12 осіб (майор, квартир-
мейстер, ад’ютант, аудитор, капелан, фельдшер, підхорунжий, добош, файфер, 
2 профоси, штекенкнехт), кампанії – 196 (2 капітани, 3 поручники, 2 хорун-
жих, 5 сержантів, 3 фурієри, цирульник, 5 каптенармусів, 13 капралів, 8 до-
бошів, 4 профоси, 145 ґемейнів, 5 провіантових візників). Видається, що склад 
27 Górski K. Historia piechoty polskiej. – S. 94.
28 Górski K. Historia artyleryi koronnej. – Warszawa, 1902. – S. 319.
29 Górski K. Historia artyleryi koronnej. – S. 319.
30 APK. – Zesp. Archiwum Podhoreckie. – I, 93.
31 В обов’язки штекенкнехта входило допомагати профосові в нагляді за арештантами, до-
ставляти на екзекуцію і забезпечувати її різками (до 300); профос платив йому за кожні 
100 різок по 6 грошів (Górski K. Historia piechoty polskiej. – S. 72).

32 APK. – Zesp. Archiwum Podhoreckie. –  I, 93.
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реґіменту, відомий з генеральної таблиці, включає в себе контингент зі Святої 
Трійці. Справа як у тому, що за штатним розкладом для цього реґіменту від ча-
су його створення була передбачена кількість 550 осіб33 – близька до кількості, 
яку зафіксувала генеральна таблиця, так і в тому, що відображений останньою 
склад його штабу виключає наявність штабу (очевидно, й хоругви) реґіменту у 
Святій Трійці (надто малим чисельно був штаб за даною таблицею, щоб вважа-
ти, що вона враховує й святотроїцькі штабні відомості). Залишається твердити, 
що святотроїцький контингент реґіменту до появи генеральної таблиці був пе-
реведений до Кам’янця і там долучений до основної його частини.

Доречно зазначити, що в Святій Трійці розміщувалась і частина ланового 
реґіменту. За згаданою таблицею від 27 березня, вона включала в себе 11 осіб 
штабу (полковник, майор, підхорунжий, 8 гобоїстів) і 103 – кампанії (капітан, 
поручник, хорунжий, 4 сержанти, 2 фурієри, 2 цирульники, 6 капралів, 5 добо-
шів, 3 файфери, 78 ґемейнів). Наявність тут полковника (в генеральній таблиці 
його немає) може свідчити про те, що в Святій Трійці розміщувалась більш 
важлива, ніж у Кам’янці, з військової точки зору, частина цього з’єднання.

Потрібно вказати і на те, що за документом, складеним у Кам’янці 17 серп-
ня 1728 р. і підписаним якимсь Ріппе (Ryppe)34, реґіменти великої і польної бу-
лав35 і артилерії* були в його гарнізоні представлені не повністю, причому без 
свого вищого керівництва (генерал-майорів, полковників); у першому з них на-
лічувалось 124 особи (майор, капітан, 3 поручники, 2 хорунжих, 9 унтер-офі-
церів, 4 добоші, 104 жовніри), в другому – 265 (в документі помилково – 298; 
оберст-лейтенант, майор, ад’ютант, аудитор, реґіментс-фельдшер, реґіментс-
файфер, профос, 4 капітани, 2 капітан-лейтенанти, 5 поручників, хорунжий, 2 
унтер-офіцери, цирульник, 10 добошів, 8 файферів, 225 ґефрейторів (рядових, 
вільних від тілесного покарання) і ґемейнів), у третьому – 194 (в документі по-
милково – 132; майор, 2 капітани, 2 поручники, 3 хорунжих, 17 унтер-офіцерів, 
цирульник, 3 файфери, 5 добошів, 160 ґефрейторів і ґемейнів). За штатною 
нормою, реґіменти великої і польної булав мали мати відповідно 612 і 620 осіб; 
щодо реґіменту королеви цей показник мав становити 60436.

За тим же серпневим документом, до гарнізону Кам’янця належав загін 
коронної артилерії із 64 осіб (оберст-лейтенант, 2 поручники, цекварт (ceygew-
art), прем’єр-штик-юнкер, 4 феєрверкери, 3 штикельмани (штикельман – ун-
тер-офіцерський чин), ливарник (ludwisarz), цирульник, 24 пушкарі, 13 штан-
ґеншиців (відповідали за правильне горизонтальне розміщення лафету гарма-
ти), 9 помічників (при гарматах), 4 мінери), натомість присутність тут реґі-
менту королеви не зафіксована. Лановий реґімент, нагадуємо, був створений 
щойно 1729 р.

33 Górski K. Historia piechoty polskiej. – S. 70.
34 Górski K. Historia artyleryi koronnej. – S. 319.
35 Їхніми шефами були гетьмани відповідно великий і польний коронні – белзький воє-
вода Станіслав Матеуш Жевуський та мазовецький воєвода Станіслав Хоментовський 
(Urzędnicy centralni i nadworni Polski. – S. 44, 47).

* Хто був у той час його шефом, встановити не вдалося.
36 Górski K. Historia piechoty polskiej. – S. 70.
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Той же документ подає, що, поза зазначеними у ньому з’єднаннями, на га-
уптвахті міста числилося 76 осіб (в документі помилково – 97; капітан, хорун-
жий, 4 унтер-офіцери, 2 пушкарі, 2 добоші, файфер, 65 ґемейнів), в замку – 36 
(в документі помилково – 46; поручник, 2 унтер-офіцери, пушкар, добош, фай-
фер, 30 ґемейнів), в Польській брамі – 36 (поручник, 2 унтер-офіцери, пушкар, 
добош, файфер, 30 ґемейнів), в Руській брамі – 36 (хорунжий, 2 унтер-офіцери, 
пушкар, добош, файфер, 30 ґемейнів), в Замковій брамі – 37 (поручник, 3 ун-
тер-офіцери, пушкар, добош, файфер, 30 ґемейнів).

На час складання вересневої генеральної таблиці в гарнізоні Кам’янця без 
відпускників, відряджених і взятих у полон, але з візниками налічувалось 1877 
осіб, а з відпускниками і відрядженими – 2171 особа37. Це число включає і тих, 
хто ніс службу на гауптвахті, в замку, в Польській, Руській і Замковій брамах. 
Кількість їх від серпня 1728 р. до вересня 1734 р. могла зрости з 221 до 450 
осіб38.

Отже, за час між складанням у березні люстрації і у вересні генеральної 
таблиці контингент кам’янецького гарнізону значно зріс – за люстрацією, як 
зазначено вище, він становив 1560 осіб; щоправда, не виключено, що це дже-
рело не повністю відбило чисельність гарнізону, та, можливо, певною мірою 
те саме стосуються генеральної таблиці. Збільшення гарнізону безперечно від-
булося дякуючи старанням В. Жевуського. Він, до речі, витратив чимало своїх 
коштів на його утримання і зміцнення фортифікаційних споруд міста39.

Кількісний склад кампаній-хоругв засвідчують цитовані вище таблиці, 
датовані 23 березня і березнем 1734 р., – стосовно, нагадуємо, реґіментів від-
повідно великої булави і королеви, та зведення (regulamen) про реґімент ар-
тилерії, 9 квітня того ж року в копії переслане від імені його шефа (Я. К. Бра-
ницького) коронному польному писареві (В. Жевуському)40. У кожному з цих 
37 З. Зєлінська бездоказово твердить, що за комендантства В. Жевуського кам’янецький 
гарнізон надічував до п’яти тисяч осіб (Zielińska Z. Rzewuski Wacław. – S. 170).

38 Антоні Юзеф Ролле, непогано обізнаний з історією Кам’янця, зазначає, що у XVIII ст. 
в його фортеці було дислоковано до 600 осіб (Antoni J. (Rolle A. J.) Zameczki podolskie 
na kresach multańskich. – T. I: Kamieniec nad Smotryczem. – Wydanie drugie. – Warszawa, 
1880. – S. 288). Цей автор, імовірно, мав на увазі не тільки власне фортецю (замок), а й 
інші оборонні споруди міста, в тому числі Руську, Польську і Замкову брами. Ту саму 
“гарнізонну” цифру стосовно фортеці, але для середини XVIII ст. на основі рукописних 
документів подає Рената Круль-Мазур (Król-Mazur R. Miasto trzech nacji. – S. 135). Про 
оборонні споруди Кам’янця у XVIII ст. див.: Jarochowski K. Kamieniec i Poznań po Augus-
towej restawracyi / K. Jarochowski // Opowiadania i studia Historyczne. Serya nowa. – Poznań, 
1884. – S. 373-376; Nowak T. Fortyfi kacje i artyleria … S. 139-186; eiusd. Twierdza Kamienic 
Podolski w XVIII w. na tle polskiej fortyfi kacji na ziemiach zagrożonych najazdami Turków i 
Tatarów // Fortyfi kacja. – T.1. – Warszawa, 1995. – S. 25-29; Janczykowski J. O potrzebie badań 
fortyfi kacji Kamieńca Podolskiego // Kamieniec Podolski: Studia z dziejów miasta i regionu 
/ Pod redakcją F. Kiryka. – T.1. – Kraków, 2000. – S. 309-316; eiusd. Kamieniec Podolski – 
fortyfi kacje twierdzy // Kamieniec Podolski: Studia z dziejów. – T.2. – 2005. – S. 421-435; 
Król-Mazur R. Miasto trzech nacji. – S. 131-205; Król R. Prace fortyfi kacyjne w Kamieńcu 
Podolskim w pierwszej połowie XVIII wieku / R. Król // Przegląd Historyczno-Wojskowy. – 
R. VIII (LIX). – Warszawa, 2007. – № 4(219). – S. 5-22.

39 Zielińska Z. Rzewuski Wacław. – S. 170; Król-Mazur R. Miasto trzech nacji. – S. 169.
40 APK. – Zesp. Archiwum Podhoreckie Rzewuskich. – VI, 3/1.



384

реґіментів (та й інших подібних з’єднаннях) першою за значенням, провідною, 
головною кампанією була лейб-кампанія. Згадані документи не зазначають, під 
чиїм командуванням лейб-кампанії перебували. Традиційно їх очолювали ше-
фи підрозділів. Нагадуємо, що шефами реґіментів королеви і артилерії були Й. 
Ф. Флєммінґ і Я. К. Браницький і що шефа реґіменту великої булави не було. 
Фактично керівництво лейб-кампанією здійснювала перша з рангово перелі-
чених у ній осіб. Половиною або більшістю інших семи кампаній у кожному 
реґіменті керували члени його власне штабу (фактично – капітани, деякими – 
поручники), рештою – капітани.

Особовий склад кампаній трьох реґіментів був такий (при цьому подаємо 
за документами прізвища тих, хто очолювали ці кампанії; прізвища інших осіб 
стосовно реґіментів великої булави і королеви у документах відсутні; стосовно 
реґіменту артилерії вони подаються і для поручників та хорунжих). Реґімент 
великої булави: лейб-кампанія – капітан, поручник, хорунжий, сержант, фурі-
єр, каптенармус, 2 капрали, 2 добоші, файфер, 33 ґемейни, разом – 44 особи; 
кампанія генерал-майора фон Кампентіаузена (його в наведеному таблицею від 
23 березня складі штабу реґіменту і вересневою генеральною таблицею немає; 
це, імовірно, означає, що він постійно перебував поза Кам’янцем і числився в 
його гарнізоні формально) – капітан, поручник, хорунжий, сержант, каптенар-
мус, цирульник, 2 капрали, 2 добоші, файфер, 26 ґемейнів, разом – 37; кампанія 
полковника фон дер Мюльбе (Mülbe) – капітан, поручник, хорунжий, сержант, 
підхорунжий, фурієр, каптенармус, цирульник, 3 капрали, добош, файфер, 35 
ґемейнів, разом – 48; кампанія оберст-лейтенанта Шембека – поручник, хо-
рунжий, 2 сержанти, підхорунжий, фурієр, каптенармус, цирульник, 3 капра-
ли, 2 добоші, файфер, 33 ґемейни, разом – 47; кампанія майора Кросновського 
– капітан, сержант, фурієр, 2 капрали, 2 добоші, файфер, 32 ґемейни, разом 
– 40; кампанія майора Вирвіча – 2 поручники, сержант, фурієр, каптенармус, 
3 капрали, 2 добоші, файфер, 34 ґемейни, разом – 45; кампанія капітана Бо-
женцького – цей капітан, 2 сержанти, 3 капрали, 2 добоші, файфер, 32 ґемейни, 
разом – 41; кампанія капітана Тарно – цей капітан, поручник, сержант, фурієр, 
каптенармус, 2 капрали, 2 добоші, файфер, 33 ґемейни, разом – 43. Реґімент 
королеви: лейб-кампанія – поручник, хорунжий, 2 сержанти, фурієр, цируль-
ник, каптенармус, 2 капрали, файфер, 2 добоші, тесля, 40 гренадерів і ґемейнів, 
разом – 53; кампанія полковника Воґа – капітан, поручник, 2 сержанти, фурієр, 
цирульник, каптенармус, 2 капрали, файфер, 2 добоші, тесля, 47 гренадерів і 
ґемейнів, разом – 60; кампанія оберст-лейтенанта Бутлема (в штабі реґіменту 
його не вказано, з тієї ж, напевно, причини, з якої не вказано генерал-майора 
реґіменту великої і польної булав) – капітан, поручник, 2 сержанти, фурієр, 3 
капрали, 2 добоші, тесля, 41 гренадер і ґемейн, разом – 52; кампанія майора 
Люка – поручник, хорунжий, 2 сержанти, фурієр, цирульник, каптенармус, 2 
капрали, добош, тесля, 46 гренадерів і ґемейнів, разом – 57; кампанія капітана 
Бахорського – цей капітан, поручник, хорунжий, 2 сержанти, фурієр, каптенар-
мус, 3 капрали, 2 добоші, тесля, 52 гренадери і ґемейни, разом – 65; кампанія 
капітана Рейгердта – цей капітан, поручник, хорунжий, сержант, фурієр, ци-
рульник, каптенармус, 3 капрали, 2 добоші, тесля, 39 гренадерів і ґемейнів, 
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разом – 52; кампанія капітана Шимановського – цей капітан, поручник, хорун-
жий, 2 сержанти, цирульник, каптенармус, 3 капрали, 2 добоші, тесля, 49 гре-
надерів і ґемейнів, разом – 62; кампанія оберст-лейтенанта Ферраті (в штабі 
реґіменту його не вказано) – 2 поручники, 2 сержанти, фурієр, цирульник, 2 
капрали, 2 добоші, тесля, 48 гренадерів і ґемейнів, разом – 59.

Легко переконатися в тому, що посадовий склад кампаній в обох реґімен-
тах майже однаковий, різниця полягає як у тому, що реґімент королеви не мав 
підхорунжих, так і в тому, що в першому з цих підрозділів цирульники і до-
боші стоять відповідно після фурієрів і файферів, тоді як у другому – після 
каптенармусів і капралів. Варто при цьому звернути увагу на представництво в 
кампаніях обох реґіментів аналогічних посад - чинів. У реґіменті великої була-
ви капітанів, поручників, фурієрів і каптенармусів бачимо в шести кампаніях, 
хорунжих – у чотирьох, сержантів, капралів, добошів і файферів – у восьми, 
підхорунжих – у двох, цирульників – у трьох; у реґіменті королеви: капітанів 
і хорунжих – у п’яти кампаніях, поручників, сержантів, капралів і добошів – у 
восьми, фурієрів – у семи, цирульників і каптенармусів – у шести, файферів – у 
двох. Істотно кампанії обох реґіментів відрізняються представництвом цируль-
ників і файферів.

Кампанії реґіменту артилерії, поза лейб-кампанією, очолювали генерал-
майор Шиллінґ, полковник Лосокан, оберст-лейтенант Штампах, майор Об-
шольвіц, капітани Фельде, Ґрот і Пірх. Фактично лейб-кампанією керував аґре-
ґований капітан Рибінський, другою, третьою і четвертою кампаніями – відпо-
відно аґреґовані капітани Медем, Рибчинський (на ставці поручника) і Ганц-
кофф, п’ятою – поручник Каменський. Поручниками, крім останнього, були в 
кампаніях, від першої починаючи, Буковський, Ротенмунтль, Лосокан, Брюгген 
(один з укладачів люстрації Кам’янця 1734 р.: тут він фігурує як лейтенант; цей 
чин був ідентичний чину поручника), Лаусон, Вєльовєйський, Шульц, Ганіш), 
хорунжими – Баґґе, Добжинський, Дембський, Творович, Залєвський, Моґіль-
ницький (хорунжих не мали третя і п’ята кампанії). 

За іншими чинами кампанії того самого реґіменту були ідентичними, у то-
му числі чисельно майже, – мали по 2 сержанти (за винятком п’ятої кампанії, 
де був один сержант), по одному фурієру, каптенармусу (у зведенні він зветься 
по франзузьки – capitz des armes), цирульникові, по 3 капрали, 2 добоші, по 
одному файферу і теслі, по 40 ґемейнів. Разом у восьми кампаніях числилось 
108 осіб прімаплани і 320 ґеменів та 8 теслів. Доречно зазначити, що поряд 
із шефом і пойменованими вище членами штабу реґіменту (генерал-майором, 
полковником, оберст-лейтенантом і майором) в нього входили аґреґований ка-
пітан Місєвський (виконував функції реґіментс-квартирмейстера), ад’ютант, 
капелан, аудитор, реґіментс-фельдшер, 4 підхорунжих, 6 гобоїстів, реґіментс-
добош, реґіментс-файфер, реґіментс-профос, штекенкнехт. Разом штаб із ше-
фом налічував 24 особи. А всього в реґіменті було 460 осіб. Слід звернути ува-
гу на те, що чотири аґреґовані капітани числились не в штабі, а в кампаніях*. 
* Напевно, аґреґованими були і капітани, що в реґіментах великої булави й королеви (а 
також в реґіменті польної булави) фактично очолювали кампанії, командирами яких вва-
жалися чини власне штабу.
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До реґіменту належали й 8 провіантових візників.
Серед 40 пойменованих вище офіцерів трьох реґіментів, судячи з їхніх 

прізвищ, 25 – це іноземці, в основному – німці, переважно, імовірно, із Саксо-
нії, на військовий устрій якої польське військо іноземного типу було орієнто-
ване з огляду на панування в Речі Посполитій від 1697 р. саксонської династії 
Веттінів – в особі короля Авґуста ІІ (від 1733 р. – його сина Авґуста ІІІ) (2 
генерал-майори, 3 полковники, 4 оберст-лейтенанти, 2 майори, 7 капітанів, 6 
поручників, хорунжий); решту становили поляки (2 майори, 5 капітанів, 3 по-
ручники, 5 хорунжих). Згідно з датованим 23 березня 1734 р. списком офіцерів 
кам’янецького загону коронної артилерії41, який статистично перегукується з 
генеральною вересневою таблицею того ж року, цей загін очолював оберст-
лейтенант Арчібальд Ґловер (виходець з Англії)42, інші ж офіцери – це капі-
тани Казімєж Дрогомирецький, Міхал Раковський, Антоній Арцішевський, 
Домінік Шепінґ, Марек Шорнель, поручники Ліпчинський, Стефан Арцішев-
ський (один із укладачів люстрації 1734 р., де, нагадуємо, фігурує як відстав-
ник), цекварти Казімєж Поліковський, Францішек Залєський, штик-юнкери 
Єжи Цімерман, Антоній Ґловер, Адольфус Аушпіц, Ян де Вітте. За винятком 
Д. Шепінґа, М. Шорнеля і штик-юнкерів, ці офіцери – поляки. Той же список 
називає унтер-офіцерів – феєрверкера Антонія Кудельського, цейrc-грейбора 
(cejkshrejbor) Станіслава Завішинського, штикедельманів (тобто – штикель-
манів) Єжи Садовського, Анджея Ґембажевського, Войцєха Ожешка, Людві-
ка Моґільницького, Вікторина Поморського, капралів Якуба Ковальковського, 
Марціна Вінярського, Яна Ґвенона, Юзефа Ґорецького*.

Люстрація 1734 р. додає таких офіцерів: реґіментар Ґєдимін, оберст-лей-
тенант Камінський, майори Барщ (насправді – Барч (Bartsch)), Фінке, Альтин, 
капітани Зориґлі, Геншель, Гребен, Ґєршдорф, Доссен, Дальке (брав участь у 
складанні цієї люстрації), Лабанк, поручники Табель, Лісовський, Блотниць-
кий, Менцинський (на ім’я Міхал; один із укладачів люстрації), Мілашевський, 
Друшковський, Хлєбовський, Забродовський, Вішоватий, цекварт Векер, хо-
рунжі Дзєрбицький, Якубовський, Кіцинський, Тишинський, каптенармус Но-
вицький, капрал Войдецький. Неозброєним оком видно, хто з них – іноземці43.

Одна з постанов “Німого” сейму 1717 р. запровадила систему оплати вій-
ська, основу якої склала одинарна ставка платні – порція, що її отримували 
найнижчі чини. Платня інших чинів прирівнювалась до кількох таких порцій, 
залежних від рангу цих чинів. Згідно з даною постановою, зокрема, було вста-
новлено для реґіментів королеви, великої і польної булав та артилерії штат у 
межах відповідно 1000, 900, 800 і 850 порцій і вказано (це стосувалося й інших

41 APK. – Zesp. Archiwum Podhoreckie. – I, 93. 
42 Nowak T. Fortyfi kacje i artykeria. – S. 156; Król-Mazur R. Miasto trzech nacji. – S. 160.
*  До списку офіцерів загону коронної артилерії додано перелік 16 пушкарів, усі вони – по-
ляки. Пушкарів було більше, та через відсутність кінця в документі їхні імена залиша-
ються невідомі.

43 Наведені вище імена дають підставу вважати невірним твердження Р. Круль-Мазур, що 
до середини XVIII ст. весь офіцерський корпус у Кам’янці складався з іноземців (Król-
Mazur R. Miasto trzech nacji. – S. 136).
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військових з’єднань Польського королівства), який чин скільки має отримува-
ти порцій44.

Коли ідеться про порційну розкладку кам’янецького гарнізону, то знана 
вона поки що з цитованого уже зведення про реґімент артилерії від 23 березня 
1734 р. Тут наводяться відомості щодо того, яким відповідно до вказаних для 
чинів порцій є їхні оклад у злотих (злотий мав 30 грошів), піврічний – для влас-
не штабу (генерал-майор, полковник, оберст-лейтенант, майор), більшої час-
тини унтерштабу (аґреґований капітан на посаді квартирмейстера, ад’ютант, 
капелан, аудитор, реґіментс-фельдшер), а також для капітанів, поручників і 
хорунжих, місячний – для унтер-офіцерів, жовнірів і нестройових, а саме – ре-
шти складу унтерштабу (гобоїсти, реґіментс-добоші, реґіментс-файфери, ре-
ґіментс-профоси, штекенкнехт) і кампаній (сержанти, фурієри, каптенармуси, 
цирульники, капрали, добоші, файфери, теслі, ґемейни, візники). 

Далі по висхідній наводимо виведені нами на підставі зведення кількості 
порцій і місячної платні для чинів реґіменту. Одну порцію мали: штекенкнехт 
– отримував 9 злотих, добош – 9,5, файфер, ґемейн, тесля, візник – по 9,8 зло-
того; 1,5 порції: гобоїст і підхорунжий – по 14,6, фур’єр – 16,5, каптенармус, 
цирульник і капрал – по 17 злотих; 2 порції: реґіментс-профос, реґіментс-фай-
фер, реґіментс-добош і сержант – по 22 злотих; 3,5 порції: капелан – 50,8 злото-
го; 4 порції: хорунжий – 58 злотих; 5 порцій: ад’ютант – 72,5 злотого; 6 порцій: 
реґіментс-фельдшер, аудитор і поручник – по 87 злотих; 9 порцій: аґреґований 
капітан – 130,5 злотого; 12 порцій: капітан на чолі кампанії – 173,5 злотого; 
19,5 порції (у тому числі 12 – за очолювання кампаній): майор і оберст-лейте-
нант – по 282,8 злотого; 29,5 порції (у тому числі 12 – за очолювання кампанії): 
полковник – 427,8 злотого; 32 порції (у тому числі за очолювання кампанії): 
генерал-майор – 464 злотих.

Різниця в оплаті нижчих і вищих чинів була величезною. Грало значення 
те, що, з одного боку, працю офіцерів-професіоналів цінували високо, з друго-
го – члени власне штабу і капітани, що очолювали кампанії, були іноземцями, 
які служили за “дорогими” для держави контрактами. Різниця в оплаті зумов-
лювалась і тим, що “вартість” порції вищих (і середніх) чинів та чинів нижчих 
була далеко не однаковою: місячна порція генерал-майора, полковника, оберст-
лейтенанта, майора, капітанів і аґреґованих капітанів, ад’ютанта, аудитора, ка-
пелана, реґіментс-фельдшера і поручника становила 14,5 злотого, тоді як – ре-
ґіментс-добоша, реґіментс-файфера, реґіментс-профоса, сержанта і фурієра – 
11,4, каптенармуса, цирульника і капрала – 11, гобоїста, файфера, теслі, візника 
і ґемейна – 9,8, добоша – 9,5, підхорунжого (!) і штекенкнехта – 9 злотих.

Слід вказати на те, що при запровадженні порційної системи оплати ґе-
мейн мав отримувати 200 злотих щороку, щомісячно, отже, – 16 злотих 20 гро-
шів. Згодом цю норму урізали, вона стала становити відповідно 189 злотих і 
15 злотих 221/2 гроші. З останньої суми, як вдалося встановити Константому 
Ґурському, вираховували злотий поголовного на шефа, 3 – на великий мундир 
ґемейна, злотий 221/2 гроші – на примундирок йому ж (білизну, черевики, шта-
ни), по 71/2 грошів – на лікування і до каси жовнірів, разом – 6 злотих 15 грошів 
44 Górski K. Historia piechoty polskiej. – S. 69.
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(а не 6 злотих 71/2 грошів, як у цього автора). Залишалося щомісячно ґемейнові 
9 злотих 15 грошів45. Це дещо менше, ніж йому перепадало в реґіменті артиле-
рії станом на 23 березня 1734 р., тому, очевидно, що тут стягали з нього менше 
того, на що вказано. Можна навіть полічити, наскільки менше, виходячи з того, 
що норма 14,5 злотого на порцію щодо вищих і середніх чинів реґіменту не 
підлягала відрахуванню і також стосувалась ґемейнів. У такому разі річна по-
рція кожного з них виносила 174 злотих (а не 189). Відмінусування від цього 
показника 9,8 злотого, що їх ґемейн діставав на руки щомісячно, дає 4,7 злото-
го, що їх він втрачав унаслідок відрахувань. Таким чином, реальна річна сума, 
яку йому доводилось одержувати, становила округлено 118 злотих. Зрозуміло, 
сказане про ґемейнів відноситься і до гобоїстів, файферів, теслів, візників, бо 
вони так само діставали на руки 9,8 злотого, та тією чи іншою мірою і до тих, 
хто отримував менше від них або більше від них до 11,4 злотого.

Разом з тим наприкінці згадуваного зведення читаємо, що ґемейни, добо-
ші, файфери, теслі, візники і штекенкнехт (не згадано тут чомусь гобоїстів) 
повинні діставати щомісяця 9,5 злотих, але дістають лише 8, решту ж, яка на 
загал за півроку складає 3258 злотих, отримує шеф і витрачає їх на реґімент.

Станом на 23 березня 1734 р. на штаб реґіменту артилерії припадало 152, 
на кампанії – 603 порції. До цього слід додати 30 порцій на шефа46 (сюди слід 
додати 12 порцій за очолювання лейб-кампанії), а також, за тим же зведенням, 
48 порцій на утримання 32 коней до провіантових возів (це вимагало видатків 
на 696 злотих (на півроку?) і 8 – на репарацію (ремонт) зброї (116 злотих (на 
півроку?)). Разом підрозділ мав без шефа 811 порцій – менше, ніж передбачено 
було за постановою сейму 1717 р.

До 811 порцій зведення додає дві порції лимаря (на півріччя він отримує 
132 злотих, тобто 22 щомісячно, його порція виносить 11 злотих на місяць), 
порцію візника (має 58,5 злотого на півріччя, щомісяця 9,7) і 6 порцій стосовно 
чотирьох осіб, які знаходяться при шефі (на півріччя разом дістають 522 зло-
того, з чого на одну особу припадало 130,5, щомісяця – 21,7 злотого, порція 
дорівнювала 14,5 злотого).

Таким чином, усього реґімент артилерії налічував без шефа 466 осіб, 764 
порції, що їх стосувалося, 48 порцій були призначені на 32 коней до провіанто-
вих возів, 8 – на ремонт зброї.

На час складання зведення із 466 осіб 105 із 166,5 порціями перебували за 
межами Кам’янця; з них 66 – у відрядженні, а саме: капітан Пірх, аґреґований 
капітан Ґанцкофф, поручник Вєльовєйський, 4 сержанти, 2 фурієри, цируль-
ник, 2 капрали, добош і файфер – при шефі в місті Білостоку, де була його 
резиденція, 50 ґемейнів – при тому ж шефі і в Куявії, поручник Лаусон – при 
реґіментарі Сокольницькому в Куявії, аґреґований капітан Рибінський – як по-
сол на сейм, у відпустці – поручник Буковський і хорунжий Творович, в неволі, 
в яку потрапили під Білою Церквою, – аґреґований капітан Медем, хорунжий 
Баґґе, цирульник, капрал, добош, 32 ґемейни.

45 Ibid. – S. 69, 74.
46 Ibid. – S. 69.
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Те саме зведення повідомляє, що на відрахування з платні ґемейнів та ін-
ших молодших чинів реґіменту шеф його справляє для них великі мундири, 
а шефи хоругв (кампаній) – малі мундури для них же. Там само читаємо, що 
ад’ютант справляє малі мундири (раз у рік) для чинів малого штабу, тобто ун-
терштабу, - добоша, файфера, профоса, штекенкнехта – і зазначено, що малий 
мундир включає в себе дві сорочки, штани, дві пари гамашів, пару панчох і 
пару черевиків. За відомими К. Ґурському рукописними документами, великий 
мундир видавався на два роки, складався з верхнього одягу (suknia), кафтана 
(kamizelka), краватки, панчох і капелюха та коштував 60 злотих47.

Набір жовнірів до військових підрозділів, дислокованих у Кам’янці, від-
бувався відповідно до поширеної в Польському королівстві системи. За опи-
сом її К. Ґурським, його здійснював командир хоругви (кампанії) – капітан або 
фактичний її командир (капітан чи поручник, що заступав у ній формального 
командира – шефа або вищий чин штабу), або ж здійснювали відряджені ко-
мандиром для цього офіцери, унтер-офіцери з кількома ґемейнами. Командир 
зобов’язаний був мати штатний склад своєї кампанії. Якщо набрана кампанія 
була недоукомплектована, то до неї долучали “зайвих” з набраних до інших 
кампаній. Командир, у разі як інспектор виявляв відсутність штатного складу, 
повинен був віддати до каси вакансій недобрані порції і за свій рахунок доста-
вити ґемейнів, яких бракувало до комплекту. Звільнитися зі служби можна було 
тільки за письмовим дозволом командувача реґіменту, причому звільнений мав 
право взяти зі собою великий і малий мундир і отримував на дорогу місячну 
платню. Відпустка ґемейнам надавалась за письмовим дозволом лише в час, 
вільний від навчань, що відбувалися в квітні-червні. За повернення з неї із за-
пізненням карали різками.

Дотичну роль щодо гранізону Кам’янця відігравали його міщани-госпо-
дарі (власники житлових будівель), озброєні рушницями (strzelby) й зарядами 
(ładunki) до них. Згідно з реєстром цих міщан, датованим 28 квітня 1734 р.48, 
вони поділялися на шість дивізій, очолюваних, за номерами останніх, райцями 
Павличем, Базилієм Фостиком, Барановичем, Шагином, Ґжеґожем Яроцьким, 
Стефаном Бакаловичем. У дивізіях було зазначених міщан відповідно 30, 36, 
38, 40, 35, 36, разом – 215, вони мали рушниць 36,36, 38, 40, 37, 37, разом – 224, 
зарядів до них – 779, 769, 923, 823, 738, 712, разом – 4744. Міщан без зброї на-
звано 0, 7, 3, 9, 11, 12, разом – 42. Насправді беззбройних міщан було набагато 
більше: за згадуваною люстрацією, 1734 р. в місті 344 житлові будівлі належа-
ли 309 міщанам49.

Виявлені рукописні матеріали, своїм походженням пов’язнані з діяльніс-
тю польного коронного писаря Вацлава Жевуського як коменданта Кам’янця-
Подільського, містять чимало цінної інформації про гарнізон цього міста-фор-
теці у 1734 р. Поява її зумовлювалась особливою увагою владних кіл Поль-
ського Королівства до даного оборонного об’єкта – найпотужнішої опори Речі 
47 Ibid. – S. 73.
48 APK. – Zesp. Archiwum Podhoreckie Rzewuskich. – VII, 1/7; опубл.: Król-Mazur R. Miasto 

trzech nacji. – S. 599-610.
49 Крикун М. Люстрація. – С. 201, 233-262.
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Посполитої на українських землях, що ними вона володіла, в системі захисту 
нею своїх південно-східних кордонів. На підставі зазначених матеріалів вдало-
ся встановити, що чисельність гарнізону становила близько 2200 осіб, вказати 
на те, які з’єднання (підрозділи) входили до його складу, визначити, якою ор-
ганізаційно була їхня структура, чим і як керувалися в оплаті офіцерів, унтер-
офіцерів, рядових та нестройових чинів.

Документи 1734 р. й суміжних з ним років містять також багато відомос-
тей про озброєння кам’янецьких оборонних споруд, та розповідь про це – тема 
окремого дослідження. 

Генеральна таблиця складу гарнізону Кам’янця-Подільського 
станом на вересень 1734 року
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Генеральна таблиця складу гарнізону Кам’янця-Подільського станом на 
вересень 1734 року (продовження)
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Олег Купчинський*

СТРУКТУРНА БУДОВА (ФОРМУЛЯР) ЗАПИСІВ В АКТОВИХ   
КНИГАХ СВЯТОЮРСЬКОЇ ЮРИДИКИ У ЛЬВОВІ

Структурна будова текстів записів, поряд із змістом, які укладалися в кан-
целярії уряду Святоюрської юридики (це характерне для багатьох канцелярій), 
криє у собі одну з центральних проблем дипломатики — проблему співвідно-
шення форми та змісту різних видів і типів актів та документів. Звісно, кож-
ний запис як об’єкт дослідження — це певним чином структурно оформлений 
зміст, а історично так складалося, що не кожний зміст акта та документа і його 
запису у книгах виражався у подібній, тим більше однаковій формі. Форма ви-
кладу тексту часто засвідчує такі дані, які невідомі з ніяких інших джерел і 
це сприяє виявленню нової інформації про діяльність установ, які складали 
акти та документи. Водночас консервативна за своєю природою форма будови 
(архітектоніка) запису, як відомо, більш стабільна порівняно із змістом і вона, 
розбудовуючись, нерідко вказує також на власні закономірності свого розвитку. 
Вони, як правило, розвивалися і культивувалися у писемній культурі протягом 
багатьох сторіч. Тут, насамперед, йдеться про формуляр записів: його будову, 
поділ на частини та клаузули. Кожен із цих елементів формуляра містить свої 
локальні та загальні характеристики. Останні засвідчують зв’язки з будовою 
записів інших канцелярій, з іншими однотипними чи близькими до однотип-
них загально слов’янськими та неслов’янськими зразками записів.

Традиційно формуляри записів актів і документів різняться між со-
бою — неоднаковою є їх історія формування, завдання, походження, що часто 
пов’язане з призначенням і використанням їх у поточному житті. Важливим 
у пізнанні формуляра (у нашому випадку формуляра запису) є визначення су-
купності ознак, які регламентують і складають його основу в межах певних 
вихідних видів і типів актів за формальними характеристиками, а в тім, і струк-
турних елементів передусім кількості клаузул і їх розташування у формулярі. 
Це, як відомо, одне з проблемних питань дипломатики. Деякі документознавці-
скептики дозволяють собі взагалі відкидати можливість аналізу актів через їх 
значну видову різноманітність і часто брак між ними спільних об’єднувальних 
елементів. Проте ці погляди не мають під собою належного ґрунту. Акти і їх 
записи, в межах власних видів і типів, завжди дають належне уявлення про їх 
архітектоніку, також і загальну культуру діловодства та писемності відповід-
них епох. Тим більше будь-яка нестандартність явищ, в тому числі діловодстві, 
як відомо, завжди трансформується у нову якість.

Аналізуючи структурну будову акта, на відміну від документа (архітекто-
ніка останнього вироблена ще візантійськими та папськими канцеляріями, а 
потім ненабагато видозмінена та засвоєна княжими та королівськими канце-
ляріями різних народів) можна констатувати, що структура записів далеко не 
 Купчинський Олег Антонович – доктор історичних наук, голова НТШ (Львів).
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однотипна та різна, бо пов’язана з довільною індивідуальною, нічим часто не 
регламентованою творчістю канцелярії і її писарів, які не завжди дотримувались 
устійнених в діловодстві засад, в тому числі традицій. А це становить чи не од-
ну з основних підстав пізнавальної необхідності включення формуляра у ряд 
окремо взятих аналітичних досліджень.

Проте одна річ поява таких типів актів як лист, звернення, судове розпо-
рядження чи вирок, наказ, депеша – інша, коли йдеться про акти, що дійшли 
до нас у вигляді систематизованих у хронологічному порядку записів, що 
об’єднані книгами. Завдяки цьому їх аналіз без порівняння більш доступний 
для пізнання, бо сприяє цьому в рамках записів у книгах їх кодекологічне і 
хронологічне упорядкування. За цих умов подекуди з’являються навіть спіль-
ні, деколи дуже чіткі та об’єднуючі для багатьох записів риси. Вони поляга-
ють передусім у близькій до себе структурній розбудові (трапляються, однак, 
і винятки), поділі формуляра на частини, підборі клаузул і їх розміщенні (хоч 
також не завжди послідовному), врешті, смисловому зв’язку між клаузулами, 
як основними структурними елементами формуляра. Крім індивідуальних, а 
поряд й спільних характеристик кожного запису (що найперше пов’язане зі 
змістом записів та навиками писарів – їх фаховою підготовкою та досвідом в 
канцелярській роботі), діють у рамках розвитку формуляра об’єктивні факто-
ри, а серед них передусім час, який завжди впливав на зміни у розбудові та роз-
витку формуляра записів. Канцелярія Святоюрської юридики, крім власних, 
будувала свої записи на загальних, поширених на території України, засадах 
творення записів, що панували у XVI–XVIІ ст. (на це вказують порівняльні зі-
ставлення текстів записів із іншими адміністративно-судовими урядами Льво-
ва та меншин міст і сіл Руського воєводства XV–XVIІІ ст.). Загалом, структура 
і виклад змісту записів, що велись у Святоюрській юридиці у Львові, свідчить 
про високий рівень діловодства канцелярії, яка дотримувалася і майже не від-
хилялася від діловодних стандартів високих урядів духовних і державних ін-
ституцій свого часу. У зв’язку з цим її діяльність є пізнавальним причинком 
для вивчення не лише діловодства юридики, але й наближених до неї установ.

В основі записів у книгах юридики лежить традиційний, згадуваний вище 
поділ на частини, а в межах цих частин поділ на клаузули. Така структура відо-
ма вже із ранньосередньовічного документа в усіх слов’ян — руського (укра-
їнського), чеського, болгарського, польського, а також народів Західної Євро-
пи1. Пізніше вона, в значній мірі, впливала на формування актового матеріалу 
і взагалі на розвиток структурної типології документальної спадщини. Немає 
найменшого сумніву, що саме документові завдячує структура формуляра роз-
глядуваних записів2.
1 Купчинський О.А. Розвиток галицько-волинського документа в контексті міжсло в’янських 
зв’язків ХІІІ—XIV ст. / О. А. Купчинський // З історії міжслов’янських зв’язків. Збірник 
праць. – Київ, 1983. – С. 25–45.

2 Купчинський О.А. До питання про характеристику формуляра рукописних доку ментів 
середньовіччя / О. А. Купчинський // Архіви України. – 1974. – № 6. – С. 12—20; див. 
також Giry A. Manuel de diplomatique. – 1-вид. – Paris, 1892; – 2-вид. – Paris, 1925; 
Maleczyński K.Studia nad dokumentem polskim. – Wroclaw, 1971. – S. 189–221; Dyplomatyka
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Будова майже кожного запису виражена у трьохчастинній структурі фор-
муляра (подібно, як і в документі) складається із вступного протоколу (інакше 
протоколу), власне змісту і закінчення (есхатоколу).

1588, ¹ 29*
Âñòóïíèé ïðîòîêîë (ïðîòîêîë):

рѡ/к/ бж̂иа ã ф п ˜и.
Стану/в/ши ѡчεвистε пεрε/д/ үрӕдѡ/м/ стою/р/скы/мь/ на /и/мӕ ива/н/ тула.

Âëàñíå çì³ñò:
вызна/л/ и/ж/ ѡ/н/ прода/л/ своε вла/с/ноε имѣнӕ на /и/мӕ до/м/ которы/и/ 

стои/т/ мεжи ива/н/комъ а мεжи пилипо/м/ а прода/л/ εго на /и/мӕ ӕнови 
розосла/н/ковому снˆови, а купи/л/ тоε ӕнь и/з/ жоною своεю и вызнали и/ж/ 
εму суму спо/л/на ѡ/т/дали, котораӕ сума на /и/мӕ за и ˆ золоты/х/, а ива/н/ εму 
доброво/л/нε пусти/л/ имѣнӕ нε ѡ/б/зираючисӕ на сεбε ани на приӕтεлѣ свои 
пусти/л/ εму во/л/нε и записалъ

Çàê³í÷åííÿ (åñõàòîêîë):
и на то εму ро/з/ку зεлεную да/л/, а ӕ/н/ в свои/м/ имѣню волεнъ быти про-

дати и даровати и що хотѣти то чинити и ко пожи/т/кови своεму ѡбεрнүти. 
дѣӕлосӕ то ү стого юрӕ
а бы/л/ при то/м/ үрӕ/д/ стою/р/скы/и/ присѧжници дεмько ла/н/тво/и/ть и 

иванъ присѧжни/к/, юско присѧжни/к/, маты/с/ присѧжникъ и ины/х/ людε/и/ 
нεмало.

1616, ¹ 95
Âñòóïíèé ïðîòîêîë (ïðîòîêîë):

ро/к/ а х s ˆi в чε/т/ прε/д/ сто/м/ с̃тго Ап/с/ла А/н/дрεѧ пε/р/возван/н/ого
Станувши ѡбли/ч/нε прε/д/ үрӕдо/м/ наши/м/ на то/и/ ча/с/ бывши/м/ 

ѡтε/ц/ фεѡдо/р/ сщин/н/и/к/ дми/т/ровскики/и/ и/з/ зӕтε/м/ свои/м/ ма/ц/ко/м/ 
лаврү/ш/ковы/м/ и и/з/ жоною εго свою и цо/р/кою εго εво/ю/

Âëàñíå çì³ñò:
зε/з/нали доброво/л/нε и жε/с/ мы продали до/м/ и/з/ кгрү/н/то/м/ налε/ж/

ны/м/ до нε/г/, котри/и/ стои/т/ на кгрү/н/тѣ цε/р/ковном с ˜тго вε/л/м/ч/ х˜ва 
Гεѡ/р/гиѧ за … ε/г/ м/л/ ки/р/ jεрємє/и/ тисаро/в/ско/г/ εп/с/па лво/в/ског 
на /и/мѧ гри/ц/кови и жонѣ εго кри/с/тинѣ/и/ дѣтε/м/ εго на вѣки вѣ/ч/ныε 
за сүму гроши/и/ готовы/х/ зло/т/ ѡсмъдεсӕ/т/ моныти и ли/ч/бы по/л/ско/и/ 
нε ѡставлӕючи собѣ анѣ дѣтε/м/ свои/м/ анѣ жа/д/ным приӕтεлε/м/ свои/м/ 
котри/и/ то до/м/ мѣлε/м/ ѡ/т/ вы/ш/мѣ/н/ ѡ/т/ца фεѡ/до/ра сщ/н/ка дми/т/ро/в/
ско/г/, а пан гри/ц/ко волε/н/ ӕ/к/ своε дати, продати или ку своεму лѣпшεму 
пожи/т/ку ѡбε/р/нути, котри/и/ то до/м/ з кгрү/н/том стои/т/ з ε/д/но/и/ стороны 
ста/и/нѣ εп/с/пъскиѧ, з дрүго/и/ стороны ва/с/ка бεрεзѣӕ, с трεтε/и/ и/х/ ста/ш/ка 

wieków średnich / Oprac. K.Maleczyński, M.Bielińska, A.Gąsiorowski. –  Warszawa, 1971. – 
S. 81–121, 194–201.

*Тут і далі (в душках або без них) перша цифра вказує на рік написання акта чи документа, 
друга — їх номер публікований у Зб. “Святоюрська юридика у Львові”, який нині в друку.
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филεεва сна, котрүю то күпно/ст/ свою и то/р/гъ до нас үрӕ/д/ нижε/и/мѣнаного 
пришε/д/ши вы/з/нали, ӕ/с/ ма/ц/ко и/з/ жоною своgю εвою грошѣ ѡ/т/ гри/ц/ка 
и жоны εго ѡдобрали, а до/м/ доброво/л/нε пу/с/тилѣ, мы на що и зεлεную ро/з/
ку гри/ц/ко ѡ/т/дал.

Çàê³í÷åííÿ (åñõàòîêîë):
А бы/л/ при то/м/ үрӕ/д/ с̃тою/р/ски/и/ на то/и/ ча/с/ бы/в/ши/и/ пили/п/ 

швε/ц/ ла/н/тво/и/ть, стεфа/н/ скорохо/д/ п/р/, куна/ш/ го/н/ча/р/ п/р/, илко 
кравεц пр. ины/х/ люди/и/ нεмало в дому нεбо/ж/чика jӕкова діӕка.

ро/к/ и днӕ вы/ш/мѣ/н/.
А/н/рε/и/ диӕконовъ писа/р/

1640, ¹ 178
Âñòóïíèé ïðîòîêîë (ïðîòîêîë):

Zапи/с/ пε/т/ра кра/в/цӕ по/р/шнӕ/н/ского, сна кuрилова.
дѣӕло/с/ ро/к/ ã х˜м м/с/ца ѡ/к/ к̃в дн̂ӕ при зүпо/л/но/м/ үрӕдѣ на то/и/ ча/с/ 

бүдүчо/г/ ла/н/тво/и/та василїӕ вѣ/р/ноприсӕ/г/лы/х/ шимона тεслѣ и сεмиѡна 
ӕво/р/ского, стεфана филεвича и ла/в/рεнтиӕ го/р/бачо/в/ского и з громады 
цных людε/и/ было нεмало, па/н/ ӕ/ц/ко ґи/ш/та и па/н/ ва/с/ко рыма/р/ и пановε 
жεрεбε/ц/кіε, котрыε при εго м/л/цѣ пану старостѣ служа/т/, тѡ ? εго м/л/цъ 
па/н/ стεфа/н/ заплати/н/ски/и/ ѡ/т/ εго м/л/цѣ пана нашε/г/ ѡ/т/ца εп/с/па был 
зε/с/ланы/и/ ѡ/т/цъ нεгрεбεцки/и/.

Стану/в/ши ӕ/ц/ко гама/н/ про/з/виско/м/ и/з/ жоною своεю фε/с/кою и/з/ 
дѣ/т/ми своεми 

Âëàñíå çì³ñò:
зε/з/нали прε/д/ на/ми/ врӕдо/м/ и/ж/ продали маεтно/ст/ свою стоӕчүю 

халу/п/кү на ґрү/н/тѣ стою/р/ско/м/ вы/ш/писано/мү/ кра/в/цεви мεжи дома/
ми/ проти/в/ко ма/т/вѣӕ и/з/ бомачѡвы/х/ ? прода/л/ ӕ/ц/ко гама/н/ халу/п/кү 
свою за сүм зло/т/ы/х/ ѡсмъдεсӕ/т/ ли/ч/бы по/л/скоε прода/л/, дарова/л/ вѣ/ч/
ными часы зо /в/сѣми пожи/т/ками до то/г/ налεжны/ми/ ѡ/т/далӕючи сεбε 
и дѣтε/и/ свои/х/ и приӕтεлε/и/ бли/з/ки/х/ и далεки/х/, крε/в/ны/х/ и нεкрε/в/
ны/х/ котры/и/ па/н/ пѣ/т/ръ ? кравε/ц/ кuрилови/ч/ по/р/шнӕ/н/ски/и/ маε/т/, 
ӕко своεго үживати и/з/ жоною своεю на/с/тасіεю и/з/ дѣтми своими, и дати; и 
· продати, и в на/и/лѣ/п/ши/и/ пожито/к/ собѣ ѡбε/р/нути

Çàê³í÷åííÿ (åñõàòîêîë):
ε/д/на/к/ жε бε/з/ нарүшѣнӕ пра/в/ и волности/и/ стою/р/ски/х/, а /з/ гро-

мадою по/ст/үповати и пода/т/ки ѡ/т/правовати, котори/и/ кү/п/но своε үрӕ/д/ 
памӕ/т/ны/м/ ѡбложи/л/, абы было записано при зүпо/л/но/м/ үрӕдѣ и ро/з/
кою зεлεною ствε/р/ди/л/ и нѣтромѣсію ! и посεсію ѡ/т/дал, що мы видӕчи 
ε/ч/ слу/ш/ную принӕли и по/з/волили записати до кни/г/ звы/к/лы/х/ наших 
стою/р/ски/х/
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1765 ð., ¹ 224
Âñòóïíèé ïðîòîêîë:

Eusdem, Anno Domini 10 julij, veteri stilus, Raina Rogaczyńska z syna-
mi y corką swoią

Âëàñíå çì³ñò:
przedała domowstwo na Kobyłeczczyznie między Janem Zawadzkim y Woy-

ciechem bratem leżące, Pawłowi y Anastazyi Depakowskim za złotych polskich 
102

Çàê³í÷åííÿ (åñõàòîêîë)::
na co podpisuią przyaciele Raina Rogaczyńska +, Jan Rubaczyński +, Piotr, Jan, 

Teresza Rubaczynskie +.

Наведено приклади записів із їх поділом на три частини за формально-
структурними ознаками формуляра. Така структура типова для записів, які 
внесені у книги Святоюрської юридики. Це, однак, не означає, що в практиці 
канцелярії юридики не було записів з певними відхиленнями у своїй архітекто-
ніці та будові взагалі (див. 1638, № 168; 1673, № 211 та ін.). Окремі відміннос-
ті, як відзначалось, також торкнулись наповнення названих частин формуляра. 
Особливо під цим оглядом помітні різниці між записами останніх десятиріч 
XVI—XVII і XVIIІ ст.

Кожна із названих частин формуляра — вступний протокол (інакше про-
токол), власне зміст та закінчення (есхатокол) — репрезентована у записах 
власним підбором клаузул. Але якщо поділ формуляра записів на три частини 
нагадує структуру класичного документа (власне, він, як згадувалося, створив 
підстави для формуляра актів), то використання клаузул, як складових одиниць 
цих частин, їх послідовність розміщення у формулярі загалом часто відмінна 
та інша. Можна також зауважити нові за формою і змістом формулювання кла-
узул у записах (заголовок, список членів уряду і присяжних, нерідко й згадку 
про гостей, присутніх під час адміністративно-судових розглядах справ), також 
подекуди здвоєння структур клаузул у формі певних текстуальних поєднань 
(найчастіше суміжних за розташуванням текстів клаузул), внаслідок чого про-
ходить змішування різних за змістом і функціональним навантаженням клау-
зул (промульгація і нарація), врешті, членування клаузул та поява їх елементів 
у різних частинах формуляра (дата, список членів уряду і присяжних). Від кін-
ця XVII і зокрема у XVIIІ ст. помітні нові, загалом істотні тенденції у розвитку 
видового складу актів і їх архітектоніки, відповідно й зміни у структурі фор-
муляра записів (більшість із них диктувалася об’єктивними обставинами роз-
витку адміністративного і цивільного права країни, яке спонукало розширення 
видого складу актів та сприяло загальним тенденціям до їх змін, відповідно, 
й рівня загальної системи тогочасного діловодства), що насамперед стимулю-
вало відживання давніх і появу інноваційних моделей клаузул, а далі вело до 
скорочення числа клаузул і спрощення формуляра, в тому числі формуляра за-
писів у книгах юридики (XVIIІ ст.).
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Засвідчений у записах канцелярії формуляр, зберігаючи трьохчастинний 
поділ із своїм підбором клаузул вказує загалом на власну для себе (і подібних 
до себе) тотожність будови. Було б, однак, помилково вважати, що у записах 
книг Святоюрської юридики простежується лише трьохчастинний формуляр. 
У деяких випадках він інший, у його структурі бракує деяких тих чи інших 
частин формуляра клаузул (деколи доходить до того, що вони нагадують інший 
тип і вид актів), наприклад, відсутнє закінчення. Це, як уже відзначалося, ха-
рактеризує не лише загальні тенденції діловодства, але й ілюструє через нього 
фахову культуру її персоналу (сюди завжди входять знання мови та правові 
навики). А це веде дослідника до часто несподіваних, а то й невідомих, висно-
вків. При цьому завжди слід враховувати факт відповідності між характером 
змісту акта і формою (формуляром) його запису в книгах юридики (навіть під 
час однакових транзакцій в уряді юридики, що присвячувалися, наприклад, 
майновим справам не дотримувалися тотожного викладу змісту). На цей про-
цес впливали дипломатичні та діловодні традиції, як вітчизняних, так і сусід-
ніх країн. Позначались на цьому процесі такі формальні явища, як часта від-
сутність (а в канцелярії такого рівня уряду як юридика це дуже правдоподібно) 
регламентованих взірців чи посібників (т. зв. формулярників), які служили для 
поточної праці канцелярії зразками під час укладання текстів записів різних 
видів і типів актів та вживання відповідної термінології. 

1. ВСТУПНИЙ ПРОТОКОЛ (ПРОТОКОЛ)

Перша частина формуляра запису найчастіше складається із таких клаузул 
як інвокація, заголовок, дата (клаузула датації), інституляція, список членів 
уряду і присяжних, інскрипція.

Інвокація — заклик до священного імені з метою забезпечення успіху то-
му, про кого чи що йде мова нижче у тексті запису, напр. „Во имӕ бжіε стансѧ“. 
Включення цієї клаузули у формуляр — рідкісне явище у записах. Лише у двох 
випадках ця клаузула зафіксована: у символічному вигляді, як знак хреста (†) 
на початку тексту „† спишεмъ на памѧ/т/“ (1597, № 57) та в традиційній формі: 
„во имӕ ѡ/т/ца j снˆа сто/г/ дха амин“ (1648, № 198).

Заголовок — назва змісту запису. Клаузула заголовок найчастіше починає 
текст запису. Заголовок присутній не при всіх текстах записів, а ті його форму-
лювання, які відомі далеко не однакові, за кількістю слів і вичерпністю змісту 
клаузули у записах. Найчастіше у заголовку фігурують прізвище чи прізвища 
контраґентів: „миха/л/ розосла/н/ко“ (1582, № 11); „Фεнна гоупалиха и ми/с/
ко ӕцко/в/ зӕ/т/ старостин“ (1587, № 27); „Ѡрмεни/н/ пεтръ и га/с/ка“ (1589, 
№ 32); „Запи/с/ симїѡна бе/з/рүкого“ (1630, № 132). Розширені заголовки, крім 
інформаційних функцій, можуть розкривати загальний зміст акта: „Са/м/ко и/з/ 
долү купи/л/ имѣнӕ“ (1586, № 23); „Запис εвы ма/ц/ково/и/ на до/л/ги іва/н/
ка ковалӕ змε/р/лого зӕтӕ стεфана скварӕ/в/цӕ, котриε рεεстро/м/ показала“ 
(1624, № 111), або „ Запис симїѥна на тую маεтность рεчεнүю сысако/в/скую 
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ӕко ε/ст/ в ты/х/ жε вышε книга/х/ записано“ (1629, № 128). Нерідко завдя-
ки відповідній термінології, яка використовувалася канцелярією під час скла-
дання текстів записів, клаузула заголовок вказує також на характер правової 
транзакції, що відбулася під час засідання уряду юридики: „Вырок гаврила 
она ва/с/ка дuбины под/д/ано/г/ цε/р/квε стго вεликом/у/ хсва гεѡ/р/гӕ»“ (1635, 
№ 152); „Згода пото/м/ко/в/ галуща/т/ романа и павла шεвца и жоны εго гасѣ“ 
(1644, № 184); „Ѡ/т/пи<с> пана миколаӕ күшнѣра“ (1650, № 198). Деякі за-
головки можуть підтверджувати увічнення справи, яка розглядається у війтів-
сько-лавничому уряді і вписана у книги. Див. згаданий заголовок: „† спишεм 
на памѧ/т/“ (1597, № 57). 

Крім проставлення на першому місці клаузули заголовок, трапляються за-
писи, де вони виступають на другому місці після дати: „ро/к/ бжиѧ а̃ф ч̃а м/с/ца 
а/п/ и днь. Ива/н/ко швε/ц/ и εѧрε/мъ/ко шпа/ц/ково/и/ снь“ (1591, № 38). Великі 
за обсягом тексту заголовки можуть зливатися у записах із датою (1643, № 183) 
чи текстом інших клаузул.

Дата (клаузула датації) — зазначення місця і часу складання запису. Час-
то формулювання дати починаються словами „дѣялось“, „сталосӕ“, а частіше 
без них: „рок бж̂іа а̃ф п ˜в м̂/с/ца ма ! з днъ“ (1582, № 5); „Дѣӕло/с/ вε /л/вовѣ 
с̃тго Юрӕ в п ˜н/д/локъ прε/д/ сто/м/ бли/з/ко пришло/м/ стого а/р/хистратига 
хˆв ˜а миха/и/ла рокү а̂ х˜і“ (1610, № 84); „Дѣӕлосӕ на ґру/н/тѣ цркви столε/ч/нои 
с̃тго вε/л/м/  / х/с/ва ґѡ/р/ и ӕ вε лвовѣ, року а̃хмф маӕ ѡсмогонадцε/m/“ (1649, 
№ 196); „Anno 1769 die 11 maji, veteri stilus“ (1769, № 229).

Датаційне формулювання записів у вступному протоколі може складають-
ся із різної кількості елементів:

рік: „ро/к б̃жіа/ ã ф̂ п ˆ г ˜о“ (1580, № 4); „Дѣӕло/с/ в рокu ã хк̃ө“ (1629, № 129); 
„Rокu 1650“ (1650, № 198); „1691“ (1691, № 214); „ахфε“ (1695, № 219); „Anno 
Domini 1765“ (1765, № 222);

рік, місяць, день: „ро/к/ а х˜s м/с/ці маѧ к̂ д̃нѧ“ (1606, № 76); „ Дѣӕло/с/ 
року ã хкs в навεчриε во/з/нεсεнѧ хва“ (1626, № 121); „ро/к/ а х˜ли ноεврїа к̃и“ 
(1638, № 171); „рокү ã х˜мв в понεдεло/к/ сы/р/ны/и/ ста/л/с»“ (1642, № 180). 

У формулюванні дати має місце також інверсійний порядок: „ Дѣӕлосӕ 
в срε/д/ по с̃то/м/ дεмитрии рокu а х˜кд г<о>“ (1624, № 113); „М/с/ца маӕ днӕ 
второго ã хˆ õ s ˆ року“ (1676, № 212); „dnia 30 Xbris 1698“ (1698, № 221).

Це, загалом, найчастіше вживані у записах формулювання дати. Не типо-
вим (принаймні, рідковживаними) є дати з уміщенням елементу „місце запи-
су“: „Дѣѩлосѩ на гр/н/тѣ ц ˜ркви столε/ч/нои с̃тго вεлε˜м/ч/ ґεѡргиѩ вε лвовѣ 
ро/к/ ах̃мф, в ˆ маӕ ѡсмогона/д/цε/т/“ (1649, № 195).

У ряді випадків клаузула датації виступає у двох частинах формуляра — 
вступному протоколі та закінченні. Друга розміщена наприкінці запису фор-
муляра (закінченні (есхатоколі)) переважно виконує функцію уточнення (або 
доповнення) основної дати, що винесена у вступному протоколі. Вона тради-
ційно підтверджує складення запису, яке відбулося саме в тому, а не іншому 
місці та часі. Дата, що подана на початку (вступному протоколі) є, звичайно, 
основною. Подаємо три приклади такого вираження дати у записах книг юри-
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дики:

1624, ¹ 112
Âñòóïíèé ïðîòîêîë (ïðîòîêîë):

 „ Дѣӕлосӕ в пӕтокъ трεтε/и/ нε/д/ли по па/с/цѣ, рокu а хˆ к̃д г<о>“
Çàê³í÷åííÿ (åñõàòîêîë): 

„ѡ/т/правовало/с/ ро/к/ и днӕ звы/ш/помѣнεно/г/“
1644, № 185

Âñòóïíèé ïðîòîêîë (ïðîòîêîë): 
„року а хмд в чεтвε/р/то/к/ по нεдεли фомино/и/“

Çàê³í÷åííÿ (åñõàòîêîë): 
„дѣӕло/с/ року и д̃нӕ вы/ш/мѣнεного“
1766, № 225

Âñòóïíèé ïðîòîêîë (ïðîòîêîë): 
„Anno 1766 die 15 aprilis“

Çàê³í÷åííÿ (åñõàòîêîë): 
„Datto quibus supra“ (див. далі Закінчення (есхатокол))

У вступному протоколі могло подаватись формулювання дати з усіма чи 
основними складовими елементами клаузули датації, або лише спиратися на 
дату попередннього запису в книзі і виражатись словами: „Того ж року“ (1644, 
№ 186). Оскільки в попередньому записі у книзі (1644, № 185) подано дату 
„року а х˜мд в чεтвε/р/то/к/ по нεдεли фомино/и/“, тобто 1644 р., травня 2, а фор-
мулювання наступного запису згадує тільки рік („Того ж року“), то дата дня і 
місяця уточняється у другій частині клаузули датації  – закінченні (есхатоколі) 
формуляра. У ній, крім цього, розшифровується день і місяць запису подані за 
церковним календарем: „в року ã х˜мд в пнεд по нε/д/ли мироносиц днӕ <s ˆ>“, 
тобто 1644 р., травня 6 (№ 186). Але такі випадки у датуванні записів далеко не 
часті. Окремі з них можуть бути виражені також: „Того /ж/ рүкү ! и днӕ маӕ 
д̂“ (1636, № 159), або без уточнень: „Того /ж/ днӕ и року“ (1609, № 81).

Загалом, дата у записах займає перший або рідше другий (після заголовку) 
рядок у вступному протоколі. Формулювання дати, як згадувалося, засвідчене 
також у контексті клаузули заголовок: „Запи/с/ маεтности а/л/бо фо/л/- варкъ 
рεчони/и/ пана василіѧ бүню/в/ского мεщанина лво/в/ского маючи/и/ на кгрү/н/
тѣ цε/р/ко/в/но/м/ стою/р/ско/м/ котри/и/ нѣшнεго днε м/с/ца іюнӕ року тисӕча 
шε/ст/со/т/нε/м/ чты/р/дεсӕ/т/ третю/м/“ (1643, № 183); водночас дата може бу-
ти поділена у вступному протоколі клаузулою список членів уряду і присяжних: 
„Дѣӕло/с/ вε лвовѣ на прε/д/мѣстю крако/в/ско/м/ на ґрү/н/тѣ стою/р/скомъ при 
үрӕдѣ цалεзупо/л/но/м/ jѡана столӕра жε/ж/ковича вуита стоюрскаго, романа 
галушчака, лукаша ста/н/ковича. Іwана бѣлого/р/ского, кисεлӕ присӕгли/х/, 
року тысӕча шε/ст/со/т/ пӕ/т/дεсӕ/т/ чεтвεртаго мсца jюлӕ два/д/ца/т/ трεтаго 
дн»“ (1654, № 200).

Двічі у записах подана дата тільки у кінці запису. Уміщення дати напри-
кінці формуляра, власне, після тексту запису нагадує характерне розташування 
клаузули для документів.



400

Інституляція (лат. intitulo — титулую) — називання власного імені час-
то з означенням посади, звання, суспільно-громадського чи родинного статусу 
того, хто видавав документ, а в записах імені особи чи осіб, які є ініціаторами 
розгляду справи і від імені якої (чи яких) укладається угода, проходить поділ 
майна, розглядається заповіт і ведеться будь-яка транзакція. Формулювання 
клаузули інтитуляції у записах лише в трьох випадках нагадує формулюван-
ня клаузули в документах: „ӕ гεдεѡ/н/ болоба/н/ εп/̃с/пъ гали/ц/кїи лвовскїи 
камε/н/ца по/до/лского“ (1578, № 1); „ӕ ган/н/а двумоу/ж/ка тεщѧ курилова“ 
(1584, № 17); нарешті „ѧ попъ сεмиѡ/н/ с̃тою/р/скы“ (1589, № 31). 

Значно частіше текст інтитуляції поданий в описовій формі, яку почина-
ють слова: „ставши ѡбличнε да/х/ из жεною своεю мару/х/ною“ (1589, № 33); 
„Ста/в/ши ѡбли/ч/нε прεд үрѧдомъ стою/р/скїм на имѧ фε/д/ко изъ жεною 
своεю ганү/с/кою“ (1598, № 63), або „Станувши ѡбли/ч/нε прε/д/ үрӕдо/м/ 
наши/м/ на то/и/ ча/с/ бывши/м/ ѡтεц фεѡдо/р/ с<щ>ни/к/ дми/т/ровскии и/з/ 
зӕтε/м/ свои/м/ ма/ц/ко/м/ лаврү/ш/ковы/м/, и и/з/ жоною εго свою и цо/р/кою 
εго εво/ю/“ (1616, № 95).

У багатьох випадках інтитуляція (у різних варіантах) повністю входить у 
контекст клаузули список членів уряду і присяжних: „Ста/в/ши ѡбли/ч/нε прε/д/ 
үрӕдо/м/ стою/р/ски/м/ пилипомъ шεвцε/м/ во/и/то/м/, стεфано/м/ скороходо/м/, 
и/л/комъ кра/в/цε/м/, кунашε/м/ го/н/чаро/м/, ши/м/ко/м/ тεслεю вѣрноприсӕ/г/
лыми үчтивыи пѣтръ кuрилови/ч/ и/з/ мару/х/ною жоною своεю“ (1616, № 93).

Список членів уряду і присяжних — особи, які репрезентують війтів-
сько-лавничий уряд юридики („врѧ/д/ стою/р/скї/и/“ (1582, № 8); „үрӕдо/м/ 
нынѣшни/м/ стою/р/ско/м/“ (1615, № 91); „до үрӕ/ду/ и кни/г/ справ стою/р/
ски/х/“ (1628, № 123); „прεд үрӕдо/м/ зүпо/л/ны/м/ стою/р/ски/м/“ (1643, 
№ 183); і здійснюють адміністративно-судові функції на її території. Пред-
ставляють у формулярі „листу“ власних (особових) назв членів уряду і при-
сяжних (часто з означенням їх роду занять), що входили, відповідно до каден-
цій, у його склад. Найтиповіші формулювання клаузули такі: „А были ты/ж/ 
<п>ри то/м/ оурѧ/д/ с̃тою/р/скіи і присӕ/ж/ники, єди/N/ <и>васко, други/и/ 
грицко шпү/н/<т>, трεті/и/ данило, чε/т/вε/р/ты/и/ да/х/ и ла/н/тво/и/т дε/м/ко 
и инъшии/“ (1584, № 16); „При үрӕдѣ на то/и/ ча/с/ бүдүчого во/и/та симїѡна 
и вѣрноприсӕглы/х/ εго ивана лε/с/ковича, ива/с/ка скалε/ч/ного, симїѡна тка-
ча, илка күшнѣра ѡбиватε/и/ стою/р/ски/х/“ (1636, № 157), або „Пры үрӕдѣ 
нашо/м/ с̃тго вεликого мүчεника х/с/ва гεwръги» на то/и/ ча/с/ бүдүчи/и/ ӕцъко 
вү/и/томь … а пры томү былъ романъ вѣръноприсӕжъни/и/ и дрүги/и/ лүкашъ 
вѣръноприсӕжъни/и/, грыгоры/и/ вѣръноприсӕжъни/и/ пры котърыхъ сӕ 
діӕло“ (1649, № 197).

Подекуди формулювання клаузули список членів уряду юридики і при-
сяжних містить уточнення, саме при кому ще уряд юридики працював. Вна-
слідку, текст клаузули істотно розширювався: „прε/д/ үрӕ/до/мъ црковны/м/ 
с̃тго вεликом̃чника хр/с/тва гεѡргїӕ вε лвовѣ за дε/р/жавци щасливопанүючого 
ӕснε в хр/с/тѣ прεвεлεбного εго мл/с/ти ѡ/т/ца εписпа пана и пастирӕ 
н ˜шεго арсεнїӕ жεлибо/р/ского, εпи/с/па лво/в/скаго, гали/ц/кого и камε/н/ца 
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подо/л/скаго, зүпо/л/ны/м/ на сεи ча/с/ бүдүчо/м/ Jвана столӕра жε/л/кεвича 
вu/и/та с̃тго юрӕ и лукаша ста/н/кεвича, симεѡна плѣхти вѣръноприсӕгли/х/ 
ѡбиватεлεи ѡсεдли/х/ стоюрски/х/, книгами ѡтвористими врӕду помεнεн/н/аго 
стоюрскаго“ (1662, № 208).

Нерідко формально клаузула може поширюватися за рахунок запрошених 
осіб, які беруть участь у засіданнях війтівсько-лавничого уряду юридики: „до 
үрӕду и кни/г/ спра/в/ стою/р/ски/х/ и/з/ үваги людεи Nа то вε/з/вани/х/, в пε/р/
вы/х/ г/с/дна ѡ/т/ца даниила нεґрεбε/ц/кого протопоты лво/в/ского и писара εп/с/
пско/г/ εго мл кv<р> εрεмεӕ тисаро/в/ско/г/ при зүпо/л/но/м/ үрӕ/д/<ѣ> а/н/дрү 
дъӕконовичу во/и/ту с̃тою/р/ско/м/, стεфану филεвичу, ва/с/ку тε/с/ли, сε/м/ку 
вѣ/р/ноприсӕгли/х/ и ины/м/, ива/н/ку лε/с/ковичу бы/в/шому во/и/ту с̃тою/р/
ско/м/, ѡ/т/цу пε/т/рү на то/и/ ча/с/ настоӕтεлю стю/р/ско/м/, ӕрε/м/ку з волѣ 
ста/н/цлεви, брат ста/р/ши/и/ цε/р/ковны/и/, сεмиѡ/н/ кушнѣ/р/ зъ лопушча/н/ 
?, сεмиѡ/н/ швε/ц/ и ины/х/ людε/и/ нεмало“ (1635, № 152). Такий перелік 
назв осіб, включений до „листи“ членів уряду і присяжних деколи був ще об-
ширнішим під час оголошення заповітів і, відповідно, складення на підставі їх 
розгляду справ записів у книгах (1619, № 104).

Відомі також записи, у яких на початку не згадується уряд — після дати по-
дана розгорнута клаузула диспозиції, а список членів уряду і присяжних винесе-
но вкінець запису (1582, № 5). Деколи на початку запису традиційно згадка про 
уряд юридики (її засвідчують майже усі записи у книгах) заміняє інформація, 
що засідання відбувалося „в дому даха ла/н/твоита стоюрского и при людε/х/ 
присѧ/ж/ни/х/“ (1582, № 6). Мають місце й інші непослідовності: 1589, № 33; 
1624, № 114; 1635, № 146.

Клаузула список членів уряду і присяжних не має у формулярі подібно до 
інших клаузул стабільного розташування. Віднесення її лише до вступного 
протоколу умовне, спирається, в основному, на тому, що там у перших рядках 
запису згадано про уряд юридики і ця згадка трактується першою частиною 
клаузули. Друга частина її формулювання — сам список членів уряду юридики 
і присяжних, у формулярі рухома. Крім компактного тексту клаузули з усіма 
вкупі її елементами (див. прикл. вище), що фігурує приблизно від 1580 р. до 
середини XVII ст. вона може розташовуватися як у вступному протоколі (про-
токолі), так і в закінченні (есхатоколі) Див.: 1585, № 20, 22; 1589, № 33; 1659, 
№ 205 (рідко, хоч трапляються також повторення згадки про уряд — на почат-
ку і вкінці, поряд із рештою тексту клаузули, 1584, № 16), а в записах десь від 
1636 р. вона виступає лише у вступному протоколі (де творить разом із згад-
кою про уряд цілісне формулювання). Сказане однак не є правилом у роботі 
канцелярії юридики. Деякі записи розміщають клаузулу останньою (повніс-
тю чи частково) у вступному протоколі перед власне змістом. За один із най-
більш поширених зразків може служити структура першої частини формуляра 
1639 р., № 172

Âñòóïíèé ïðîòîêîë (ïðîòîêîë) — 
Заголовок — „Запи/с/ григо/р/ӕ кра/в/ца ѡбиватεлӕ стою/р/ско/го/“
Дата — „дѣӕло/с/ рокu ã хл дεвӕтого м/с/ца фεвра/л/ кз“



402

Інтитуляція — „Станүвши симεѡ/н/ швε/ц/ а по прү/з/вискү ґεлεта‘
Інскрипція — „прода/л/ грицкови“
Список членів уряду і присяжних — „прε/д/ нами прε/д/ на/ш/ үрӕдо/м/ 

на то/м/ часѣ бүдүчи/м/ ла/н/тво/и/та василїӕ и вѣрноприсӕглы/х/ εго стεфана 
филεвича, сεмїона бе/з/рүкого, шимона тεслѣ, лаврε/н/тїа сεмковича“

У записи, які починається словами „"“, клаузула список членів уряду і при-
сяжних відсутня (1585, № 19 та ін.).

Перший із збережених записів, що датується 5 травня 1578 р. не фіксує чи-
ну війтівсько-лавничого уряду і не містить списку його членів. Він з’являється 
щойно у записі під з датою 28 лютого 1580 р.: юридичанин Федько Фостик 
зізнавав „прε/д/ врѧдѡ/м/ сто<юрс>ки/м/“. У прикінцевій частині формуляра 
(закінченні) цього запису уміщені слова, які формулюють другу частину клау-
зули: „А были при то/м/ оучтивии пановε ива/н/ оурбан лантвоить с̃тою/р/скїи 
и грицко шпоунтъ присѧжныи и дεмко тыж присѧжныи, ива/н/ кравε/ц/ ты/ж/ 
присѧжныи, и мати/с/ ты/ж/ присѧжныи и ины/х/ добры/х/ людіи нεмало“.

У формулярах записів клаузула список членів уряду і присяжних фігурує 
постійно до 1673 р. (винятки — одиничні, пізніше — вибірково). Пізніше, що 
пов’язане передусім із зміною статусу виконавчої влади юридикою та пере-
ходом управи війтівсько-лавничого уряду на чолі з війтом до Святоюрського 
василіанського монастиря (хоч далі її очолює і представляє назовні єпископ). 
Юридика залишається майже до кінця XVIII ст. у віданні монастиря. У зв’язку 
з цим діяльність традиційного, заснованого на руському (українському) зви-
чаєвому праві — війтівсько-лавничого уряду, як безпосередньо виконавчого 
органу влади та гаранта правового чину громадянам юридики, припиняється. 
Зміни в управі потягли за собою ряд змін у внутрішньому житті юридики, в 
тому числі в діловодстві, що конкретно відбилося на структурі записів у кни-
гах. Насамперед зауважені зміни у побудові формуляра та підборі його кла-
узул. З цього часу назавжди зникає із записів клаузула список членів уряду і 
присяжних. Останній раз клаузула подана (наскільки цей факт підтверджують 
збережені записи у книгах) під 1691 р.: „пεрε/д/ үрεдо/м/ наши/м/ свӕтою/р/
ско/м/ на мѣстци столε/ч/но/м/ на тε/н/ ча/с/ бүдүчо/м/ па/н/ вои/т/ ґаста при 
панү романѣ присѧжни/м/, при панү лукашү и при панү данили/ю/ и при панү 
григори/ю/ обиватε/л/ми свӕтою/р/скими“ (1691, № 214). Наведений приклад 
це вже майже виняток для кінця XVII і початку XVIII ст. До цього запису і зо-
крема записів пізніше вписаних клаузула список членів уряду і присяжних під-
міняється формулюваннями: „Пришε/д/ши … до книгъ во/и/товчки/х/“ (1676, 
№ 212); „до книгъ дхвни/х/ юридични/х/, вѣчни/х/ записови/х/ стою/р/ски/х/“ 
(1683, № 213), „до актъ нинѣшнихъ во/и/товсти/х/“ (1693, № 217), або вклю-
чає такі загальники, як „прε/д/ үрӕдъ и право нашε дхо/в/ноε юри/с/дикцїεи“ 
с̃того вε/л/ком̃чнка хо˜ва ґεѡ/р/гиѩ“ (1693, № 215), „Do urzędu woytowskiego y 
ksiąg mnieyszych jurisdictiey Swiętojurskiej lwowskiej“ (1698, № 221). Усі на-
звані та не названі згадки уже не вказують на уряд юридики і конкретних осіб, 
як це було раніше. У декількох записах (ост. чверть XVIIІ ст.) фігурує ще тіль-
ки війт: „ӕцε/н/ты/и/ ґазаrzуч !, ву/и/т стою/р/скии +“ (1676, № 212), „jwа/н/ 
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цапкεви/ч/, воитъ юри/с/дикцїи стоюр/с/ко/и/“ (1693, № 215), але у той час його 
функції інші, повністю підпорядковані настоятелю (ігумену) монастиря.

Інскрипція — вказівка на адресата акта чи документа. В записах вона фі-
гурує у дещо іншій, порівняно з документом площині,— інформує про ім’я тієї 
(чи тих) конкретної особи, кому внаслідку адміністративно-судового рішення 
уряду юридики передається право володіння майном, підтверджена сплата 
боргу, оправдане оскарження за зловживання і т. д.

Формулювання клаузули інскрипції у записах книг юридики, також у струк-
турному відношенні інше, і головне часто в контексті вступного протоколу не 
однотипне і не прямо адресоване. Про ім’я (також прізвище чи прізвисько) фі-
гуранта клаузули переважно мовиться опосередковано та у супроводі певних 
дій і чинів розглядуваної справи: купівлі-продажу об’єктів, визнання прав влас-
ності за спадкоємцями майна, оскарження невиконання контракту, квитування 
сплати заборгованих грошей і т. д. Незважаючи на всі умовності у формуванні 
клаузули завжди представлений один із контрагенів справи, передусім той, хто 
здобув, купив, оскаржив, признав, оплатив і т. д. і цю дію під час розгляду 
справи підтверджують члени уряду та присяжні: „прода/л/ имѣнѧ своε до/м/ 
з гру/н/тѡ/м/ михаилови ро<зо>сла/н/кови“ (1582, № 11); „плати/т/ матεризнү 
радεви“ (1585, № 20); „ска/р/жила и ѡ/б/тӕ/ж/<ила> […] ва/с/ка с/т/а/р/шого 
сына стε/ц/ка скварӕ/в/цӕ скороходича“ (1624, № 113); „вы/з/нали […] ва/с/ко-
ви бεкӕεви з во/р/цεва, жонѣ εго и пото/м/ко/м/ ү вѣ/ч/ныѣ часы“ (1630, № 130).

Клаузула інскрипції завжди була чіткою у записах уряду юридики, які сто-
сувалися дарування і передачі майна: „записүю сε/м/ковы/м/ дѣтε/м/“ (1585, 
№ 21), або заповітах: Майно Стефана Скорохода припадає на „ста/р/шую до/ч/
ку мару/х/ну..., також „дѣвчини, мε/н/шε/и/ до/ч/ки“ та ін. (1619, № 104). Саме 
ці доньки є основними фіґурантами в інскрипції запису. З іншого запису дізна-
ємось, що Гавриїл Лангиш дає і дарує фільварок „цо/р/ка/м/ свои/м/ власны/м/ 
кандидѣ и олε/м/піодѣ инокинӕ/м/“ (1648, № 193). Про зміст інскрипції свід-
чить у цьому випадку також заголовок запису: „Запис а/л/бо дарүно/к/ п ˜на гав-
рилїа ланґѣша на фо/л/ва/р/къ цо/р/ка/м/ свои/м/ кандидѣ и ѡлε/м/підѣ“ (Там 
само) і т. д.

Як зазначалось, клаузула інскрипції не в усіх записах однозначно прочи-
тується. Не завжди виділяється клаузула інскрипції, коли заходить справа про 
поділ майна між спадкоємцями, під час розмежування спільних обов’язків 
між юридичанами (1582, № 5; 1604, № 70; 1606, № 78; 1615, № 91), або у ви-
падках погодження суперечок між сторонами та прийняття урядом юридики у 
цих справах відповідних рішень (декретів) — 1624, № 114; 1632, № 138 та ін. 
Подібна ситуація складається під час позичання і повернення грошових (час-
то боргових) оплат. Імена, які згадуються у записах цих трансакцій є швидше 
частиною змісту клаузули диспозиції (1582, № 8; 1597, № 60; 1617, № 96; 1619, 
№ 101 та ін.). Аналогічно немає переконливих даних щодо чіткого формулю-
вання клаузули інскрипції у записах про згоду сторін під час купівлі-продажу 
чи передачі певних об’єктів рухомого майна (1597, № 57) тощо.
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2. ВЛАСНЕ ЗМІСТ

Класичний документ включає в цю частину формуляра такі клаузули, як: 
аренга, промульгація, нарація, диспозиція, санкція та корроборація, а записи у 
книгах уряду юридики не завжди засвідчують цей набір клаузул. Окремі з них 
відсутні, спрощені або „розмиті“ суміжним текстом клаузул, а їх елементи не-
рідко зміщені, виступають у контексті інших клаузул, навіть в іншій частині 
формуляра. 

Аренґа (пізньолат. arenga — впровадження, вступ) — інформація про за-
гальні мотиви зголошення для розгляду справи в уряді юридики, повідомлення 
про причини обговорення справи. Клаузула найчастіше викладена у формі роз-
повідей, пояснень і тлумачень явищ чи подій, що передували конкретному об-
говоренню справи та часто служили підставою для відкриття засідання уряду 
юридики, відповідно й для подальшого створення запису. У структурно-дипло-
матичному сенсі аренґа є певним впровадженням до другої частини формуля-
ра — власне змісту, іноді також перехідною ланкою у контексті між вступним 
протоколом (протоколом) і клаузулою диспозиції, тобто викладом суті запису 
справи. Найчастіше клаузула аренґа з’являється у записах під час дарування не-
рухомого майна і оголошення заповітів. Серед записів купівлі-продажу майна 
вона фігурує рідко: „пришε/д/ прε/д/ на/с/ андрε/и/ ахεла мεщанинъ лво/в/скы/и/ 
показа/л/ намъ писаниε по/д/ пεчатю үрѧдү бе/л/зьского мѣсцького ѡ томь иж 
шлӕхε/т/ны/и/ иванъ косцεви/ц/кы/и/ рεчоны/и/ намѣсничо/к/ мѣщани/н/ лво/в/
скы/и/ дарова/л/ εму дворыщε“ (1586, № 24), або юридичанин Стефан Скоро-
ход „котри/и/ при бачѣню и памӕтѣ доброи бүдүчи а на тѣлѣ хори/м/, алε на 
үмы/с/лѣ здоровы/м/ вεзва/л/ в до/м/ сво/и/ Nапрод үрӕ/д/ д̃ховны/и/ котри/и/ 
εго εп/с/пъскаѧ м/лст/ подати рачи/л/ … и үрӕ/д/ стою/р/ски/и/ втори/и/ εг 
м/л/ εп/с/па …. А и/ж/ вы/ш/мѣ/н/ стεфа/н/ хотӕчи порӕдо/к/ үчинити дому 
своεму рѣши/в/ши сумнѣнӕ/м/ ε/к/ смε/р/ты маючи прε/д/ ѡчима при/з/нава/л/“ 
(1619, № 104). Інший приклад: „к үваги в бозѣ вεлεбного εго м/л/ кv/р/ а/р/сεнїӕ 
жεлибо/р/ского εп ˜па лво/в/ска/го/ гали/ц/кого и камε/н/ца подо/л/ского спа/д/
ко/м/ и право/м/ прирожоны/м/ по ѡ/т/ци и по ма/т/цѣ ча/ст/ маючи <ү> ѡ/т/
чи/з/нѣ марεна, по мужи пε/т/роваӕ го/н/ча/р/ка дӕкуно/в/на и по сεс/т/рѣ ро/д/
но/и/ на/ст/цѣ, котро/и/ тую ча/ст/ была заставила и по смε/р/ти помѣнεн/н/о/и/ 
на/ст/ки дӕкуно/в/ни, котраӕ з пото/м/ками змε/р/ла, а му/жъ/ ? εи красо/в/
ски/и/ во/и/цӕ/х/ зо всѣми добрами рухомыми з дому үступи/л/, котри/и/ пу/
ст/кою зо/с/тавивши, тε/с/тамε/нт/ үчини/л/ бы/л/ ц/р/кви стму гεѡ/р/гію, гдε 
тѣла похован/н/ы былы, котри/и/ тε/с/тамε/нт/ с протоко/л/у вырѣзал ва/с/
ко попови/ч/ и … зо/с/тави/в/ши, са/м/ з ґрү/н/тү үшо/л/ ѡтε/ц/ εго нεбо/ж/
чи/к/ фεдо/р/ сщинка/р/ ? будүчи үпроси/л/сӕ бы/л/ по… з гумε/н/ца и по 
повѣтру ? мε/ш/кати имъ ѡбεцүючи и нε платӕчи лѣ/т/ нεмало бε/з/ бы/т/ности 
помѣнεн/н/оε дѣди/з/ни, котрою нε поε/д/нокро/т/ покрε/в/ныε при позива<ню> 
? поминали нε справившис» змε/р/ в що ннѣ εго м/л/ εп/с/пь засѣ/в/ши ува-
гою на дε/к/рεтицію ? по … пото/м/ками εи, «/ко/ в то/и/ ѡ/т/чи/з/нѣ мε/ш/
каючого микола» кра/в/ца в року а хмг ма» θ днε по ны/х/ дεкрεто/м/ наказа/л/ 
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им ?“ (1647, № 190).
Ще в іншому прикладі запису, клаузула аренґа інформує, що „Nа үва/ж/

ную про/з/бу п ˜на гаврилїѧ ла/н/ґѣша, мεщанина /л/во/в/ского зо/с/ланыε бүдүчи 
и/з/ громады и и/з/ үрӕд<у> стою/р/ского … в до/м/ а/л/бо до камӕницѣ 
помѣнεн/н/ого п ˆна гаврилїа ланґѣша, котри/и/ на то/т/ ча/с/, а/ж/ на тѣлѣ ѡ/т/ г ˜а 
бга хоробою зложεн/н/ы/и/, алε на үмы/с/лѣ цѣлы/м/ здоровы/м/ бүдүчи“. Запо-
віт був складений на фільварок донькам Кандиді та Олимпиді (1648, № 193).

В окремих випадках аренґа виражена декількома загальними словами 
„ѡповидѣли свою рѣч“ (1582, № 10) або „видӕчи ѡ/т/чизнu свою спүстѣлүю и 
ба/р/зо на всты/д/ лю/д/скїи ѡпалүю“ (1635, № 147), які деколи можуть нагаду-
вати за змістом і клаузулу наррації. 

Промульґація (лат. promulgatio) — оповіщення (оголошення) про задум і 
його здійснення, згідно волі зацікавленої особи (або осіб чи родини), яка (або 
які) зголошує про свій намір перед урядом. Чин задуму може торкатись двох 
сторін зацікавлених контраґентів: „ста/л/сѧ роздѣ/л/“ (1582, № 5), „ста/л/сѧ 
фрима/р/къ“ (1587, № 28), „жадали … подѣлъ ґрү/н/то/в/ нижεѡписаны/х/“ 
(1655, № 202).

Клаузула промульґації часто співзвучна у записах з клаузулою заголовок: 
„Даровизна“ (1635, № 147), „Роздѣ/л/ пото/м/ко/в/ кунаша, про/з/ви/с/ко/м/ га-
лушки“ (1642, № 182) і т. д.

Наррація (лат. narration — розповідь, оповідь) — конкретні підстави, що 
служать для розгляду справи в уряді юридики. У формулюванні наррації най-
частіше характеризуються заходи і дія контрагентів, також умови, що переду-
ють безпосередньо адміністративно-судовому рішенню уряду: „стали вшистци 
ѡбличнε прε/д/ үрӕдо/м/ стою/р/ски/м/ и вызнали и/ж/ үчинили мεжи собою 
згодү, иж сӕ змовили на ѡдно слово вшистци“ (1595, № 47); „εсмо погоди/
ли/сѧ вε вши/ст/ко/и/ маε/т/ности Nа /и/ми з ґа/в/рило/м/ зӕтε/м/ свои/м/ и и/з/ 
сεстрою своεю гану/с/кою з жоною гавриловою ѡ тую маε/т/но/ст/, котраѧ зо-
стала по ѡ/т/ци нашо/м/“ (1606, № 78). Ще: „з громады … дмεтε/р/ колεґа 
на/ш/ и/з/ сусѣдо/м/ свои/м/ андрεε/м/ ґεларо/м/ запо/з/вавши/с/ ѡ запи/с/ вы/ш/
мѣнεны/и/, котри/и/ в то/и/ жε книзѣ на ли/с/тѣ пӕто/м/ ѡ/т/ пε/р/шε/и/ дощεнт 
вымазаны/и/ а то длӕ тог жε в право ступивши а длӕ тεи ? при запису або 
ку/п/ну ино/и/ маε/т/ности, котрүю то дмитε/р/ купова/л/ из право/м/ свои/м/“ 
(1632, № 138); „видӕчи ѡ/т/чизнү свою спүстѣлүю и ба/р/зо на всты/д/ лю/д/
скїи ѡпалүю длӕ ива/с/ка зӕтӕ своεго, которы/и/ та/м/ мε/ш/каючи лѣтъ нεмало 
и добра днѣ и/с/дε ! и/з/ сεстрою и/х/ выс/с/εю з ѡ/т/чизны ѡ що нεмало спро-
вовали ӕко справы по/д/ пεча/т/ми мають которүю то ѡ/т/чизнү ѡправова/л/ 
такъ ты/ж/ и мачохү выпосажова/л/ и εмү наказано было Андрови зо всѣ/х/ ча/с/
ти/и/ платити, ты жε и до/л/гъ ива/с/ко нε ѡ/т/давши Андрови, анѣ жадномү 
дεкрεту тоди и үдачамъ лю/д/ски/м/ нε чинӕчи довгу з домү пεрεшо/л/ в чо/м/ 
Андро чεкавши лѣ/т/ колконадцӕ/т/ и ѡнаӕ ѡ/т/чизна пүсто стоӕчи ѡпала“ 
(1635, № 147).
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Диспозиція (розміщення, упорядкування) — власне виклад основного 
змісту справи, що прийнятий до відома уряду і вказує на звершення відповідно-
го правового акту: „сталасӕ заплата … по тры золотыи за час/т/ и/х/ котораӕ 
на нѣ приходила на що имь и ма/т/ка по/з/волила, а ӕрε/м/ко маε/т/ ма/т/ку 
свою ховати до смрти εи а по сомε/р/ти ! ма/т/чино/и/ маε/т/ ѡ/н/ во всε/м/ 
имѣню то/м/ волε/н/ быти ѡ/т/ всѣ/х/, кь ѡ/т/ брата курила та/к/ и ѡ/т/ сѣстръ εго 
вы/ш/шεнамѣнεны/х/“ (1587, № 26); „продали до/м/ и/з/ кгрүнто/м/ котори/и/ 
мѣлисмо в моци своε/и/ ѡ/т/ гри/ц/ка шваґра своεго и ѡ/т/ сεстри своε/и/ а жоны 
εго, и/ж/ позволили ѡбопо/л/нε то/и/ то кгрү/нт/ або маε/т/но/ст/ продати … 
за сүму готовы/х/ гроши/и/ злоты/х/ пӕ/т/дεсӕ/т/ нε ѡставлӕючи собѣ анѣ жа/д/
ны/м/ приӕтεли/м/ свои/м/, котраѧ маε/т/ стои/т/ на кгрү/н/тѣ цε/р/ковно/м/ с̃тго 
вε/л/ком/ч/ хва гεѡ/р/гиѧ, а ӕ /ан/дрѣ/и/ и/з/ жоною своεю стε/х/ною записүε/м/
сӕ ѡ/т/цү стεфанови по/д/ тою /ж/ сүмою, и/ж/ нε маεм мѣти нѣ ѡ/т/ кого жа/д/
ного пεрεнага<га>банѩ па/н/ андрѣ/и/ грошѣ ѡдобра/л/ и до/м/ доброво/л/нε 
пу/с/ти/л/“ (1613, № 87); „фалосно ! үскаржа/л/сѧ на романа галүшкү и андрεѧ 
сосѣдо/в/ свои/х/ под/д/аны/х/ с̃тоюрскых жε ѡны в срεдү пӕнїε напа/д/ши на 
ґрүнтъ εго ис киӕми, називаючи ѡ/т/ ма/т/ки лεдаӕки/м/ сно/м/ силовували 
на поεдино/к/, которы/и/ ѡн засвѣдчившисӕ лю/д/ми всε витε/р/пѣлъ“ (1664, 
№ 210); „продала свои домъ … за золоти/х/ пѧтьдεсѧ/т/ полскихъ мεждү з 
εднои сторони дворомъ пански/м/ на балабанови/м/, а з другои прокопа ткача, 
що сѧ стало за позволεніεмъ па/н/ск/им/ и пасти/р/скимъ“ (1696, № 220).

Санкція (непорушне право, постанова) — засіб, який буде застосова-
но на випадок порушення рішень уряду. У записах він нерідко зводиться до 
зобов’язання, якого повинна дотримуватися одна зі сторін (часто сторона — 
одержувач). Санкція вноситься у запис від імені уряду:

„Мы ӕко үрӕдъ видѩчи быти слү/ш/нүю казали/с/мо записа/в/ши үвε/с/
ти до звыклы/х/ кни/г/ спра/в/ нашихъ варүючи то, абы вшεлӕкаѧ справа, тоε/
ст/ прода/ж/ и күплӕ, котраӕ сӕ дѣε/т/ и ѡ/т/правүε/т/ на кгрү/н/тѣ мѣ/с/ца сεго 
с̃того ц ˜рко/в/ного владзы и ѡбороны εп/с/па εго мило/с/ти нашεго милостивого 
пана мо/ц/на и ва/ж/на в свою/и/ чε/с/ти была: тоε/ст/ в то/м/ кто бы прода/в/
ши лю/б/ ты/ж/ күпи/в/ши, а мѣла бысѧ пото/м/ каӕти котораӕ ко/л/вε/к/ сто-
рона тεды пεрεпадаю/т/ вины гривε/н/ пӕ/т/ ц ˜ркви сто/и/ по/л/тритӕ а панү εго 
мило/с/ти дрүгаӕ по/л/тритӕ, що и ѡ/т/данӕ зεлεно/и/ рү/з/ки потвε/р/дили 
тако/и/ продажи и күплѣ своε/и/“ (1609, № 83). Інші приклади: „А иж таӕ то 
маε/т/но/ст/ εму продана з цѣлы/м/ во всε/м/ дѣдицтвом бεз вшεлӕкого нарушεнӕ 
прав и во/л/ностεи стою/р/скоε, сε/м/кови и жона и εго пото/м/ковε и/х/ маю/т/ 
үжити и/з/ үчтивою громадою стою/р/ского на вшεлӕкїε слушныε повин/н/ости 
поступовати маε/т/, ӕко /ж/ үчтивы/и/ с̃щнкъ стεфа/н/ прода/в/ца сε/м/кови зε 
мною ру/з/кою потвε/р/ди/л/, а сε/м/ко памӕ/т/ны/м/ обложи/л/“ (1630, № 132); 
„Мы үрӕ/д/ зы/и/шо/в/ши на ґру/н/тъ и в до/м/ п ˜на εvстафиӕ городεцкого и/л/
ковича пустили и далихмо вεдлу/г/ запису и контракту з книгъ εго мл/с/ти ѡ/т/-
ца εп/с/кпа добродѣӕ и пастыра н ˜шεго сына того, думъ … скварӕ/в/ски/и/ с 
правого боку ґру/н/ту пушкаро/в/ского, з лεво/го/ засӕроε/в/ского, пну ӕковови 
колодчакови гафарови зо всѣми приналε/ж/ностӕми, ӕко старожитнε са/м/ в 
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собѣ сӕ маε/т/, с пожиткоми придмѣтами ?, та/к/ о добра/х/ стоӕчи/х/, ӕко и 
лεжачи/х/, а в ѡста/н/ку зо всѣ/м/ на всε, цалоε заховуючи право и провε/н/та 
та/к/ εго мл, ѡ/т/ца εп/с/кпа, ӕко и громадскиε длӕ лѣпшεи и болшои пεвности 
и поваги, тоεи справы до кни/г/ үрӕду н ˜шεго, абы то так вѣчнε и нε нароушонε 
стало, записати розказалихмо“ (1649, № 194).

Корроборація (лат. corrobo — зміцнюю, скріплюю, підтверджую) — спо-
соби і засоби засвідчення документа, а в записах уряду юридики переважно 
виражене словами запевнення у зв’язку з чим вони набирають правової чин-
ності: „а длӕ лѣпшоε твε/р/до/сти/ дали собѣ записа/ти/ до кни/г/ во/и/то/в/
ски/х/ ст<о>ю/р/скихъ“ (1615, № 91). Корроборація у записах може мати форму 
покликання на текст, що вписується у книги, також печатку, у XVIII ст. — під-
пис чи підписи контраґентів (деколи свідків) і членів уряду. 

Найвищою ознакою скріплення тексту запису є внесення його усього 
(основних думок, про що йшлося під час розгляду справи на засіданні уряду) 
до „книг үрӕдових“ Святоюрської юридики: „ѡто записано до книг грома/д/
скихъ“ (1625, № 117); „үрӕ/д/ по/з/воли/л/ та/к/ записа/ти/, ӕко и до кни/г/ 
үвεсти“ (1626, № 119); „үрӕ/д/ … проси/л/ абы то бы/л/ до звыклы/х/ спра/в/ 
книгъ стою/р/ски/х/ записано“ (1629, № 127). Прямою підставою для запису є 
рішення уряду: „квитъ εго записа/л/ үрӕ/д/ на змоцнεнӕ вѣчноε“ (1622, № 109); 
„ты/м/ жε записо/м/ вѣкуистε εго квитую/т/ и поко/и/ ѡ/т/ всѣ/х/ чинӕ/т/“ (1622, 
№ 110).

В окремих випадках корроборація запису прямо спирається на ухвалу роз-
гляду справи урядом „мы ѡбачи/в/ши слүшнүю рεчъ при/и/мүε/м/ до книгъ 
наши/х/ стою/р/скихъ до ро/с/правы“ (1659, № 203).

Уряд юридики для підтвердження свого чину часто послуговується тради-
ційними символами звичаєвого права. Корробація угоди і передача прав влас-
ності на новопридбане майно новому власникові супроводжується дійством 
вручання вітки (гілки, різки). Це проводив війтівсько-лавничий уряд не лише 
для дотримання звичаю, а „длӕ лѣпшоε моци и твε/р/дости зεлεною ро/з/кою 
ѡ/т/дали и үкгро/н/товали“ (1625, № 117); „длӕ лѣ/п/шоε вѣри … зεлεною 
розкою потвε/р/дили и измо/ц/нили, що ѡто ε/ст/ записано …“ (1626, № 118), 
або „прода/ж/ зεлεною рү/з/кою ствε/р/дили, що үрӕ/д/ выдӕчи рѣ/ч/ слушную 
казали до звыклы/х/ кни/г/ порӕ/д/ку грома/д/ского записати“ (1631, № 133). 
Подібно збереглися згадки про аналогічну обрядову символіку цього типу в 
німецьких середньовічних актах і документах, які торкаються купівлі-продажу 
майна. Скріплення угод в юридиці відбулось також з допомогою інших сим-
волів звичаєвого права, наприклад, розливання могоричу (1597, № 57; 1644, 
№ 188).

Крім усього, уряд володів власною печаткою. Нею засвідчував витяги запи-
сів для громадян: „и мѣнута с кни/г/ с пεчатю үрӕдү стою/р/ско/г/ … выдана“ 
(1619, № 99); „ε/ст/ му записано до кни/г/ спра/в/ стою/р/ски/х/ лвовски/х/ и 
мѣнутү с пεчатю үрӕдовою выдано днӕ и року вы/ш/помѣнεного“ (1621, 
№ 108); „и мѣнута с пεчатю ис по/д/писо/м/ ε/ст/ выдана“ (1625, № 117); запис 
угоди „до кни/г/ үрӕдү нашого стою/р/ского ε/ст/ ввεдεно, записано и мѣнута 
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таковаѧ по/д/ пεчатю ε/ст/ выдана“ (1630, № 131); „зε/з/нанӕ вы/ш/мѣнεны/х/ 
пε/р/со/н/ на/с/ зεсланӕ/х/ до кни/г/ принӕ/в/ши и випи/с/ по/д/ пεчатю нашεю 
выдати по/з/волили“ (1648, № 193). Прикладів такого типу у розглядуваних за-
писах чимало. Здається навіть, що на певних етапах видача витягів із рішень 
уряду, засвідчених печаткою, було обов’язковим.

Проте, лише один раз печатка мала проставлятись під текстом запису у 
книгах, але її відбиток відсутній, зазначено лише „Locus] Sigilli“ — місце 
печатки (1772, № 235). Припускаємо, і це дуже ймовірно, що цей запис у книзі 
здійснено пізніше, на основі складеного і виданого урядом витягу запису, т. зв. 
„мінути“, який видавався на руки контрагенту з печаткою. Нині не відоме зо-
браження цієї печатки, також уміщений на її толоці текст. Оскільки в цьому 
записі наприкінці тексту підписаний настоятель Святоюрського василіянсько-
го монастиря, то не виключено припущення, що йдеться про власну печатку 
настоятеля, або монастиря.

У текстах записів є згадки про печатки інших установ: „показа/л/ намь 
писаниε по/д/ пεчатю үрѧдu бε/л/зького мѣсцького“ (1586, № 24). Деякі доку-
менти засвічували своїми печатками „державці юридики“, єпископи — Арсеній 
Желиборський: „Тоε тεды придавши εмү писанѧ рүкү мою пѣ/д/писую пεчати 
моε/и/“ (1660, № 207); Єремія Тисаровський: „мы εп/с/пъ квѣтуε/м/ … що 
посылаεмъ пану буню/в/скому сεи кви/т/ по/д/ пεчатию нашεю длӕ лѣпшо/и/ 
вѣры“ (1630, № 131).

Причетною до функцій корроборації як „довговічного“ запису була також 
клаузула підписи, зокрема, у XVIII ст. (див. далі).

3. ЗАКІНЧЕННЯ (ЕСХАТОКОЛ)

Традиційно третя частина формуляра документа включає три клаузули: да-
ту (клаузулу датації), підпис або підписи та апрекацію — кінцеве побажання, 
щоб викладений зміст у писаному документі був довговічним, жив „оу вѣки 
вѣков. Амѣнь“. Підбір клаузул закінчення (есхатокол) і порядок їх розміщен-
ня у записах загалом інший, порівняно з класичним документом. В окремих 
формулярах записів закінчення (есхатоколу) як такого взагалі немає (1597, 
№ 57, 59; 1636, 159; 1638, № 168; 1642, № 182; 1644, № 184; 1647, № 190; 1649, 
№ 196—197; 1664, № 210 та ін.).

Дата (клаузула датації) — це не типова клаузула для закінчення (есха-
токолу) формуляра запису. Вона по-суті у записах, як відзначалось, часто ста-
новить другу частину, винесеної у вступному протоколі (протоколі) дати, і є, 
як правило, частиною не закінчення, а вступного протоколу формуляра, яка 
за своїм змістом становить частину загального датаційного формулювання і 
часто служить доповненням до основної дати, що розміщена на початку. Окре-
ме винесення її вкінець тексту, у закінчення (есхатокол) формуляра з повним 
функціональним навантаженням відоме лише у двох випадках (див. нижче). 

Дата у закінченні виконує, як правило, функцію підтвердження основної 
дати: „року и днӕ выше написаного“ (1610, № 84), або „ро/к/ и днӕ вы/ш/
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мѣ/н/“ (1616, № 95) і т. д. Крім цього вона може уточняти і доповнювати зміст 
основної дати щодо дня і місяця дати року: на початку запису у вступному про-
токолі (протоколі) фігурує рік: „ãф̂ч̂s ˆ“, а в закінченні — „сталосӕ мсца іюнӕ ε 
днӕ“ (1596, № 50), або на початку „ро/к/ бж ãфчѯ“, а в закінченні — „дѣӕлосӕ 
то м/̃с/ца ма/р/та өˆ днӕ“ (1597, № 56). Див. також № 51, 55 та ін. 

Засвідчені датації наприкінці формуляра можуть також виправляти осно-
вну дату, що розташована на початку запису. У вступному протоколі запису по-
дано: „Рок а̃хмв по всѣх с̃ти/х/“. З цього формулювання, однак, не видно якого 
дня „по всѣх с̃ти/х/“ відбувався розгляд справи в уряді юридики і був створений 
запис у книзі. Дата наприкінці формуляра уточнює цей день — „дѣӕлосӕ року 
ã хм̃в во вто/р/ по всѣ/х/ с̃тих“, що припадає на 7 червня 1642 р. (1642, № 181).

Дата подана в закінченні (есхатоколі) вказує на місце розгляду справи, 
відповідно й складання запису: на початку тексту подано: „Дѣӕлосӕ в срε/д/ү 
трεтε/и/ нε/д/ли по вεлицѣ д̃ни рокү а х˜оі“, наприкінці — „ Дѣӕло/с/ то вε лвовε 
ү с̃тно юрӕ рокү и д̃нӕ вышεпомѣнεного“ (1619, № 99). Часто назва Львів (міс-
це складення документа завжди належить до датаційного формулювання) за-
міняють у записах слова: „дѣӕлосӕ то у с̃того юрӕ“ (1588, № 29); „при ц ˜ркви 
катедра/л/но/и/ с̃тго ве/лмч/ хр/с/̃тва геѡргіѧ“ (1663, № 209), а опосередковано 
вказує, що дія відбувалася у Львові. Деколи Львів як місце, у якому складається 
запис також уточняється: „в катε/д/рѣ лвовско/и/“ (1676, № 212), або „Działo się 
w klasztorze, swiętego Jerzego męczennika Lwowskim“ (1770, № 231).

Відомі записи, у яких дата уміщена наприкінці формуляра є прямим 
відповідником основної дати, що подана на початку, хоч перша, у вступно-
му протоколі (протоколі), винесена за світським, а прикінцева, у закінченні 
(есхатоколі), за церковним календарем. Дата з вступного протоколу: „рокү 
бжи» первои тисӕчи шεтсо/т/ девӕтого“; закінчення — „рокү вы/ш/писаного 
в срεдү прεполовлεниӕ пра/з/ника стои пӕтидесӕтници“ (1659, № 204), або 
вступному протоколі — „ро/к/ бо/ж/ перво/и/ тисӕчи шε/ст/со/т/ шε/ст/дεсӕ/т/ 
трεтого, мсца ію/л/ s дна“; закінченні — „ рокү вы/ш/писан/н/ого м/с/ца и днӕ в 
понεдилокь чε/т/вεрто/и/ недили по сошεствїи стго дха“ (1663, № 209).

Два записи вміщають дату тільки наприкінці тексту, в закінченні — тре-
тій частині формуляра. За формою і змістом вона не відрізняється від тих, що 
знаходяться на його початку: фігурує при записі заповіту: „Дѣӕло/с/ року ãхˆөˆі 
дεкεвриѧ кѯ“ (1619, № 104), та іншому записі справи: „дѣӕло/с/ року ã х˜лг 
м/̃с/ца маӕ днѧ з“, хоч правда, остання з уточненям „за панованӕ королӕ по/л/
ского владыслава д̂ го“ (1633, № 140). Загалом, уміщення повної дати у записах 
наприкінці формуляра рідкісне явище у книгах юридики. 

Список членів уряду юридики і присяжних. Подібно до клаузули дата 
може розташовувати на початку запису, у вступному протоколі та закінченні 
(есхатоколі) — першій та третій частинах формуляра клаузула Список членів 
уряду і присяжних. Винесення клаузули наприкінці формуляра запису, однак, 
диференціюється роками, а сам Список ділиться, як це має місце з датою (кла-
узулою датації). У XVI, частково й XVIІ ст. на початку запису зазначається, що 
„засідає і розглядає“ справу уряд юридики, а наприкінці поданий перелік його 
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осіб, приналежних до уряду і присяжні. Пізніше принаймні з 30—40-х років 
XVIІ ст. цей поділ клаузули зникає — вона найчастіше об’єднується в одному 
формулюванні.

Підписи — клаузула є структурною частиною закінчення (есхотоколу) 
формуляра. Підписи — не типова клаузула записів в урядових книгах юридики. 
Протягом 1578—1664 років формуляри записів зовсім не фіксують клаузули 
підписи. З відомих 241 записів виступає клаузула, зафіксована в 30 випадках. 
З’являються підписи у формулярі записів щойно у 70-х роках XVII ст., власне 
тоді, коли перестає діяти як виконавча влада війтівсько-лавничий уряд у юри-
диці та на її чолі стає Святоюрський василіянський монастир. Тоді саме підпи-
си настоятеля монастиря, деколи підпис війта (він посідає на цей час зовсім ін-
ші функції, а в 70-х роках XVIII ст. взагалі рідко фігурує) „гарантує увічнення“ 
справи, що викладена у записі (прізвище єпископа не згадується, принаймні у 
тих записах, які збереглися до наших днів). Нерідко під записом розглядуваної 
справи підписуються контраґенти та свідки, які брали участь або були присутні 
під час розправи.

Підписи у записах виражаються словами та символами у вигляді „хрести-
ка“.

а. словами: „ӕцε/н/ты/и/ ґазаrzу/ч/“ ! вуит стою/р/ски/и/ (1676, № 212); 
„іѡа/н/ цапъкεвичъ, воитъ юри/з/дикцїи стоюрскои“ (1695, № 218). Підписи у 
записах проставляються не лише українською, але й польською та єврейською 
мовами (останньою один раз). Є записи, які не фіксують конкретних підпи-
сів осіб, а про їх наявність мовиться загально: „рүкою власною подписуюсѩ“ 
(1683, № 213), або „запи/с/ рүками власними по/д/писали“ (1693, № 215);

б. хрестиками: „++ нεумѣючии писати ѡ иѡанъ жε/ж/кови/ч/, ву/и/тъ 
бывши/и/ стою/р/скии и εвва жεна εго“ (1673, № 211); „+ матиашъ малинов-
скии, + михаи/л/ кε/л/ник вишε/н/скии“ (1693, № 216); або „+ гаврии/л/ гна/т/
кεвичъ“, „+ анна ґабрїεлова столӕрка“ (1693, № 217; 1695, № 218) — „розшиф-
ровки“ до хрестиків проставлені кимсь із присутніх на засіданні на пропози-
цію контрагентів, або особисто писара уряду і т. д. 

Трапляються випадки, що вписаний хрестик під текстом запису супрово-
джує примітка: „Андрε/и/ бахүс из жоною своεю нε үмѣючиε писати кладε/т/ 
крε/с/тика +“ (1676, № 212), або „+ ӕко нε умѣючии писати кри/ж/къ кладу 
власнимъ имεнεмъ своимъ и ма/л/жонки моε на имӕ катεрини, григориӕ сина 
и цо/р/ки εкатεрини, гаврии/л/ гнаткεвич“ (1693, № 215).

Припускаємо, що за монастирської виконавчої влади Святоюрської юри-
дики клаузула виражалася по-різному, але постійно протягом усього XVІІІ ст. 
З 1765 р. підписи регулярно подаються під записами: „Grzegor Strzembicki +; 
Maryanna +; Przyiaciele tego zapisu: Bazyli Białostocki +; Piotr Maluskiewicz +“ 
(1765, № 222); „Xiądz Antym Ligęziewicz Zakonu Swięntego Bazylego 
Wielkiego Monasteru Lwowskiego sup<e>rior“ (1775, № 241).
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Апрекація. Клаузула в класичному вираженні окремо ні разу не виявле-
на у формулярі записів. Віддаленим її елементом, що, по всій імовірності, за-
вдячує формуляру документа, потрібно, очевидно, вважати прикінцеві слова 
запевнення уряду про тривалість і довговічність його рішень і акту урядового 
заходу взагалі: „на вѣки вѣчные“ (1585, № 20), „дръжати на вѣки вѣ/ч/ныи“ 
(1596, № 54), „бүдовати на вѣки вѣчныε “ (1604, № 71), „пүсти/л/ в вѣ/ч/ныε 
ча/с/<ы>“ (1638, № 170). Часто цей елемент апрекації включений в контекст 
клаузули диспозиції (1609, № 83; 1616, № 92). У формулярах другої половини 
XVIII ст. клаузула відсутня.

Наведені приклади, загалом не є відповідником традиційного формулю-
ванням клаузули апрекації, який можна спостерігати в документах про урочис-
те звершення акту (часто у формі заклику до Бога) і запоруку вічного життя 
заходу в майбутньому. Вони скоріше всього акцентують, що подію (рішення 
уряду) потрібно вважати „на все життя“ і „назавжди“. У зв’язку з цим смис-
лове навантаження цих слів становить тільки певний відгук відомих дарчих, 
фундаційних та ін. документів: „У вѣки, аминь“, або „оу вѣки вѣков. Аминь“. 
Наведені вище слова у записах найчастіше належать за текстом до клаузули 
санкції, а побажання щасливого звершення та увічнення заходу — власне апре-
кації на майбутнє підміняється внесенням тексту рішень (ухвал, постанов) на 
сторінки книг як „гарантії вічності“ справи такими словами: „до кни/г/ новы/х/ 
үрӕдu стою/р/ского дали собѣ записати“ (1609, № 80); „үрӕ/д/ памӕ/т/ны/м/ 
ѡ/б/ложи/л/ и таковүю ва/ж/нүю куплю сво/ю/ до кни/г/ үрӕдови/х/ записа/л/“ 
(1616, № 92), або „Мы тεди үрӕ/д/ свтою/р/скыи, выдӕчи рε/ч/ слүшнуүю на 
жаданε ихъ принӕли/х/мо до кни/г/ нашы/х/“ (1655, № 211). Це чітко прогляда-
ється уже з 30—40-х років XVIІ ст.

*
*    *

Так, в загальних рисах, виглядав формуляр адміністративно-судових запи-
сів уряду Святоюрської юридики. Було б помилкою, однак, вважати, що пере-
лік поданих формулювань клауз і опис їх змісту в рамках записів з одного боку 
є вичерпним, а з другого — ще він був стійким і обов’язковим для кожного 
формуляра записів протягом другої пол. XVI—XVIII ст. Загалом, ми торкну-
лись тільки основних питань структури формуляра із дуже вибірковим залу-
ченням прикладів. Формуляр записів природньо розвивався і постійно мінявся 
залежно від розвитку змісту справ та обставин, які диктували об’єктивні при-
чини часу. Як зміст, так форма (остання значно поволіше) зазнавали змін, але 
вони були сталими.

У записах, що вносились до книг Святоюрської юридики нерідко бракує 
тієї чи іншої клаузули формуляра. Тексти багатьох клаузул можуть також чітко 
не виділятися своїм текстом, бо об’єднані з іншими. Деякі з них єдині в своїм 
роді, характерні тільки на певний період часу для записів у книгах юридики 
(список членів уряду і присяжні). Поряд клаузули можуть членуватися текстами 
інших (інскрипція, санкція та ін.). Тим часом, у формулярі постійно присутні 
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такі клаузули як дата (клаузула датації), інтитуляція і, звичайно, диспозиція.
Формуляри записів не завжди зберігають стабільний (однаковий) порядок 

розміщення клаузул. У цьому плані помітні довільності, а в них загально заува-
жено (на основі порівняльного аналізу), що чим канцелярія посідала нижчий 
суспільний статус, вони були частіші. Ці непослідовності (зокрема переміщен-
ня клаузул з однієї частини формуляра в іншу та їх невитриманість щодо по-
рядку розташування) помітні і в канцелярії Святоюрської юридики. Поряд із 
іншим порядком розташування клаузул часто іншою є їх форма наповнення і 
структура. Загалом записи, що належать писареві Саві (1584, № 17), попові Іва-
нові — писареві (1589, № 33) і іншим у записах від 1578 по 10-і роки XVII ст. 
(№ 1—90), спостерігається приблизно одна і та ж архітектоніка формуляра, 
тим часом протягом кінця 10—60-х рр. XVII ст. (прибл. № 90—210) вона інша, 
а ще інша з кінця XVII (1693—1698, № 215—221) та XVIIІ ст. Ці особливос-
ті у наповненні складових елементів формуляра відбувались поступово, часто 
навіть з повертанням до раніших зразків записів. Вони служили зміні структу-
ри формуляра записів, насамперед, відмінностям щодо розташування у ньому 
клаузул, що вказує не лише на індивідуальні (писарські) здібності та досвід, 
але й також загальні об’єктивні умови праці канцелярій протягом століть.

Послідовна вичерпність підбору (повнота) клаузул у формулярі, крім збе-
реження загальних засад ведення записів, безперечно, характеризує фаховий 
рівень канцелярії, вказує на культуру діловодства і освіченість її працівників, 
насамперед, писарів. Це стосується як загальної підготовки, так і їх навиків 
щодо мовно-літературної і передусім термінологічної обізнаності. Писарі во-
лоділи, крім усього, і певними знаннями з основ правових знань. В умовах 
Львова, наприклад, кінця XVII (частково, мабуть, і XVIII) ст. праця україн-
ськомовних писарів, коли більшість національної інтелігенції і духовенства ко-
ристувались польською мовою, має виняткову пізнавальну вагу для культури. 
Докладне вивчення названих питань часто приводить дослідника навіть до не-
сподіваних наукових висновків. Не слід також забувати, що будова формуляра 
записів нерідко поєднується із традиціями інших канцелярій. Велике значення 
у цьому мала праця суміжних іноземних установ Львова зі своїм спадкоємним 
досвідом. Поряд на розвиток канцелярії Святоюрської юридики мала вплив 
консисторія і канцелярія духовного суду Львівського єпископства, свідченням 
чого є не лише структура записів3, але й спільні засідання цих установ, на яких 
інколи одні і ті ж писарі вели записи в обидвох урядах. Відзначимо, що при 
самобутній будові формуляра запису у книгах Святоюрської юридики мають 
місце і його локальні особливості, що пов’язані зі специфікою діяльності юри-
дики як інституції, також, в ширшому розумінні, власні територіальні особли-
вості життя підміського анклаву. Пізнавальним під оглядом аналізу формуляра 
є передусім відповідність між характером різновиду адміністративно-судового 
чину — розгляд однотипних господарсько-економічних справ в уряді юриди-
ки, повторних вироків, зголошення заповітів з, власне, структурою формуляра 
запису. Не можна не враховувати також традиційних впливів на діловодство 
3 Національний музей у Львові ім. А. Шептицького. – Відділ рукописної та стародрукованої 
книги. – Рк. № 61.



413

місцевих канцелярій і дипломатик інших, насамперед, сусідніх країн, у яких 
воно було у більш вишуканому та досконалому використанню і поставлене на 
вищий рівень. Значення мала наявність або відсутність в урядах, в тому числі 
в уряді Святоюрської юридики, регламентуючих взірців для складання записів 
чи посібників із формулярами різних типів і видів актів та документів, т. зв. 
формулярників. 

У 80-х роках XVII і, зокрема, у XVIIІ століттях помітно міняється склад 
клаузул формуляра і разом із цим у значній мірі порядок їх розміщення, де за-
гально середньовічний формуляр як явище, в цілому, спрощується.

Oleh Kupchynskyy. STRUCTURAL COMPOSITION (FORM) OF 
RECORDS IN THE REGISTERS OF ST.YURA JURIDIC IN L’VIV
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Михайло Кучинко*

МІСТА І ГОРОДИЩА ЛУЦЬКОЇ ЗЕМЛІ КНЯЖОЇ ДОБИ
У СВІТЛІ АРХЕОЛОГІЇ

Серед старожитностей Луцької землі Х – ХIV ст. особливої уваги заслуго-
вують дві категорії поселень – міста і городища. Торкаючись першої категорії, 
зауважимо, що  в княжому періоді тут функціонували три міста: Луцьк, Ше-
поль і Коршів. Зрозуміло, що найважливішим був Луцьк. В Руському літописі 
він згадується понад 30 разів, Шеполь названий лише 1 раз, а Коршів – жодно-
го разу. 

Луцьк – друге після Володимира за розмірами і значенням місто давньої 
Волинської землі. Перша згадка про нього в літописі занотована під 1085 р. у 
зв’язку з конфліктом між Київським і Володимир-Волинським князями1. На 
сторінках літопису він називався „Луческ”. Лінгвісти виводять цей топонім з 
географічного терміну „лука”, що означає крутий вигин ріки. Стародавнє ядро 
міста знаходилося на підвищеній частині мису, який утворений Стиром та її 
правим допливом – Глушцем. Численні стариці перетворили мис на непри-
ступний острів, котрий був оточений з усіх боків болотом і водою. На ньому 
розміщені три пагорби, два з яких були використані під забудову середньовіч-
ного міста. На найвищому, площею близько 1 га, де зараз знаходиться замок, 
був дитинець. Інше підвищення займало окольне місто площею 6 га. Загальна 
площа Луцька становила 7 гектарів. 

Про час спорудження луцьких укріплень і їх характер, про архітектурні та 
житлово-господарські будівлі стало відомо завдяки розкопкам. На основі ре-
зультатів археологічних досліджень автора, який виявив під Стировою вежею 
рештки кам’яної стіни завтовшки 3-3,5 м, змурованої в романському стилі, а 
також рештки кам’яної стіни між В’їзною і Владичою вежами, на якій було 
зведено цегляні стіни Замку Любарта, на нашу думку, можна виділити три ета-
пи в розвитку фортифікації княжого Луцька. На першому – вал був дерев’яно-
земляним, заввишки понад 1 і завширшки в основі 3-4 м з дерев’яним часто-
колом зверху. Очевидно, він існував у племінному періоді і був зруйнований 
Київським князем Володимиром Святославичем під час його походу на західні 
землі в 981 р., про що свідчить горілий шар з матеріалом Х ст. Його перекривав 
інший вал, завширшки 8 м при висоті 3 м, закладений, найімовірніше, в кін-
ці Х ст. Він три рази досипався і був завершений в ХІ столітті. Вал оточував 
дитинець, площа якого відповідала природним обрисам пагорба. З південного 
заходу до нього примикало окольне місто, захищене з боків рукавами Стиру і 
болотом, а від центру – валом. У ХІІ ст. оборонні укріплення охоплювали те-
риторію Верхнього і Нижнього замків. На другому етапі, наприкінці ХІІ ст., на 
нашу думку, були зведені кам’яні мури завтовшки 1,5-3м, викладені кладкою в 
 Кучинко Михайло Михайлович – доктор історичних наук, професор, зав. кафедри 
археології Луцького національного університету ім. Лесі Українки.

1 Літопис Руський // Переклад Л. Є. Махновця. – Київ, 1989. – 592 с. – С. 125.
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романському стилі (1040-1250 рр.), з місцевого каменю на вапняно-піщаному 
розчині. Нарешті, на третьому етапі – в кінці ХІІІ –ХIV ст. –  був споруджений 
цегляний замок з трьома вежами в готичному стилі (1250-1300 рр.). Щоправ-
да, з такою думкою деякі дослідники не погоджуються і датують кам’яні мури 
XIV ст., вважаючи, що вони були побудовані водночас з цегляними стінами і 
вежами.

Вже в першій літописній згадці про Луцьк 1085 року повідомляється, що 
він був надійною фортецею, під захистом якої володимир-волинський князь 
Ярополк Ізяславич спокійно залишив свою матір і дружину, тікаючи в Польщу. 
В аналогічному контексті місто згадується кілька разів. Так, у 1149 р. впродовж 
шести тижнів безуспішно здійснював облогу міста суздальський князь Юрій 
Довгорукий. Невдало закінчилось намагання взяти Луцьк галицьким князем 
Володимиром Володаревичем у 1150 та його сином Ярославом Осмомислом 
у 1155 році. Цікавим є повідомлення літописця про невдалу спробу оволодіти 
Луцьком військами хана Куремси у 1259 р. Отож не випадково Луцьк опинився 
серед тих фортець, до яких татари  ставились з острахом. Саме тому у 1260 р. 
темник Бурундай наказав Василькові Романовичу розібрати мури міста, щоб 
довести цим свою лояльність до Золотої Орди.  Однак уже десь  в кінці ХІІІ ст., 
за часів князювання тут Мстислава Даниловича почалось спорудження цегля-
ного замку. Це була перша цегляна фортеця на землях Волині. 

У другій половині ХІІ ст., коли Луцьк став столицею удільного  князівства, 
князем Ярославом Ізяславичем (1154-1180) на дитинці була збудована церква 
Івана Богослова, який вважався патроном луцького князя. Храм був прямокут-
ний, розміром 18 х 13,5 м, чотиристовпний, одноапсидний з прибудовами з 
північного боку, зробленими в ХІІ ст. і каплицею з південно-східної сторони 
першої половини XIV ст. Стіни, вимуровані з плінфи на вапняно-цементівко-
вому розчині, збереглися в окремих місцях на висоту 2 м. Всередині вони були 
отиньковані і розписані канонічними фресками. Підлога була викладена кольо-
ровими керамічними плитками. 2 Оскільки верхня частина храму не збереглася, 
про неї можна судити лише за зображенням на іконі св. Ігнатія, яка зберігається 
у Волинському краєзнавчому музеї. Із-за мурів замку Любарта стін церкви на 
зображенні не видно, а наявне лише її багатоярусне завершення. Знизу воно 
нагадує зрізаний конус, верхній край якого обрамлений валиком. На нього спи-
рається глухий барабан з „цибулеподібним” куполом, над яким здіймається ви-
сока веретеноподібна маківка з хрестом. Впродовж століть – це була соборна 
церква і водночас княжа усипальниця. 

На території окольного міста (посада) княжого Луцька стояла Дмитрівська 
церква, споруджена теж у ХІІ столітті. Вона була прямокутна, безстовпова, од-
нонефна і одноапсидна, з коробовим склепінням, двосхилим дахом і простим 
трикутним фронтоном. Зовні стіни були прикрашені лопатками, а апсида та 
кути стін зміцнені контрфорсами. Церква, ймовірно, обслуговувала духовні 

2 Малевская М. В. Архитектурно-археологические исследования на територии Луцкого 
Верхнего замка / М. В. Малевская // Старий Луцьк. Науково-інформаційний збірник. – 
Луцьк, 2005. – С.134-165.
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потреби торгово-ремісничого люду, який мешкав на посаді Луцька. Руїни її 
простояли до 1893 року3. 

З писемних джерел відомо, що на території Луцького замку з південної 
сторони Воротньої вежі знаходився княжий палац. Археологічні розкопки на 
цьому місці у 80-х роках ХХ ст. провела М. Малевська. На глибині 0,2-0,4 м 
від сучасного рівня були відкриті нижні частини стін і фундамент палацу Лю-
барта, вимуровані з необробленого каменю на вапняному розчині. Товщина зо-
внішніх стін становила 1,8-2м, а поперечних, які розділяли палац на окремі 
приміщення – 0,9-1м. Поперечні стіни палацу перев’язані з мурами замку. Звід-
си випливає висновок, що княжий палац був споруджений водночас із замком 
XIV ст. Це була двоповерхова будівля заввишки 20 м, яка складалась з двох 
корпусів, розташованих під кутом один до одного відповідно до конфігурації 
замкової стіни. На кожному з поверхів, нижній з яких був напівпідвальним, 
знаходилось по чотири приміщення великих розмірів. Приміщення підваль-
ного поверха, висота якого всередині була не менше 5 м, освітлювалась через 
вікна, які знаходились на висоті 2 м від поверхні XIV ст. Кожен корпус палацу 
мав свій вхід, розташований на висоті близько 1м, до якого вели сходи. Палац 
мав двосхилий дах. Матеріалом для накриття послужила характерна для XIV 
ст. жолобчаста черепиця з зеленою поливою, фрагменти якої знайдені в ході 
розкопок. Архітектурно-археологічні дослідження напівпідвального поверху 
навели дослідницю на думку, що по-перше, палац і цегляний замок споруджу-
вались одночасно і за єдиним задумом замовника і по-друге, кам’яний фун-
дамент і кам’яні стіни як замку, так і палацу, були одночасними. Це, на думку 
М. Малевської, заперечує можливість існування кам’яного замку ще в ХІІ-
ХІІІ ст., як вважаємо ми, і як сама вона вважала раніше4. 

Крім монументальних пам’яток, на території дитинця і окольного міста 
археологами відкрито низку жител, господарських і виробничих споруд, вияв-
лено знаряддя праці, предмети побуту, прикраси та монетні скарби. 

Для характеристики житлобудування, як приклад, опишемо житло, відкри-
те на ділянці по проспекту Волі 4-а. Воно мало прямокутну форму розміром 
4,1 х 3,6 м і було заглиблене на 0,6 м від давньої поверхні. Підлога рівна, під-
мазана глиною. Вздовж стін на долівці виявлені ями, що свідчать про стовпо-
во-каркасну конструкцію будівлі. В східному куті знаходилась підковоподібна 
піч, розміром 0,8 х 0,7 м і висотою збережених стінок близько 0,5 м. Черінь був 
викладений фрагментами гончарних горщиків і обмазаний шаром глини. Біля 
челюстей печі були припічні ями. В споруді знайдено керамічний посуд, заліз-
ний ножик та кістяне шило. За матеріалом житло датується Х – початком ХІ ст.5 

В межах Верхнього замку поблизу Владичої вежі нами було відкрито гос-
подарську будівлю та чотири ями-льохи. Споруда представляла собою півзем-
лянку прямокутної форми розміром 3,8 х 3,2 м і завглибшки 0,9 м від давньої 

3 Колосок Б. В. Метельницький Р. Г. Луцьк. Архітектурно-історичний нарис. – Київ, 1990. – С. 89.
4 Малевская М. В. Архитектурно-археологические исследования. – С. 147-153.
5 Шкоропад В., Златогорський О., Баюк В. Охоронні археологічні дослідження в центрі міста 
Луцька / В. Шкоропад В, О. Златогорський, В. Баюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся. 
Старовижівщина з глибини століть. Науковий збірник. – Вип.28. – Луцьк, 2008. – С. 374-375.
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поверхні. Вхід до неї був з східної сторони, що засвідчено глиняною сходин-
кою завдовжки – 0,6 м. Вздовж південно-західної стіни тягнеться прилавок 
завширшки – 1,28 м і заввишки – 0,5 м від рівня долівки. В центрі на рівні 
долівки, лежала обвуглена дерев’яна плаха завдовжки – 1,8 м і завширшки – 
0,4 м, яка, ймовірно, була балкою від перекриття споруди.  В заповненні ви-
явлено фрагменти товстостінних горщиків з високою шийкою, а також денця з 
клеймами у вигляді хреста. Слід відзначити знахідки залізного ціліндричного 
замка, осьових ножиць, двошипного втульчастого та ромбічного вістрів стріл, 
шиферного прясла для веретена, кам’яних точильних брусків та рогу сарни з 
слідами обробки.  Судячи з матеріалу, споруда існувала в ХІІ ст.

Що ж до господарських ям-льохів, то загалом вони схожі між собою, тому 
обмежимось характеристикою лише однієї з них. Вона вирізана з материку і 
мала овальну в плані форму розмірами  1,8 х 1,4 м і завглибшки 1,2 м і лінзо-
подібне дно. В ній виявлено незначну кількість кісток великої рогатої худо-
би і птиці, а також  шиферне прясло, залізний ніж і фрагменти кераміки ХІІ-
ХІІІ ст.6 

Цікавими для вивчення економіки Луцька княжої доби є виробничі спо-
руди. В цьому плані вартою уваги є ювелірна майстерня, відкрита на дитинці. 
Від неї зберігся прямокутний котлован розміром 2,5 х 3м завглибшки 0,5 м. 
Покрівля будівлі спиралась на два стовпи розташовані симетрично посередині 
протилежних стін. У північно-західному куті знаходилась нішеподібна вироб-
нича піч розміром 55 х 65 м, вирізана в грунті. Стінки та черінь печі викладе-
ні камінням на глиняному розчині. У заповненні котловану виявлено уламки 
горщиків, шматки бронзоливарного шлаку, половину кам’яної форми для від-
ливання прикрас, керамічний тигель для плавки металу та ошлаковані, можли-
во, від вживання для цієї мети стінки гончарної посудини. Судячи з матеріалу, 
ювелірна майстерня функціонувала в другій половині Х ст.7 

Представляє інтерес і майстерня з горном для випалювання посуду, від-
крита на вул. Львівській, в районі цегельного заводу. На жаль, розміри самої 
майстерні зафіксувати не вдалося, оскільки вона була поруйнована екскава-
тором під час забирання глини для виготовлення цегли. Зате добре зберігся 
горн, в якому з невідомих причин навіть залишилися цілі горщики ХІІІ ст. Він 
був двоярусний і складався з двох камер, розділених глиняною перегородкою з 
круглими отворами-продухами. В нижній камері горів вогонь. Гаряче повітря 
через продухи поступало у верхню камеру, в якій стояв  призначений для ви-
палу посуд8. 

Звичайно ж, у Луцьку були і залізоробні, костерізні, шевські та інші вироб-
ничі майстерні, про що свідчать знахідки знарядь праці, інструментів, пред-
метів озброєння, кістяних шахів і шашок тощо. Цікавими є знахідки скарбів.

6 Кучинко М. М. Звіт про археологічні розкопки в Луцькому замку у 1986 р // Науковий ар-
хів кафедри археології Волинського національного університету. – 1986/16.

7 Терський С. В. Старожитній Лучеськ у світлі археології / С. В. Терський // Старий Луцьк. 
Науково-інформаційний збірник. – Луцьк, 1998. – С. 12.

8 Охріменко Г., Кучинко М., Кубицька Н. Розвиток керамічного виробництва на Волині. – 
Луцьк, 2003. – С.180.
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Зокрема, скарб монет ХІ ст., який  складався з германських денаріїв і вендок, 
був знайдений в Луцьку 1930 року. Крім цього, трапились і окремі грошові 
гривні. Це – гривня київського типу, підромбічної шестикутної форми, вагою 
160 грамів, знайдена на Гнідавській гірці, та гривня новгородського типу за 
формою паличкоподібна, вагою понад 200 грамів, знайдена на території Старо-
го міста. Слід назвати також монетний скарб ХІІІ-XIV ст., який був поміщений 
у глечик, куди входило 185 срібних монет, три грошові гривні та два персні. До 
Археологічної  комісії в Петербурзі передано 150 празьких грошів Вацлава ІІ 
(1278-1305), Яна І (1310-1346) та дві давньоруські монетні гривні київського 
типу9. Так загалом виглядає княжий Луцьк у світлі археології.

Другим за розміром містом на території Луцької землі був Коршів. Площа 
його сягала 4,5 га. Відомий археолог П Раппопорт, який обстежив його в 1960 р., 
зауважив, що навряд чи можуть виникнути сумніви в тому, що назва села Кор-
шів відображає давнє найменування міста10. Що ж до відсутності літописних 
згадок про нього, то це пояснюється просто: судячи із знахідок, у ХІІ ст. він 
уже не існував, а в ХІ ст. руські літописці приділяли мало уваги  Волині. За-
лишком міста є городище під назвою Замчисько, яке знаходиться на лівому 
березі р. Чорногузка. Дослідження городища в 1936 р. проводив З. Леський, в 
1960 – П. Раппопорт, в 1992 р. – С. Панишко. З’ясовано, що Коршів як і інші 
міста, складається з дитинця і  окольного града. Дитинець, розміром 50 х 65 м, 
розташований на пагорбі і захищений з боку берега ровом. З північної сторони 
до нього прилягає окольне місто, розміром 100 х 200 м, оточене валом, крім ді-
лянки, зверненої до дитинця. З напільної, північної сторони знаходився в’їзд, 
що видно  за розривом у валу. Розрізи валу показали, що в ХІ ст. він мав висоту 
4,6 м, а на вершині земляного насипу були дерев’яні стіни, можливо, частокіл11. 
На городищі виявлено кілька напівземлянкових жител з глиняними печами та 
господарські ями-льохи, знайдено чимало цікавих артефактів. Це – фрагменти 
гончарних горщиків ХІ ст., рогові орнаментовані псалії, що були складовими 
елементами кістяної збруї, залізні ножики, шиферні прясла. Одначе особливої 
уваги заслуговують денця горщиків, на яких були клейма у формі кириличних 
літер А, Б, Д, Ж, які свідчать про грамотність коршівців, а це є додатковою 
ознакою міського статусу Коршева12.

На жаль, це цікаве городище міського типу вивчене поки що слабо. І все 
ж, отримані результати дозволяють зробити ряд висновків. По-перше розквіт 
Коршева припадає на ХІ ст. Тоді були побудовані оборонні укріплення по всьо-
му його периметру. По-друге, двочленність пам’ятки, її значні розміри, сліди 
ремісничого виробництва, грамотність населення остаточно переконують, що 
9 Кучинко М., Кучинко З. Давні та середньовічні скарби Волині. – Луцьк., 2007. – С. 68, 71, 

106.
10 Раппопорт П. А. Военное зодчество западнорусских земель Х – XIV вв. – Ленинград, 

1967. – С.60.
11 Панишко С. Д. Давньоруський Коршів / С. Д. Панишко // Минуле і сучасне Волині та 
Полісся: Ковель і ковельчани в історії України та Волині. Збірник наукових праць. – Ч.2. 
– Луцьк, 2003. –   – С. 138-140.

12 Ратич О. О. Древньоруські археологічні пам’ятки на території західних областей УРСР. 
– Київ, 1957. – С. 10.
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маємо справу з містом. По-третє, Коршів був не лише містом, а й центром сіль-
ської округи в басейні Чорногузки, що підтверджується наявністю кількох де-
сятків селищ, які групувались навколо міста. І насамкінець, отримані результа-
ти дозволяють з’ясувати два важливих питання історії Коршева: обставини йо-
го становлення і занепаду. На рубежі Х-ХІ ст. тут існувало поселення, що стало 
ядром майбутнього міста, навколо якого сформувалась сільськогосподарська 
округа. Це сприяло його короткочасному піднесенню. Основною ж причиною 
занепаду було те, що він був центром малосильної округи, всього 500 кв. км, 
а для нормального функціонування феодального міста, потрібна була округа в 
1-1,5 тис. кв. км. Таким центром став розташований неподалік Луцьк, який і 
перебрав на себе першість. За цих умов Коршів не мав перспектив і перестав 
існувати як місто.

Третім містом княжої доби на землі Луцькій був Шеполь, площа якого бу-
ла 2,2 га. Вперше і востаннє він названий у Руському літописі під 1097 ро-
ком, коли Володимир-Волинський князь Давид Ігорович запропонував його як 
компенсацію осліпленому ним Теребовельнському князю Василькові Ростис-
лавовичу 13. Залишком літописного міста є городище Вал в с. Шепель. Воно 
розташоване на мисі, що підноситься на 8-9 м над заболоченою рівниною. Від 
берегового плато, городище відокремлене ровом завширшки 22 м і завглибшки 
6 м. Вал заввишки 5-6 м оточує майданчик розміром 140 х 160 м. В’їзд, судячи 
з розриву у валу і земляної греблі в рові, знаходився з північного сходу. Не 
дивлячись на мисову схему організації оборони, городище має форму, яка була 
надана йому спеціально: поєднання кола і квадрата. З двох сторін, з південного 
заходу і північного сходу, воно має прямолінійні обриси, а з решти сторін – 
округлий контур. Ця форма є специфічним волинським типом укріплень. Саме 
цим і пояснюється те, що вал, який проходив по всьому периметру майданчика, 
мав скрізь більше чи менше однакову висоту, а не підносився різко до напільної 
сторони, як це зазвичай буває в мисових городищах. Розвідувальні шурфи і за-
чистка торців валу, зроблені П. Раппопортом, показали, що він був насипаний 
на материковому грунті орієнтовно на рубежі Х-ХІ століть14. Широкі археоло-
гічні розкопки давнього міста не проводились, а розвідковими дослідженнями 
виявлено фрагменти гончарного посуду ХІ-ХІІІ ст., кістяні проколки, залізні 
ножики та вістря стріл. Трапились також шиферні прясла, бронзовий хрестик, 
скляні браслети в фрагментах, срібні сережки і плетені з срібного дроту перс-
ні15, тобто речі характерні для міста. 

Другу категорію укріплених поселень регіону становлять городища, го-
ловною ознакою яких є вали і рови, що оточують замкнутий простір. Більшість 
з них має площу від 0,2 до 1 га. 

Здебільшого вони розміщені на високих мисах корінного берега рік, як, 
наприклад, в сс. Білосток, Крупа, Маяки, Мстишин; на окремих пагорбах – 
останцях серед заболоченої заплави річок, як у с. Городище Друге, Одеради, 
Підгайці, Чаруків та на відносно рівній місцевості першої чи другої надзаплавної 
13 Літопис Руський. – С. 151.
14 Раппопорт П. А. Военное зодчество. – С. 54-55.
15 Кучинко М. М., Охріменко Г. В. Археологічні пам’ятки Волині. – Луцьк, 1995. – С.138.
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тераси, як поблизу сіл Горзвин, Городок, Усичі16.
Серед городищ досліджуваного регіону виділяються окремі типи. До пер-

шого належать ті, укріплення яких підпорядковані особливостям рельєфу. Та-
ким є, наприклад, мисове городище в с. Крупа над р. Стир поблизу Луцька. 
Воно розташоване на пагорбі заввишки 3–4 м. Проміжний рів розділяє його на 
дві частини: західну мисову розміром 65 х 55 м і східну – 60 х 75 м, з валом з 
напільної сторони, в якому знаходився в’їзд. 

Другий тип становлять городища, розташовані на рівнині і позбавлені при-
родного захисту, яким форма надавалась штучно. Таким є городище в с. Горз-
вин, розташо ване на березі р. Чорногузки. Майданчик його круглий, діаметром 
55 м. Вал заввишки 3 м і рів відділяють городище від сусіднього підвищення. 

До третього типу належать укріплення з частковим використанням захис-
них властивостей рельєфу, що мають спільні риси кола і квадрата, так звані 
городища волинського типу. Таким, зокрема, є городище ХІ ст. в с. Одеради, 
діаметром 40 м, оточене валом заввишки 2,5 м і ровом завглибшки 2 м. Через 
рів по земляних перемичках ведуть три в’їзди,  а перед ровом є другий вал. 

За функційним призначенням городища поділяються на сховища, сторожо-
ві фортеці та феодальні садиби-замки. Щодо городищ-сховищ, то,  виникнув-
ши в общинному періоді, вони продовжували функціонувати і в Х–ХІ ст. До 
таких можна зарахувати городище в с. Усичі, Одеради та ряді інших.

Другу групу городищ становили сторожові фортеці. Можливо, роль сто-
рожового града відігравало й укріплене валом і ровом городище ХІ–ХІІ ст., 
площею 0,05 га, в с. Крупа поблизу Луцька, яке знаходиться на береговому під-
вищенні р. Стир, та Горзвин, на якому була сторожова вежа.

 Третю групу становлять феодальні садиби-замки, площею від 0,50 га і 
вище, з розвинутою господарською структурою, засвідченою значним культур-
ним шаром. До таких належить городище кінця Х–XI ст. в с. Городище Друге, 
площею 0,80 га, єдине повністю досліджене нами ранньофеодальне помістя на 
зразок європейського лицарського замку17. На ньому відкрито 34 житла, 2 залі-
зоробні та 3 гончарні майстерні, млин, 3 пекарні, 15 господарських будівель, 40 
ям госпо дарського і побутового призначення з рештками зерна, кісток тварин 
і риб тощо. В центрі знаходився наземний будинок феодала з дерев’яною під-
логою і цокольним приміщенням-підкліттю, заглибленою в материк на 2,2 м, 
де розміщувалась поварня з піччю і двома підвальними ямами під дерев’яним 
настилом, в яких зберігалися харчові припаси. Саме тут було виявлено скарб 
срібних прикрас: 5 нашийних гривен, 3 наручних браслетів та 12 зернених на-
мистин. Його вага становила 1 кг 400 грам. Від воріт у східній частині обо-
ронного валу через усе городище тягнулася вулиця завширшки близько 6 м, 
уздовж якої знаходились житлові і господарсько-побутові будівлі. Демографіч-
ні розрахунки показують, що тут могло мешкати від 50-60 осіб. Про їх заняття 
землеробством свідчать наральник, окуття заступів, коса, серпи, жорна, кістки 
свійських тварин, а ремеслом – тесло, ложкоріз, долото, пробійник, тигельок, 
гончарні та залізоробні майстерні. Судячи із жител та господарських споруд, 
16 Раппопорт П. А. Военное зодчество. – С. 30-47.
17 Кучинко М. М. Давньоруське городище Вал в Надстир’ї. – Луцьк, 1996. 
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сім’ї у майновому відношенні були рівними. Мешканцями поселення, за “Русь-
кою Правдою”, мо гли бути закупи (статті 56-58), які виконували феодальні по-
винності.

Щоправда, знайдено тут і предмети озброєння та військового споряджен-
ня: три бойові сокири, рогова булава, наконечник списа, шістнадцять вістрів 
стріл, а також дві шпори, фрагмент вудила та два палії. Ці предмети, наймовір-
ніше, належали феодалу, який був власником замка-садиби.

До княжого періоду на території Луччини належать ще три городища – фе-
одальні садиби. Перша, під назвою Гай, згадана в Руському літописі під 1288 
роком, належала Луцькому князю Мстиславу Даниловичу. Літописець так ха-
рактеризує цю садибу: „Місце ж те гарне було на вигляд і забудоване різними 
хоромами, і церква була в нім пречудова, що красою сіяла”18. Розвідковими 
дослідженнями, в с. Підгайці в урочищах Гора і Двір, виявлено залишки валу, 
знайдено кераміку, залізні ножі, кресало та скляні прикраси ХІІ – ХІV ст.,  а це 
дозволяє припустити, що там знаходилась згадана в літописі резиденція19. 

Ще одне городище, яке гіпотетично можна б пов’язувати з феодальною са-
дибою існувало в с. Маяки. Історична назва села Княгинінок красномовно вка-
зує на те, кому воно належало. Залишком садиби є невелике городище трикут-
ної форми, яке знаходиться на високому лівому березі р. Стир, в урочищі Вали. 
Тут зібрано археологічний матеріал, який дозволяє датувати садибу ХІІ-ХІІІ ст. 

Нарешті третя цікава в цьому аспекті пам’ятка відома в с. Мстишин. Назва 
села походить від імені Мстиша, яке є зменшувальною формою імені Мстис-
лав. Цей факт може вказувати на приналежність поселення одному з луцьких 
князів – Мстиславу Німому (п. 1225 р.) або ж Мстиславу Даниловичу. Архео-
логічно наявність тут феодальної садиби підтверджує городище овальної фор-
ми площею близько 1 га, розташоване на лівому березі р. Стир. За матеріалом 
садиба датується ХІІ-XIV ст.20 

Mykhaylo Kuchynko. CITIES AND SITES OF ANCIENT SETTLEMENTS 
OF LUTSK LAND OF THE PRINCELY ERA IN THE VIEW OF 
ARCHEOLOGY

18 Літопис Руський. – С. 441.
19 Кучинко М. М., Лукьянчук Ю. А., Матиюк Н. Г., Сташук В. А. Охранные работы в Луцке 
и его окресностях / М. М. Кучинко, Ю. А. Лук’янчук, Н. Г. Матиюк, В. А. Старук // 
Археологические  откытия. 1977 г. – Москва, 1978. – С.347.

20 Конопля В. М. Старожитності Волині. – Львів, 1997. – С. 204.
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Сергій Лиман*

ІСТОРІЯ СЕРЕДНІХ ВІКІВ У НАВЧАЛЬНИХ КУРСАХ ПРОФЕ-
СОРА ХАРКІВСЬКОГО І НОВОРОСІЙСЬКОГО (ОДЕСЬКОГО) 

УНІВЕРСИТЕТУ В. К. НАДЛЕРА (1840–1894).

У 1865–1891 рр. провідним медієвістом Харківського, а в 1891–1894 рр. 
– Новоросійського (Одеського) університету був Василь Карлович Надлер. 
Його наукові дослідження, присвячені аналізу різних проблем західноєвропей-
ського, слов’янського, візантійського й арабського середньовіччя вже одержа-
ли всебічну оцінку в історіографії1. Водночас педагогічна діяльність вченого і 
зміст курсів його лекцій відбиті досить фрагментарно. Між тим саме лекційні 
курси В. К. Надлера можуть дати уявлення про його погляди на ключові про-
блеми середньовічної історії, періодизацію історії середніх віків, їхнє місце і 
значення у всесвітній історії,  не відображені в його наукових працях. 

Перші спроби коротко охарактеризувати В. К. Надлера як викладача міс-
тилися в спогадах його учнів В. П. Бузескула й А. С. Вязігіна2. Меморіальний 
* Лиман Сергій Іванович – доктор історичних наук, професор кафедри музеєзнавства та 
пам’яткознавства Харківської державної академії культури.

1 Бузескул В. П. Всеобщая история и её представители в России в XIX – начале XX в. – 
Ч.1. – Ленинград, 1929. – С. 125-129; Вайнштейн О. Л. Историография средних веков. 
– Москва – Ленинград, 1940. – С. 304; Крачковский И. Ю. Очерки по истории русской 
арабистики. – Москва – Ленинград, 1950. – С. 155; Ковалівський А. П. Антологія літе-
ратур Сходу. – Харків, 1961. – С. 38; Очерки истории исторической науки в СССР. – Т.2. 
– Москва, 1961. – С. 504; Лаптева Л. П. Русская историография гуситского движения. – 
Москва, 1978. – С. 61-69; Її ж. История славяноведения в России в XIX в. – Москва, 2005. 
– С. 450, 451. 801-804; Славяноведение в дореволюционной России: Биобиблиографиче-
ский словарь. – Москва, 1979. – С. 247-248; Славяноведение в дореволюционной России. 
Изучение южных и западных славян. – Москва, 1988. – С. 236; Митряев А. И., Голуб-
кин Ю. А., Лиман С. И. Медиевистика в Харьковском университете / А. И. Митряев, 
Ю. А. Голубкин, С. И. Лиман // Вестник Харьковского университета. – №357. – Харьков, 
1991.– С. 73, 77-78; Копилов С. А. Проблеми історії слов’янських народів в історичній 
думці України (остання третина XVII – початок XX ст.). – Кам’янець-Подільський, 2005. 
– С. 245-247, 280; Лиман С. І. З історії німецької діаспори в Харкові у ХІХ столітті: про-
фесор Харківського університету Василь Карлович Надлер (1840-1894)  / С. І. Лиман // 
Схід-Захід. – Вип. 2. – 1999. – С. 131-146; Його ж. Проблеми німецької історії й історіо-
графії в працях медієвістів українських земель Російської імперії / С. І. Лиман // Вісник 
Харківської державної академії культури. – Вип.14. – 2004. – С. 63-64;  Його ж. Идеи в 
латах: Запад или Восток? Средневековье в оценках медиевистов Украины (1804- первая 
половина 1880-х гг.). – Харьков, 2009. – С. 127-128, 176-177, 239-241, 369-370, 507-510, 
520-522; Чувпило Л. А. Востоковедение в Харьковском университете (1805-1817 гг.). – 
Дисс… канд. ист. наук. – Харьков, 2002. – С. 131-134.  

2 Бузескул В. П. В. К. Надлер (некролог) / В. П. Бузескул // Журнал Министерства народ-
ного просвещения. – 1894. – №5. – С. 43; Бузескул В. П.  Некролог В. К. Надлера / В. П. 
Бузескул // Харьковские губернские ведомости. – 1894. – №86; Бузескул В. П. Из истории 
Харьковского университета второй половины 70-х гг. / В. П. Бузескул // Наукові записки 
науково-дослідницької катедри історії української культури. – Харків, 1927. – №6. – С. 
2-3; Вязигин А. С. Воспоминания о В.К. Надлере (некролог) / А. С. Вязигин // Харьков-
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і мемуарний жанр цих публікацій визначив лаконічність оцінок і переважну 
увагу авторів до зовнішньої форми викладу лекцій В. К. Надлером. Деякі з 
цих оцінок В.П. Бузескула перейдуть потім у його узагальнюючу працю “За-
гальна історія та її представники в Росії”3. Тематична спрямованість деяких 
курсів його лекцій з історії середніх віків наведена також у дореволюційному 
ювілейному збірнику “Історико-філологічний факультет Харківського універ-
ситету за перші сто років його існування (1805-1905)”4 і в сучасному україн-
ському біографічному словнику “Професори Одеського (Новоросійського) 
університету”5. Оцінки лекторських дарувань В. К. Надлера, що наводяться на 
основі спогадів В. П. Бузескула й А. С. Вязигина, містяться в статті відомого 
харківського історіографа О. Д. Каплина6. У свою чергу ми у своїх попередніх 
публікаціях зверталися до окремих курсів лекцій В. К. Надлера, проте виключ-
но у рамках загального огляду його наукової діяльності як історика-медієвіста 
або в контексті його поглядів на феодалізм7. Таким чином, цілком очевидна 
відсутність у сучасній історіографії спеціального наукового звертання до педа-
гогічної діяльності В. К. Надлера. У зв’язку з цим мета даної статті – проаналі-
зувати зміст загальних курсів та спецкурсу В. К. Надлера з  історії середніх ві-
ків і з’ясувати, якою мірою його оцінки відбивали прогресивні явища сучасної 
йому медієвістики.   

 Василь Карлович Надлер (1840-1894) був нащадком німецьких 
емігрантів. Він народився в Харкові, в сім’ї провізора, керуючого аптекою. 
В дитячі роки майбутній учений виховувався у приватному пансіоні Цобеля. 
Протягом XIX ст. німецька громада Харкова зросла більше ніж у 10 разів (з 
200 до 2353 мешканців)8, а діяльність багатьох з них була тісно пов’язана з 
культурним та науковим життям міста. Німцями були власник першого харків-
ського театру, власники престижних пансіонів, перші аптекарі, лікарі, вчителі, 
професори університету9. Звичайно, харківське середовище суттєво вплинуло 
на національні рефлекси та віросповідання місцевих німців. З огляду на це, не-
має нічого дивного в тому, що Василь Карлович був православною російсько-
мовною людиною, стільки ж палким, скільки й щирим підданим Російської 
імперії, консерватором в гарному розумінні цього слова.   

В 1857 р. він вступив на історико-філологічний факультет Харківського 
університету. Коло наукових інтересів майбутнього вченого сформувалося під 
ские губернские ведомости. – 1894. – №86.

3 Бузескул В. П. Всеобщая история и её представители в России в XIX – начале XX в. – Ч.1. 
– Ленинград, 1929. – С. 128.

4 Историко-филологический факультет Харьковского университета за первые сто лет его 
существования (1805-1905). – Харьков, 1908. – С. 307.

5 Професори Одеського (Новоросійського) університету. – Т.3. – Одеса, 2005. – С. 368.
6 Каплин А. Д. В. К. Надлер – “историк-повествователь», историк-труженик / А. Д. Каплин 

// Віра і розум. – 2003. – №4. – С. 335.
7 Лиман С. І. З історії німецької діаспори в Харкові у ХІХ столітті: професор Харківського 
університету Василь Карлович Надлер (1840-1894) / С. І. Лиман // Схід-Захід. – Вип.2. – 
1999. – С. 135, 138-139; Його ж. Идеи в латах: Запад или Восток? – С. 127-128, 176-177. 

8 Багалей Д. И., Миллер Д. П. История города Харькова за 250 лет его существования (1655-
1905). – Т.2. – Харьков, 1993. – С. 140-141.

9 Там само. – С. 140.
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впливом його відомого учителя, професора кафедри загальної історії Михай-
ла Назаровича Петрова (1826-1887). Саме тоді розпочалося їхнє багаторіч-
не співробітництво. Іншим університетським наставником та покровителем 
В. К. Над лера був відомий славіст Петро Олексійович Лавровський (1827-
1886). Під впливом останнього Василь Карлович підготував обов’язковий кан-
дидатський твір “Сербський народ і його доля під владою турків до початку 
національного руху в перші роки XIX ст.”(1862)10. Проте продовжувати цю на-
укову тему молодий випускник Харківського університету не став. 

У 1862 р., після закінчення університету, В. К. Надлер був залишений на 
кафедрі загальної історії для підготовки до професорського звання. Протягом 
двох років він готував магістерську дисертацію “Причини і перші прояви опо-
зиції католицизму в Чехії і Західній Європі у кінці XIV та на початку XV ст.”11 Її 
захист відбувся у 1864 р. в Петербурзькому університеті. Це дозволило В.К. Над -
леру отримати посаду доцента загальної історії Харківського університету. 

Перші кроки факультетського обранця були пов’язані з низкою трудно-
щів, причому не зовсім наукового характеру. При затверджені кандидатури 
В.К. Над лера в Раді університету розгорілися суперечки. Вчитель й покровитель 
Василя Карловича П.О. Лавровський з його войовничим слов’янофільством 
особливо часто зіштовхувався в Раді з професорами юридичного факультету, 
представники якого, насамперед Д. І. Каченовський, дотримувалися західниць-
ких поглядів. Проте, крім ідеологічних розбіжностей, були і особисті причини: 
В. К. Надлер, одружився на родичці П. О. Лавровського12. Д. І. Каченовський 
дорікнув П. О. Лавровському в непотизмі, але, незважаючи на запеклі супер-
ечки в Раді, перешкодити призначенню не зумів13. 

Зауважимо, що вибір П. О. Лавровського виявиться вдалим для розвитку 
всієї харківський медієвістики: В. К. Надлер протягом чверті століття зали-
шатимиться провідним медієвістом університету і створить праці, присвячені 
західноєвропейському, слов’янському, візантійському й арабському середньо-
віччю.  В 1867 р. він захистив докторську дисертацію “Адальберт Бременський 
– правитель Німеччини в молоді роки Генріха IV”14. Новоспеченому доктору 
загальної історії було на ту пору усього 27 років. У наступному 1868 р. він 
стає екстраординарним, рік по тому – ординарним, а у 1890 р. – заслуженим 

10 Историко-филологический факультет Харьковского университета за первые сто лет его 
существования. – С. 307; Славяноведение в дореволюционной России (Биобиблиографи-
ческий словарь). – Москва, 1979. – С. 247.

11 Див.: Надлер В. К. Причины и первые проявления оппозиции католицизму в Чехии и За-
падной Европе в конце XIV и начале XV вв. – Харьков, 1864.

12 Воронов А. [Г]. Воспоминания бывшего студента Харьковского университета 60-х гг. // 
Русская старина. – Кн. 6. – 1913.– С. 575.

13 Лиман С. І. Петро Олексійович Лавровський як історик-медієвіст: Харківський період 
науково-педагогічної діяльності / С. І. Лиман // Вісник Харківської академії культури. – 
Вип. 30. – Харків, 2010. – С. 39-40.

14 Извещение об учёном диспуте в императорском Харьковском университете 9 сентября 
1867 г. по случаю защищения сочинения на степень доктора магистром В. Надлером. – 
Харьков, 1867. (Отд. оттиск из “Приложений к протоколам заседаний императорского 
Харьковского университета”).
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професором15. 
Поряд з успіхами в галузі наукових досліджень швидко зростали й адміні-

стративні успіхи В.К. Надлера. З 1869 по 1875 р. він був секретарем, з 1875 по 
1891 р. – незмінним деканом історико-філологічного факультету Харківського 
університету16, а в 1877 р. – першим головою Харківського Історико-філологіч-
ного товариства17. Згадаємо і про те, що В.К. Надлер очолював історико-філо-
логічний факультет й у Новоросійському (Одеському) університеті, до якого 
перейшов у 1891 р. У 1893 р. він виконував обов’язки ректора цього універси-
тету18.

Викладання В.К. Надлером історії середніх віків почалося відразу після 
отримання ним посади доцента. Як свідчить зміст щорічних “Оглядів викла-
дання предметів”, читання лекцій з цієї дисципліни В.К. Надлер здійснював 
у досить широкому обсязі. За винятком відомостей за деякі роки (1864/1865, 
1865/1866, 1885/1886 та ін.), які не дають додаткової інформації щодо змісту 
курсу19, починаючи з 1866/1867 навч. р. в “Оглядах”  містяться оголошення про 
щорічні читання переважно окремих періодів історії середніх віків. Так, протя-
гом 1866/1867 навч. р. В. К. Надлер читав загальний курс “до Карла Великого”, 
у 1867/1868 навч. р. – “від Карла Великого до хрестових походів”, у 1868/1869 
навч. р. – “від XIII до кінця XV ст.”20. Тенденція розбивати загальний курс на 
окремі періоди або заміняти його спецкурсами збережеться і надалі. Так, у 
1871/1872 навч. р. В. К. Надлер читав “Історію ісламського світу до хрестових 
походів і епохи хрестових походів”21, у 1872/1873 навч. р. – “Історію західного 
15 Формулярный список о службе заслуженного ординарного профессора императорского 
Новороссийского университета В. К. Надлера (копия). – Державний архів Одеської 
області. – Ф. 45. – Оп. 8 (1894). – Спр. 16. – Арк. 65-66.

16 Извлечение из отчёта о состоянии и деятельности императорского Харьковского 
университета за 1875 г. // Записки Харьковского университета. – 1876. – Т. 1. – 
С. 2; Извлечение из отчёта о состоянии и деятельности императорского Харьковского 
университета за 1879 г. // Записки Харьковского университета. – 1880. – Т. 1 (1882). – 
С. 18; Протокол заседаний Совета [Харьковского] университета 11 сентября 1875 г. // 
Записки Харьковского университета. – 1875. – Т. 3. – С. 84-85; Протокол заседаний Совета 
[Харьковского] университета 12 октября 1878 г. // Записки Харьковского университета. – 
1878. – Т. 4 (1879). – С. 100.

17 Приложения к отчёту о состоянии и деятельности императорского Харьковского универ-
ситета за 1877 г. // Записки Харьковского университета. – 1878. – Т. 1 (1879). – С. II.

18 Формулярный список о службе заслуженного ординарного профессора императорского 
Новороссийского университета В. К. Надлера (копия). – Арк. 73.

19 Див.: Обозрения преподавания предметов в императорском Харьковском университете на 
1864/65 уч.г. – Харьков, 1864. – С. 9; Обозрения преподавания предметов в императорском 
Харьковском университете на 1865/66 уч.г. – Харьков, 1865. – С. 10; Обозрения 
преподавания предметов и распределения лекций в императорском Харьковском 
университете на первое полугодие 1885-1886 года. – Харьков, 1885. – С. 7. 

20 Обозрения преподавания предметов в императорском Харьковском университете на 
1866/67 уч.г. – Харьков, 1866. – С. 3; Обозрения преподавания предметов в импера-
торском Харьковском университете на 1867/68 уч.г. – Харьков, 1867. – С. 3; Обозрения 
преподавания предметов в императорском Харьковском университете на 1868/69 уч.г. – 
Харьков, 1868. – С. 3.

21 Обозрения преподавания предметов в императорском Харьковском университете на 
1871/72 уч. г. – Харьков, 1871. – С. 3. 
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світу в XI-XII ст.”22, у 1874/1875 і 1875/1876 навч. р. – “Походження ісламу”23, у 
1877/1878 – “Історію ісламського Сходу і Візантії”24, у 1878/1879 – “Історію Ві-
зантійської імперії”25, у 1880/1881 – “Історію середніх віків в епоху хрестових 
походів”26. В окремих випадках у “Оглядах викладання предметів”, наприклад 
за 1882/1883 і 1883/1884 навч.р. значиться, що  В. К. Надлер буде читати спец-
курс з історії середніх віків, проте його назва не наводиться27 . Свій загальний 
курс історії середніх віків учений поділятиме на періоди й в роки свого викла-
дання в Новоросійськом університеті (1891-1894 рр.)28 . 

Загальні і спеціальні курси В. К. Надлер читав по три (1864/1865 – 
1867/1868, 1875/1876 та ін.), по чотири (1868/1869 – 1872/1873, 1876/1877 – 
1880/1881, 1885/1886 та ін.), рідше – по дві години на тиждень (1874/1875, 
1881/1882, 1883/1884). Ці лекції в різні роки відвідували студенти різних кур-
сів, з першого по четвертий, оскільки чіткого розподілу предметів по роках 
навчання не існувало.  

В. К. Надлер мав репутацію блискучого лектора. Про його неабиякі 
педагогичні здібності збереглося зразу декілька свідоцтв. “Лектор він був чу-
довий, – писав про В. К. Надлера його учень і колега, відомий історик анти-
чності В. П. Бузескул. – Маючи чудову пам’ять і рідкісний дар висловлювання, 
він ніколи не записував своїх лекцій і читав напам’ять, не маючи навіть кон-
спекту… Виписок не робив: його величезна пам’ять утримувала все суттєве і 
необхідне»29. В іншому виданні В. П. Бузескул залишив схожі спогади: “По-
вільною ходою в аудиторію входить професор, на вид років під сорок, серед-
нього росту, кремезний, з червонуватим обличчям, що носить, очевидно, сліди 
бешихового запалення... Це був В. К. Надлер. Він починає лекцію і незаба-
ром захоплює нас своєю легкою, вільною, плавною мовою, без яких-небудь 
записок чи конспектів... Він був повним хазяїном свого матеріалу. З дивною 
пам’яттю В. К. Надлер з’єднував рідкий дарунок слова. Мова його була завжди 
проста, вільна і плавна: він наділяв свою думку в легку, доступну форму... Уна-
22 Обозрения преподавания предметов в императорском Харьковском университете на 

1872/73 уч. г. – Харьков, 1872. – С. 4-5.
23 Обозрения преподавания предметов в императорском Харьковском университете на 

1874/75 уч. г. – Харьков, 1874. – С. 5; Обозрения преподавания предметов в император-
ском Харьковском университете на 1875/76 уч. г. – Харьков, 1875. – С. 5.

24 Обозрения преподавания предметов в императорском Харьковском университете на 
1877/78 уч. г. – Харьков, 1877. – С. 5.

25 Обозрения преподавания предметов в императорском Харьковском университете на 
1878/79 уч. г. – Харьков, 1878. – С. 3.

26 Обозрения преподавания предметов в императорском Харьковском университете на 
1880-81 академический год. – Харьков, 1880. – С. 5.

27 Обозрения преподавания предметов в императорском Харьковском университете на 
1882-83 академический год. – Харьков, 1882. – С. 5; Обозрения преподавания предметов 
в императорском Харьковском университете на 1883-1884 академический год. – Харьков, 
1883. – С. 5.

28 Див.: Лиман С. І. Медієвістика в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.(1880-1917 рр.): 
Дис….канд. іст. наук. – Харків, 1993. – С. 241.

29 Бузескул В. П. Некролог В.К. Надлера / В. П. Бузескул // Харьковские губернские ведо-
мости. – 1894. – №86.
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слідок легкості викладу лекції... засвоювалися без особливих зусиль, і іспит у 
В. К. Над лера не був страшним; Надлер екзаменував добродушно”30. Солідарний 
з В. П. Бузескулом й інший учень В. К. Надлера, талановитий медієвіст і май-
бутній керівник фракції правих у III Державній думі А. С. Вязігін: “В осно-
ву свого викладання він завжди клав вивчення першоджерела і турбувався не 
стільки про свою ученість, скільки про наочність викладення і цілісність вра-
ження… Його звороти й вирази запам’ятовують і засвоюють, і самому писати 
“надлеровським складом” для багатьох було заповітною мрією”31.  

Велика географія лекцій В. К. Надлера (Західна Європа, Візантія, Схід) 
цілком відбивали його загально-історичні підходи. Ще на зорі своєї науково-
педагогічної діяльності В. К. Надлер гостро критикував зарубіжних і вітчиз-
няних медієвістів за те, що у своїй творчості вони обмежуються висвітленням 
історії лише західноєвропейських народів. Серед інших недоліків сучасної 
йому історіографії він визначав повну перевагу політичної історії, слабке ви-
світлення явищ суспільного життя, недооцінку авторами економіки, торгівлі, 
матеріального побуту32.  

Ці концептуальні висновки не були фразою, випадково кинутою в розпалі 
полеміки. Подібний підхід знаходив своє відображення і в курсах його лекцій. 
І хоча, наприклад, у “Огляді викладання предметів” на 1887/1888 навч. рік” 
зазначалося, що у своєму курсі історії середніх віків В. К. Надлер буде вико-
ристовувати твори Ф. Шлоссера і Г. Вебера33 – кращі на той час – порівняння 
основних положень надлеровських лекцій з означеними вище “Всесвітніми іс-
торіями” не дозволяє говорити про істотні запозичення харківського ученого. 
Більше того, в багатьох висновках він йшов набагато попереду своїх колег. У 
цих висновках виразно відчувається вплив нової позитивістської методології 
та однієї з головних її ідей – ідеї багатофакторності історичного розвитку. Так, 
наприклад, торкаючись в своїх лекціях причин катастрофи Західної Римської 
імперії В. К. Надлер вказував: “Імперія не могла бути зруйнована варварами. 
Серед джерел її падіння на першому плані стоять причини економічні”34. “Так 
зване велике переселення народів прискорило зовнішню катастрофу імперії, 
але не підлягає ніякому сумніву, що вона вчинилася б і сама по собі”35. Позити-
вістська теза про еволюційний шлях розвитку суспільства міститься на сторін-
ках його лекцій неодноразово. “Не може бути і мови, – підкреслював учений, 
– про зруйнування старої імперії, а лише про поступове її просякання новими 
елементами і про поступову  метаморфозу елементів старих”36. На відміну від 
30 Бузескул В. П. Из истории Харьковского университета второй половины 70-х гг. – С. 2-3.
31 Вязигин А. С. Воспоминания о В.К. Надлере (некролог) / А. С. Вязигин // Харьковские 
губернские ведомости. – 1894. – №86.

32 Надлер В. К. Русские исторические руководства и их отношение к науке всеобщей исто-
рии. – Харьков, 1864. – С. 14-15.

33 Обозрения преподавания предметов в императорском Харьковском университете на 
1887/88 уч. год. – Харьков, 1887. – С. 6.

34 Надлер В. К. Лекции по истории средних веков. [Литография курса]. – Харьков, б.г. – С. 
24-25.

35 Там само. – С. 148.
36 Там само. – С. 48.
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В. К. Надлера, Ф. Шлоссер вважав, що занепад імперії відбувся швидко37. 
Еволюціоністський підхід цілком пояснює періодизацію історії середніх 

віків, запропоновану В. К. Надлером. На його думку, власне середньовіччя охо-
плює 800 років, з 500 до 1300 рр. “Історія не знає раптових і різких переходів, 
– зазначав учений, – усе відбувається  поступово”38. У зв’язку з цим, час з I по 
V ст. зображувався ним як переходна епоха від стародавнього світу до середніх 
віків, а з XIV ст. “починається вже занепад середньовічних ідей”39.  

 Незважаючи на еволюціоністські підходи, В. К. Надлер  між стародав-
ністю і наступними епохами проводив досить виразну грань. Він, по суті, аб-
солютизував відмінності між ними, коли відзначав: “Вдивляючись в особли-
вості стародавньої та середньовічної епохи, ви не знайдете нічого загально-
го, а зустрінете, навпроти, усюди самі радикальні розходження”40. Він вважав 
недостатнім при характеристиці особливостей середньовіччя обмежуватися 
лише зовнішніми факторами: розширення сцени “історичної дії” (не тільки 
Середземномор’я, але і вся Європа, Азія і Північна Африка), поява нових на-
родів, що “не грали досі ніякої історичної ролі” – слов’янських, німецьких, а 
також арабів41. “Якби всі зміни обмежувалися лише цими зовнішніми змінами, 
якби нові елементи підкорилися впливу старих ідей і форм, то ми не мали би 
права говорити про початок нової історичної епохи”42. Проте, наполягаючи на 
пріоритеті внутрішніх ознак двох епох над зовнішніми, В. К. Надлер лише спо-
чатку представив явно звужену, вибіркову характеристику цих внутрішніх до-
мінант: “Нові національні елементи принесли і нові зародки культурного жит-
тя, і з цих зародків розвивається нова суспільна організація. Найглибша зміна 
відбувається в області релігійній”43.

Надалі він виходить на новий, більш високий, рівень концептуалізації про-
блеми. При характеристиці внутрішніх відмінностей середньовіччя від ста-
родавності вчений не обмежується вже етнокультурними поняттями, такими, 
наприклад, як середньовічна тенденція “до створення національності”, на від-
міну від стародавньої тенденції до її знищення44 . Дуже істотними він вважав 
розходження й в організації суспільства. Якщо інтереси історії стародавнього 
світу були підлеглі інтересам держави, то у германця, в трактуванні В. К. Над-
лера, “все зводилося до поняття про особистість”. Тому “у середнім житті (се-
редньовіччі . – С.Л.) стоять на першому плані взаємні відношення різних станів 
і особистостей”45, а з цих відносин “випливає цілий ряд не тільки соціальних, 

37 Шлоссер Ф. Всемирная история. – Т.2. – Санкт-Петербург, 1869. – С. 168.
38 Надлер В. К. Лекции по истории средних веков. – С. 13.
39 Там само. – С. 13-14. 
40 Литографированные курсы проф. Надлера по средней истории. Лекции за 1875/1876 
акад. г. – Центральний державний історичний архів (м. Київ). – Ф.2048. – Оп. 1. – Спр. 
43. – Арк. 1 (зв.).

41 Там само. – Арк. 2.
42 Там само.
43 Там само. – Арк. 2 (зв.)
44 Там само. – Арк. 23.
45 Там само. – Арк. 24.
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але й економічних, і інших наслідків”46 . 
Протиставляючи середньовіччя античності, В. К. Надлер у той же час  не 

вважав за можливе зображувати середні віки частиною нового часу. Так, на-
приклад, його вчитель М. Н. Петров поділяв всесвітню історію на дві частини 
– історію стародавнього світу та нову історію, початковим періодом якої вва-
жав середньовіччя як “перехід від стародавнього світу до нинішнього часу”47. 
У цьому ж дусі висловлювався відомий медієвіст, професор Київського уні-
верситету Св. Володимира В. О. Більбасов48. Протилежну точку зору в загаль-
норосійській медієвістиці висловлював ще Т. М. Грановский. Він відзначав, 
що “між історією середньою і новою є глибоке розходження”49 . Цю традицію 
продовжував і В. К. Надлер: “…Під історією сред. вв. (так у тексті – С.Л.) 
варто розуміти той час, коли виникли, поступово розвилися і прийшли в зане-
пад усі ті культурні форми, що прийнята називати средневеков…(так у тексті 
– С.Л.). Це не хронологічний відрізок, а цілий закінчений період всесвітнього 
історичного життя”50. В. К. Надлер вважав неспроможними спроби багатьох 
учених “ставити середні віки нижче античної стародавності”51. Відзначаючи 
більш високий рівень розвитку культури в античності, харківський вчений у 
той же час однозначно визнавав перевагу середньовіччя над рабовласницькою 
стародавністю в “суспільних відносинах”. У середні віки більше свободи, – до-
водив він. – “У релігії внутрішня перевага виявляється також на стороні серед-
ніх віків”52 .

Головне місце у своїх лекціях з історії середніх віків В. К. Надлер тради-
ційно прагнув відвести “явищам внутрішнього життя”53. “Таким чином, – ука-
зував він, – буде звернена увага не на факти, а на зміст подій, на їхні причини, 
початки, що керували поступовим виникненням, розвитком і занепадом серед-
ньовічних суспільств”54. Ці середньовічні суспільства “пов’язані відносина-
ми особистими, іноді земельними”55, до середньовіччя перейшов “римський 
державний лад” і християнство, а життя Європи визначали тепер нові наро-
ди56. Багато в чому схожу точку зору висловлював у своїх лекціях і молодший 
46 Там само. – Арк. 25.
47 Петров М. Н. Программа для экзаменов по истории средних веков (1875). – Відділ 
рукописів Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету ім. 
В. Н. Каразіна. – Спр. 1808/с. – Арк. 1; [Петров М.Н.] Курс новой истории М.Н. Петрова. 
Период реформации (1882). – Центральний державний історичний архів (м. Київ). 
– Ф.2048. – Оп. 1. – Спр. 61. – Арк. 1-1(зв.); Петров М. Н. Главные отделы всеобщей 
истории и её время исчисления (1871). – Центральний державний історичний архів (м. 
Київ). – Ф.2048. – Оп. 1. – Спр. 74. – Арк. 1.

48 Протоколы заседаний Совета императорского Университета Св. Владимира 23 октября 
1870 г. // Университетские известия. – 1871. – №1. – С. 32.

49 Грановский Т. Н. Лекции по истории средних веков. – Москва, 1987. – С. 8.
50 Литографированные курсы проф. Надлера по средней истории. – Арк. 25. 
51  Там само. – Арк. 26.
52 Там само. – Арк. 27-28. 
53 Надлер В. К. Лекции по истории средних векав. – С. 1.
54  Там само.
55 Там само. – С. 12.
56 Там само. – С. 14-15.
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сучасник В. К. Надлера, відомий київський медієвіст Ф.Я. Фортинський. Для 
нього первісними “елементами” середніх віків були “християнство, римська 
культура і варвари”57 .

Серед нових народів, що відіграли винятково важливу роль у долях  Єв-
ропи, В. К. Надлер, на відміну від Ф. Шлоссера і Г. Вебера, називає не тільки 
германців, але і слов’ян. Харківський професор підкреслював, що відносини 
слов’ян до Візантійської імперії “представляє багато в чому аналогію відно-
синам германців із Західною Римською імперією”58. Водночас В. К. Надлер 
не захоплювався вихвалянням середньовічного слов’янства і не розділяв край-
ностей слов’янофілів. Він не тільки доводив, що “думка про якийсь мирний 
характер слов’ян позбавлено всякої підстави”59, але і приписував слов’янам 
більш низьку ступінь “розвитку волі” у порівнянні з кельтами і германцями60. 
Слов’янські держави, – доводив В. К. Надлер, – “виникли безсумнівно пізніше, 
ніж держави німецькі, і безсумнівно під тиском німецької раси”61 . Ці мірку-
вання дуже важливі, оскільки вони, по суті, ставлять крапку в історіографічній 
дискусії про нібито слов’янофільські погляди харківського вченого, відбитих 
у деяких його працях. Полярні точки зору з цього питання були присутні ще в 
радянській історичній науці 1960-1980-х років62 .  

  Одне з центральних місць у лекціях В. К. Надлера посідала історія Франк-
ської держави і проблема зародження в цій державі феодальних відносин. Уче-
ний визнавав стійкість “римського елемента” у Галлії, але вказував на те, що в 
своїй основі франкське панування було явищем новим, варварським, а не рим-
ським63. Виділимо в цьому контексті його позицію в дискусії з питання про час 
зародження і поширення феодальних відносин. В. К. Надлер відзначав помил-
ковість думки, начебто виникнення феодальної системи відноситься “ледве ні 
до першого століття варварського панування в Західній Європі”64. “Не підлягає 
сумніву, – доводив він, – що феодальні відносини в Меровінгську епоху не іс-
нували; існував ряд інших відносин, з яких при подальшому розвитку склалася 
система феодальних порядків”65. На думку В. К. Надлера, висловленому ним 
ще в одній зі своїх ранніх спробних лекцій, феодалізм затвердився лише до Х 
століття. До цього часу феодалізм ще “не зробився всепроникаючою суспіль-
ною силою”66 . 
57 Фортинский Ф. Я. История средних веков. Лекции. – Відділ рукописів Центральної 
наукової бібліотеки Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – Спр. 
1849/с. – Арк. 4.

58 Надлер В. К. Лекции по истории средних веков… – С. 67.
59 Там само. – С. 69. 
60 Там само. – С. 68.
61Там само. – С. 69.
62 Докладно. див.: Очерки истории исторической науки в СССР. – T.2. – Москва, 1961. – 
С. 504;  Славяноведение в дореволюционной России. Изучение южных и западных 
славян. – Москва, 1988. – С. 236.

63 Надлер В. К. Лекции по истории средних векав. – С. 216. 
64 Там само. –  С. 221.
65 Там само. –  С. 227.
66 Надлер В. К. Состояние Западной Европы в конце IX – начале X столетия. – Харьков, 

1865. – С. 6-7. 
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Ця думка в цілому відбивала стан сучасної йому науки. Ще Ф. Гізо на-
полягав на тому, що феодальна система охоплює час з Х по XIII ст.67 Один з 
перших професорів загальної історії Харківського університету М. М. Лунін 
висловлювався в тім же дусі. На його думку, феодальна система починає розви-
ватися “наприкінці Х сторіччя на великих руїнах монархії Карла Великого”68 . 
Цієї ж точки зору дотримувався й М. Н. Петров69. Часом “після Карла Великого 
і його найближчих спадкоємців” датував остаточне установлення феодальної 
системи Н. І. Карєєв70 .  

В. К. Надлер додавав заслужено велике значення ролі християнської церк-
ви в історії середньовічної Європи. З цієї причини, подібно до Леопольда фон 
Ранке71,  він вважав, що, наприклад, “прийняття християнства Хлодвігом є 
справою тонкого розрахунку”72. У цьому контексті доречно вказати на порів-
няння монархії Меровінгов і Каролінгів, зроблені В. К. Надлером. “Каролінг-
ська монархія, – указував він, – була природним продовженням попередньої їй 
монархії меровінгської… Єдине розходження між колишніми і новими поряд-
ками полягає в тих християнських ідеях, що лежали в основах  монархії Карла 
Великого”73. Стосовно розвитку культури при Карлі Великому, В. К. Надлер 
затверджував, що вона “мала характер суто церковний”, а “усі заходи Карла 
Великого відрізняються характером суто церковним”74. Величезна значимість 
конфесіонального аспекту в Каролінгській імперії визнавалася сучасниками 
В. К. Надлера – Л. Ранке75 і Г. Вебером76 , а в сучасній західній медієвістиці, 
наприклад, Д. Хегерманном77 . 

Визнання В. К. Надлером величезного значення християнства у Європі, 
а ісламу – в Азії робить зрозумілим його концептуальне твердження про не-
минучість зіткнення між ними78. За його твердженням, “зіткнення двох світів 
веде до більш швидкого розвитку людства79”. Це зіткнення Європи зі Сходом 
учений простежив на прикладі хрестових походів. 

Спецкурс В. К. Надлера, присвячений хрестовим походам, відбивав най-
більше передові тенденції в медієвістиці з цього питання. До 1880-х років іс-
торичний аналіз хрестоносних заходів мало задовольняв науку. Автори праць 
67 Гизо Ф. История цивилизации в Европе. – 2-е изд. – Санкт-Петербург, 1864. – С. 72.
68 Лунин М. М. Переход средней истории к новой и значение сей последней / М. М. Лунин // 
Журнал Министерства народного просвещения. – 1835. – №7. – С. 448–468.

69 Петров М. Н. Средняя история. – Центральний державний історичний архів (м. Київ). – 
Ф.2048. – Оп. 1. – Спр. 40-42. – Арк. 1, 4.

70 Кареев Н. Введение в курс истории средних веков. – Санкт-Петербург, 1886. – С. 5. 
71 Ранке Л. Об эпохах новой истории. Лекции, читанные Баварскому королю Максимилиа-
ну II в 1854 г. – Москва, 1898. – С. 36

72 Надлер В. К. Лекции по истории средних векав. – С. 199.
73 Там само. – С. 290-291.
74 Там само. – С. 304.
75 Ranke L. von. Weltgeschichte. – Teil 6. – Abt. 1. – Leipzig, 1885. –  S. 4.
76 Вебер Г. Всеобщая история. – Т. 5. – Москва, 1893.– С. 329. 
77 Hägermann D. Karl der Grosse: Herrscher des Abendlandes. – Berlin – Műnchen, 2000. – 

S. 440.
78 Надлер В. К. Лекции по истории средних векав. – С. 2.
79 Там само. 



432

з цієї тематики звичайно абсолютизували суто конфесійні причини походів80. 
Початок нової розробки історії хрестових походів поклали публікації німець-
кого вченого Г. Зибеля. В. К. Надлер високо оцінив значення цих публікацій 
для науки, оскільки Г. Зибель “зумів установити новий погляд на цю епоху і 
вперше критично поставився до неї”81 .    

Критичний підхід до історії хрестових походів виявив і В. К. Надлер. Від-
кинувши застарілі концепції Мишо і Вількена, що зображували ці походи як 
суто релігійні заходи, харківський учений  виділив цілий комплекс причин, що 
викликали їх. Серед них він особливо підкреслював соціально-політичні зміни, 
що відбулися усередині самого західноєвропейського суспільства82. В. К. Над лер 
контрастно зобразив відсталу, неосвічену Європу і цивілізований Схід. У так 
звану “культурну протилежність” Сходу і Заходу він включав, поряд з розхо-
дженням віри, розходження політичного ладу і невідповідність економічного 
розвитку. “У той час як на Заході промисловість у повному розумінні цього 
слова була невідома зовсім, на мусульманському Сході вона розвивалася вже 
в значній мірі”83. Ці й інші висловлення В. К. Надлера завдавали могутнього 
удару по європоцентризму, властивому не тільки багатьом закордонним, але і 
вітчизняним медієвістам. 

Головним ініціатором хрестових походів В. К. Надлер справедливо вважав 
не Петра Ам’єнського, а Римського папу Урбана II84. Це цілком випливало з 
“ієрархічних прагнень пап, що стоять на чолі західного світу”85 . Проте, визна-
ючи наукову новизну курсу В. К. Надлера, варто вказати на істотну помилку в 
його викладі історії хрестових походів. Прийнятий згідно із загальновідомою 
класифікацією Другий хрестовий похід (1147-1149) він називав Третім, запро-
понувавши в такий спосіб власну нумерацію походів, який не призначено було 
затвердитися в науці. Однак більшість інших оцінок В. К. Надлера витримали 
іспит часом. Зокрема стала вже хрестоматійною думка про те, що в Ієрусалим-
ському королівстві хрестоносців феодалізм “виразився в чистій формі”86.    

Подібно літографії і рукопису загальних курсів, спецкурс В. К. Надлера   
з історії хрестових походів дійшов до нас у незавершеному вигляді. Ці курси 
охоплюють лише частину епохи середньовіччя (V-IX, XI- XII ст.), проте саме 
вони дають відносно цільне, зв’язне і більш повне, чим у нечисленних конкрет-
но-наукових працях, уявлення про історіософські погляди дослідника.

Зміст цих курсів частково підтверджує окремі положення загально-істо-
ричної концепції В. К. Надлера, відомої по його наукових працях, частково 
розширює наше представлення про них. Але, головним чином, аналіз його 
лекцій дає новий цінний матеріал для вивчення наукових поглядів цієї неор-
динарної талановитої особистості.  Ці лекції з історії середньовічної епохи, що 
80 Мишо М. История крестовых походов. – Т. 1. – Москва, 1832. – С. 115; Гегель Г. Сочинения. 

– Т.8. – Москва, 1935. – С. 367.  
81 Надлер В. К. История крестовой эпохи. – Харьков, 1890. – С. 2. 
82 Там само. – С. 18. 
83 Там само. – С. 6,.
84  Там само. – С. 43.
85 Там само. – С. 18.
86 Там само. – С. 272.
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відрізнялися великим тематичної і фактологічною розмаїтістю, учений читав 
протягом усіх 30 років своєї науково-педагогічної діяльності. Він відкидав єв-
ропоцентризм, розглядав у своїх лекціях історію не тільки романо-германських, 
але і слов’янських народів, народів Сходу і Візантії. Учений вважав середньо-
віччя не частиною нової історії, а особливим періодом всесвітньо-історично-
го процесу, якому властиві специфічні ознаки. Однією з головних таких ознак 
він вважав феодальну систему. Прогресивні підходи В. К. Надлера виразилися 
в спробах розглядати, насамперед, “явища внутрішнього життя”, до яких він 
відносив економічні і соціальні аспекти. Такий підхід і еволюціоністські кон-
цептуальні побудови дозволяють прилічити дослідника до прихильників нової 
прогресивної в той час методології – позитивізму. 

Sergiy Lyman. HISTORY OF MIDDLE AGES IN THE 
EDUCATIONAL COURSES OF PROFESSOR OF KHARKIV AND 
NOVOROSIYSK (ODESA) UNIVERSITIES V. K. NADLER (1840–
1894).
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Вікторія Любащенко*

ГАЛИЧ У ЦЕРКОВНО-УНІЙНИХ ПЛАНАХ
ВЛАДИСЛАВА ЯГАЙЛА І МИТРОПОЛИТА КИПРІЯНА

Цікавий епізод церковної історії Галицько-Волинської Русі пов’язаний з 
діяльністю митрополита Кипріяна (у 1374–1380 рр. митрополит київський і 
литовський, з 1380 р. митрополит Литви і Малої Русі1, у 1390–1406 рр. митро-
полит київський і всієї Русі). Йдеться, зокрема, про його участь у перемови-
нах польського короля Владислава II Ягайла з константинопольським патрі-
архом Антонієм IV (1389–1390, вдруге 1391–1397) стосовно церковної унії. 
Про перемовини дізнаємося з кількох піттакій (грамот)2, адресованих у січні 
1397 р. патріархом Антонієм польському королю і руському митрополиту. Зі 
змісту грамот випливає: ініціаторами листування були Ягайло і Кипріян. Й 
Константинополь в особі патріарха (не забуваймо, що візантійська диплома-
тія здійснювалась переважно через Церкву) доволі прихильно поставився до 
цього звернення, хоча і з деяким застереженням. Цікаво, що в обох патріарших 
грамотах згадано також про Галич і луцького єпископа Іоана на прізвище (або 
прізвисько) Баба. 

Інші автентичні документи, які б доводили факт перемовин у 1397 р. поль-
сько-литовської держави і Візантійської імперії стосовно церковної унії, наразі 
невідомі. Водночас цей факт визнано в історіографії як очевидний і такий, що 
відобразив глибинні церковно-політичні процеси у Східній Європі кінця XIV 
– початку XV ст.3 Ґрунтуючись на цих та інших документах, які відтворюють 
* Любащенко Вікторія Іванівна – доктор філософських наук, провідний науковий спеціаліст 
відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

1 За актами Константинопольського патріархату XIV – початку XV ст., Мала Русь – це пів-
денно-західні володіння Гедиміновичів, головно Волинь і Галичина.

2 Збережені в актах Константинопольського патріархату за 1315–1402 рр. Див.: Acta patri-
archatus Constantinopolitani (1315–1402) / Ed. M.Miklosich, L.Müller. – Vindobonae, 1860; 
– Т.1–2. – Wien, 1975. З 615 документів 44 стосуються Русі. Частина з них у російському 
перекладі: Протоколы Константинопольского патриархата XIV столетия // Журнал ми-
нистерства народного просвещения [далі – ЖМНП]. – Ч. LIV, отд.2. – Санкт-Петербург, 
1847 – С.130–164; Макарий (Булгаков). История Русской Церкви. – Кн.III. – Т.4. – Мо-
сква, 1995. – Приложение, С.982–993; Памятники древнерусского канонического права. 
– Ч.1 // Русская историческая библиотека. – Т.6. – Санкт-Петербург, 1880. – Приложения, 
стб.1–316; деякі у: Darrouzès J. Documents inédits d’ecclésiologie byzantine. – Paris, 1966; 
Ibidem. Le registre synodal du patriarchat byzantin au XlV-e siècle. Etude paléographique et 
diplomatique. – Paris, 1971; Ibidem. Notitiae episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae. 
Texte critique, introduction et notes. – Paris, 1981.

3 Див.: Шабатин Н. Из истории русской Церкви от дня кончины св. митр. Алексия до осу-
ществления русской церковной автокефалии (1378–1448) / Н. Шабатин // Вестник рус-
ского западноевропейского патриаршего экзархата. – № 52. – Москва, 1965. – С.237–257; 
Мейендорф Й. Византия и Московская Русь. Очерк по истории церковных и культурных 
связей в XIV веке. – Париж, 1990; Флоря Б.Н. Исследования по истории Церкви. Древне-
русское и славянское средневековье. – Москва, 2007; Lewicki A. Sprawa unii kościelnej za 
Jagiełły. / А. Lewicki // Kwartalnik Historyczny. – Rocz.XI. – Lwów, 1897. – S.310–482; Hal-
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тогочасні взаємини Візантійської імперії, Польської Корони, Великого князів-
ства Литовського і Московського князівства, спробуємо реконструювати події 
навколо унійних перемовин і з’ясувати причину згадки у патріарших грамотах 
про Галич. 

Спочатку проаналізуємо зміст указаних грамот. У зверненні патріарха Ан-
тонія до короля Ягайла: “Ти пишеш про з’єднання церков: ми охоче бажаємо 
цього, але тепер не час для такої справи: іде війна з нечестивими, шляхи закри-
ті, справи наші у скруті”, тож “ревно просимо твоє шляхетство... з’єднатися зі 
шляхетнішим королем угорським4 і виступити для захисту християн... тоді... 
могло би відбутися і з’єднання церков, таке бажане і твоєму шляхетству і нам”. 
Наприкінці свого звернення до Ягайла Антоній сповіщає польського короля 
про рішення скерувати до Галичини, для впорядкування тамтешніх церковних 
справ, віфлеємського архієпископа Михаїла, який “має ще дещо усно передати 
твоєму шляхетству як про Галич, так і про Велику святу Христову Церкву”5. 

З грамоти Антонія, адресованої Кипріяну, дізнаємося деякі деталі унійного 
плану: патріарх, зокрема, висловлює сумнів стосовно проведення майбутнього 
собору у тому місці, яке запропонував йому Кипріян. При цьому накреслюєть-
ся характер майбутнього собору з погляду Константинополя: “Справа потребує 
собору вселенського, а не помісного; однак час не дозволяє зрушити з місця 
нікому з патріархів... бо війна оточує нас ...; та й у мирний час Росія6 – не є 
зручним місцем для вселенського собору... Але якщо шляхетніший король хоче 
зробити доблесну справу, гідну його честі, землі і влади: нехай він облишить 
допоки думку про з’єднання церков, …а виступить на захист християн... У цьо-
му разі ми могли б... вільно йти, куди захочемо... тоді відбувся б і собор там, де 
буде визнано зручнішим”7. Коментуючи наведену цитату, Дж. Баркер дотепно 

ecki О. La Pologne et l’Empire Byzantin / O. Halecki // Byzantion. – Vol.7. – Wetteren, 1932. 
– P.41–67; Chodynicki K. Kościół prawosławny a Rzeczpospolita Polska. Zarys historyczny. 
1370–1632. – Warszawa, 1934; Fijałek J. Średniowieczne biskupstwa Kościóła Wschodniego 
na Rusi i Litwie. Na podstawie źródeł greckich / J. Fijałek // Kwartalnik Historyczny. – T.X. – 
Rocz.3. – 1896. – S.487–521; – T.XI. – Rocz.1. – 1897. – S.1–63; Barker J. W. Manuel II Paleo-
logus (1391–1425). A Study in Late Byzantine Statesmanship. – New Brunswick, 1969; Traj-
dos T. M. Metropolici kijowscy Cyprian i Grzegorz Camblak a problemy Cerkwi prawosławnej 
w państwie polsko-litewskim u schyłku XIV i pierwszej ćwierci XV w. / T. M. Trajdos // Bal-
canica Posnaniensia. – T.2. – Poznań, 1985. – S.211–234; Mončak J. Florentine Ecumenism in 
the Kyivan Church. – Rome 1987 та ін.

4 Йдеться про Сигізмунда I (з 1387 р. угорський король, з 1410 р. також король Німеччини, 
з 1419 р. – ще й Чехії; у 1433–1437 рр. імператор Священної Римської імперії), який у 1396 р. 
очолив проголошений римським папою Боніфацієм IX (1389–1404) Нікополійський хрес-
товий похід проти Османської імперії. 

5 1397 г. в январе. Грамота патриарха Антония к польскому королю (Ягайлу) с ответом на 
предложение о соединении церквей // Памятники древнерусского канонического права. 
– Cтб.300–302.  

6 Зауважимо: у своєму виданні патріарших грамот російський історик церковного права 
О. Павлов переклав грецьке слово ‘Pωσίας, котре чотири рази згадується у грамотах Анто-
нія (а також в інших актах Константинопольського патріархату) як Русь. Однак стосовно 
місця проведення майбутнього собору О. Павлов переклав слово ‘Pωσίας чомусь як Росія.

7 1397 г. в январе. Его же грамота митрополиту Киприану о том же // Памятники древнерус-
ского канонического права. – Cтб.306–307.
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зазначає: “Це місце з очевидністю засвідчує, що візантійці розглядали унію як 
воза, а військову допомогу – як коня, і точно знали, кому і що призначалося”8. 

Зміст патріарших грамот вказує на кілька важливих моментів. По-перше, 
Константинополь не відкинув ідею церковної унії (ба більше – “охоче бажа-
ємо цього”), однак пов’язав її зі своїми політичними планами: об’єднати єв-
ропейських володарів (зокрема і польсько-литовської держави) у допомозі Ві-
зантійській імперії в її боротьбі з турками (“з нечестивими”). Відтак, з’ясуємо, 
про яку опозицію йдеться і чому питання унії було для візантійців радше по-
літичним, аніж церковним. По-друге, патріарх не обмежився офіційним звер-
ненням до польського короля, скерувавши в Галичину свого представника, що 
мав усно передати Ягайлові інформацію, котру Антоній, скоріш за все, не міг 
довірити офіційним документам. Тому дізнаємось, з якою метою був скерова-
ний патріарший посол у Галичину і яку інформацію він міг передати королю. 
По-третє, у патріарших грамотах ішлося про місце проведення майбутнього 
собору та участь у ньому інших архієреїв Східної Церкви. Отже, спробуємо 
визначити ймовірне місце унійного собору, запропоноване Константинополю 
його ініціаторами. 

Однак для з’ясування зазначених питань зробимо невеличкий екскурс 
в історію Візантії і Східної Європи другої половини XIII – середини XIV ст. 
Відомо, що мусульманські завоювання у Малій Азії і на Балканах, руйнівні 
хрестові походи і Латинська імперія у Константинополі зумовили поступовий 
занепад Візантійської імперії. Процес її руйнації посилювали внутрішня ди-
настична боротьба і партикулярні тенденції, що наростали у балканському і 
східнослов’янському регіонах, які перебували у сфері політичного і церков-
ного впливу Константинополя. Другий Рим прагнув зупинити ці тенденції й 
уважно слідкував за подіями, що відбувались у Київській митрополії – своїй 
найбільшій церковній провінції. Остання обіймала величезну територію, де 
за монгольської доби на руїнах Київської держави утворилась низка руських 
князівств, що прагнули самоутвердження не лише у політичній (боротьбою із 
Золотою Ордою і міжусобними війнами), а й у церковній царинах. Сепара-
тистські настрої руських князів суперечили інтересам Константинополя, який 
боявся втратити вплив на Русь і цим ще більше послабити себе у протистоянні 
з Апостольською столицею та ісламським світом.   

У XIII – на початку XIV ст. зусиллями литовських князів Мендовга і Геди-
міна утворено Велике князівство Литовське, котре поступово поширило владу 
майже на всю південно-західну Русь (окрім Галичини), активно інтегруючись 
в руські мову, культуру, віру. Своєю експансією литовсько-руська держава 
вступила в конкуренцію з Московським князівством, що постало в першій по-
ловині XIV ст. у Владимирсько-Суздальській землі. Москва також виявляла 
територіальні зазіхання, підкорюючи сусідні заліські землі. Церква виявила-
ся вагомим чинником політичної конкуренції, з огляду на прийняту у Київ-
ській Русі візантійську модель синтезу (симфонії) державної і церковної влад. 
Нові володарі прагнули власної незалежної Церкви, яка б водночас зберігала 
8 Barker J. W. Manuel II Paleologus (1391–1425). A Study in Late Byzantine Statesmanship. – 

New Brunswick, 1969. – P.1510.
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канонічний зв’язок з Києвом і цим претендувала на першість у давньоруській 
спадщині. Князівський партикуляризм закладав підвалини майбутнього розді-
лення Київської митрополії.  

 Великий литовський князь і з 1386 р. польський король Ягайло Ольгер-
дович (у католицькому хрещенні Владислав), уклавши Кревську унію (1385) і 
ставши на чолі федеративної польсько-литовської держави, почав проводити 
пропольську і прокатолицьку політику. Це викликало невдоволення православ-
ного населення; двоюрідний брат Ягайла, великий литовський князь Вітовт 
Кейстутович, який патронував православним, у 1392 р. домігся автономії Ве-
ликого князівства Литовського у складі федеративної держави. Водночас Ягай-
ло, оселившись у Короні, посилив позиції у руських володіннях своєї дружини, 
королеви Ядвиги, яка патронувала католикам. Й в Галичині активізувалась ла-
тинська пропаганда. Загострення міжцерковних стосунків загрожувало єдності 
Ягайлової держави. Тож польський король розглядав свою церковну тактику в 
контексті зміцнення Кревської політичної унії: всебічне сприяння Римсько-Ка-
толицькій Церкві і, водночас, – з огляду на переважаюче православне населен-
ня у польсько-литовській федерації, нейтралізації у ній релігійних конфліктів. 
Відтак, Ягайло був зацікавлений у компромісі між двома християнськими гіл-
ками як чинникові збереження єдності держави.

У другій половині XIV ст. зацікавленість в єдиній централізованій владі 
у руських землях виявили також візантійський імператор Іоан VI Кантаку-
зін і патріарх Філофей Коккін (1353–1354, вдруге 1364–1376). Прихильники 
афонського ченця Григорія Палами, вони виношували програму “політично-
го ісихазму” (Й. Мейєндорф, Г. Прохоров), яка передбачала посилення впливу 
Візантійської імперії на слов’янські народи (зокрема, через піднесення ролі 
чернецтва у політичному житті) й в такий спосіб утворення своєрідної “Візан-
тійської співдружності націй” (Д. Оболенський)9. У цій програмі Константино-
поль покладав “велику надію на руську церкву в сенсі об’єднання православ-
ного християнства перед мусульманською небезпекою”10. Тому підтримував 
Москву, котра свої завоювання і церковну політику розглядала як “збирання 
руських земель” в єдину централізовану державу.

В близькому оточенні патріарха Філофея був ієромонах Кипріян, представ-
ник Тирновського культурного осередку, освічена людина і спритний дипломат.

9 На цю тему див.: Obolensky D. Byzantium, Kiev and Moscow: a Study of Ecclesiastical Rela-
tions / D. Obolensky // Dumbarton Oaks Papers. – Т.ХІ. – Washington, 1957. – Р.21–79; Обо-
ленский Д. Византийское содружество наций: Шесть византийских портретов. – Москва 
1998; Дмитриев Л. А. Роль и значение митрополита Киприана в истории древнерусской 
литературы (к русско-болгарским литературным связям XIV–XV вв.) / Л. А. Дмитриев 
Л.// Труды отдела древнерусской литературы (далі – ТОДРЛ). – Т.19. – 1963. – С.215–254; 
Мейендорф Й. О византийском исихазме и его роли в культурном и политическом разви-
тии Восточной Европы в XIV в. / Й. Мейендорф // ТОДРЛ. – Т.24. – Москва-Ленинград, 
1974. – С.291–305; Прохоров Г. М. Повесть о Митяе. Русь и Византия в эпоху Куликовой 
битвы. – Ленинград, 1978; Його ж. Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. Статьи. 
– Санкт-Петербуг, 2009.  

10 Дончева-Панайотова Н. Киприан. Старобългарски и староруски книжовник. – София, 
1981. – С.26.  
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В його особі Філофей набув надійного помічника у втіленні програми “полі-
тичного ісихазму”. А в руських землях патріарх вбачав за свого однодумця ми-
трополита київського і всієї Русі Алексія (1354–1378), наближеного до ігумена 
Троїцького монастиря (неподалік Москви), палкого прихильника ісихазму Сер-
гія Радонезького. Алексій певний час був регентом юного московського князя 
Дмитрія Івановича (Донського), і як фактичний господар князівства перебував 
на вістрі політичного протиборства Москви з Литвою. 

Діяльність Алексія викликала невдоволення великого литовського князя 
Ольгерда. В момент чергової загрози розділення Київської митрополії11 з боку 
Ольгерда12 Філофей ініціював примирення Литви і Москви задля збереження 
крихкої єдності руської Церкви. Цю місію він поклав на Кипріяна. Але, при-
бувши у Велике князівство Литовське у статусі патріаршого апокрисарія (по-
сла), Кипріян не зумів примирити князя Ольгерда і митрополита Алексія, на-
томість домігся власного поставлення на відновлену Литовську митрополію. З 
огляду на посилення воєнної мoці Литви і рішучість Ольгерда, патріарх Філо-
фей змушений був піти йому назустріч. 

У 1375 р. Кипріян був висвячений на землі Київської митрополії, які пере-
бували у межах Великого князівства Литовського. Та висвячений з умовою, що 

11 Її перша спроба належала князю Юрію I Львовичу, володарю Галицько-Волинської дер-
жави, який у 1303 р. домігся утворення Галицької митрополії, незалежної від Владимира 
на Клязмі, куди у 1299 р. переїхав зі своєю канцелярією київський митрополит-грек Мак-
сим (1283–1305). Першим главою Галицької митрополії, яка, з осідком у Галичі, обійма-
ла Володимиро-Волинську, Луцьку, Холмську, Перемишльську і Туровську єпархії, був 
грек Нифонт (1303–1305), другим – виходець з Галицько-Волинської землі Петро Ратен-
ський (1308–1326). У 1347 р., за київського митрополита-грека Феогноста (1328–1353), 
Галицьку митрополію скасовано. Натомість ініціативу Юрія Львовича підхопив великий 
литовський князь Гедимін: у 1315/1317 рр. було утворено незалежну Литовську митро-
полію, що зі смертю свого глави Романа (1354–1362) відійшла під омофор митрополита 
київського і всієї Русі Алексія. Подібна участь спіткала і Галицьку кафедру, відновлену у 
1370 р. зусиллями польського короля Казимира III: після смерті галицького митрополита 
Антонія (1371–1391) церкви південно-західної Русі також опинилися під юрисдикцією 
Алексія. Цікаво, що за Антонія влада галицького митрополита поширювалася також на 
православні церкви Молдавії.

12 Митрополит Алексій, читаємо в адресованій патріарху Філофею скарзі Ольгерда, чинить 
брутальний тиск на конкурентів Москви і не опікується своїми південно-західними єпар-
хіями. “І за отців наших не бувало таких митрополитів, яким є цей митрополит! – благо-
словляє Москвитян на пролиття кров, – і до нас не приходить, ні у Київ не приїздить” 
(1371 г. Грамота литовского князя Ольгерда к патриарху Филофею с жалобами на ми-
трополита Алексия... // Памятники древнерусского канонического права. – Cтб.137–138). 
Зважаючи на відверту промосковську політику Алексія, Ольгерд вимагав у патріарха “ін-
шого митрополита на Київ, Смоленськ, Твер, Малу Русь, Новосіль, Нижній Новгород” 
(Там само. – Cтб.139–140), а у разі відмови погрожував звернутися з проханням про но-
вого митрополита до Апостольської столиці і навіть, “якщо не досягнемо мети, то готові 
перейти в іншу церкву, яка давно відступила від правдивих догматів і зробилась чужою 
православній християнській церкві” (1389 г. в феврале. Соборное определение патриарха 
Антония о низложении митрополита Пимена... // Памятники древнерусского канониче-
ского права, стлб.201–204). Тобто Ольгерд повторив загрозу польського короля Казими-
ра III в його зверненні до Філофея (див.: 1370 г. Грамота польского короля Казимира к па-
триарху Филофею... // Памятники древнерусского канонического права. – Cтб.127–128).
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після смерті Алексія знову об’єднає її, “аби давня будова Русі зберігалась і на 
майбутній час, тобто знову перебувала під владою одного митрополита”13. Тож 
після смерті Алексія Кипріян поспішив до Москви. Але московський князь ба-
чив на кафедрі митрополита всієї Русі іншого претендента – свого духівника, 
архімандрита московського Спаського монастиря Михаїла (Митяя), а Кипріяна 
вважав за ставленика ворожої Литви. Остаточно утвердитися у Москві (і цим 
підпорядкувати собі литовські, волинські, київські і заліські єпархії) Кипріян 
зумів лише після смерті Дмитрія Донського. І саме в той час, коли це йому вда-
лося, у Галичі помер митрополит Антоній. Природно, що Кипріян, прагнучи 
втілити поставлене на нього патріархом Філофеєм завдання – об’єднати під 
своїм омофором усі руські землі та відновити цілісність Київської митропо-
лії14, вирішив підпорядкувати собі і галицькі парафії.    

Та Кипріяна випередив луцький єпископ Iоан Баба, який заступив Га-
лицьку митрополичу кафедру без попереднього визнання у Константинополі. 
В історичних джерелах15 цей факт і подальші дії Iоана змальовані досить не-
привабливо. Хоча не виключено, що головним поширювачем цього негативу 
був Кипріян. Задля дискредитації суперника він використав скаргу володими-
ро-волинського єпископа (за котрим було переважне право, після галицького 
владики, на митрополію) і свої політичні зв’язки у Литві. (Особливо приязні 
стосунки мав Кипріян з князем Вітовтом, влаштувавши шлюб його дочки Софії 
з великим московським князем Василієм I, сином Дмитрія Донського). Нато-
мість Iоан заручився підтримкою польського короля Ягайла. І судячи з усього 
ця підтримка була вагомою: попри спроби патріарха Антонія залагодити кон-
флікт і незважаючи на загрозу відлучення від Церкви, Iоан поводився досить 
незалежно. Відмовився від розгляду своєї справи у Царгороді й від участі у со-
борі, який проти нього провів у Москві Кипріян16. Тому Iоан був відлучений від

13 1389 г. в феврале. Соборное определение патриарха Антония о низложении митрополита 
Пимена... // Памятники древнерусского канонического права. – Cтб.204–205.

14 В одній зі своїх грамот Кипріян так окреслює власну святительську місію на Русі: “Яз 
потружаюся отпадшая места приложити к митрополии, и хочю укрепити, чтобы до века 
так стояло на честь и на величество митрополии” (1387 г. июня 23. Грамота митрополита 
Киприана к преподобному Сергию радонежскому и Феодору, игумену симоновскому... // 
Памятники древнерусского канонического права. – C.183).

15 А це, передусім, акти Константинопольського патріархату і кілька, зокрема Воскресен-
ський і Никоновський, літописів, в яких історія захоплення Галича Iоаном пояснюється, 
головно, його підступністю, гординею, попранням церковних канонів і гріхом симонії 
(чи не найтиповіше звинувачення на той час у конкурентній боротьбі): луцький владика 
буцімто підкупив короля (Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и 
изданные Археографической комиссиею (далі – АЗР). – T.1. – Санкт-Петербург, 1846. – № 12).

16 За версією Й. Рудовича, Ягайло у 1401 р. видав Кипріяну Iоана Бабу, й митрополит 
ув’язнив його у Москві (Рудович Й. Історія Галицько-Львівської єпархії. – Жовкла, 1902. 
– C.21). Однак автор переплутав Бабу з іншим луцьким єпископом Савою, котрий, за на-
казом Вітовта, дійсно, був відправлений на собор у Москву через якісь “речі святитель-
ські” (див.: Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью 
// Полное собрание русских летописей (далі – ПСРЛ). – T.11. – Санкт-Петербург, 1897. 
– C.314–315). Насправді, переконані церковні історики, Сава заслужив чимось гнів ли-
товського князя. Й Кипріян у Москві позбавив Саву сану.
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Церкви і позбавлений Луцького єпископства заочно, – попри це продовжував 
керувати Галицькою митрополією17.  

Відтак, справжня загроза Кипріяновим планам постала в особі польського 
короля. Ягайло був занепокоєний посиленням політичних і церковних позицій 
Москви, котра через митрополита могла впливати на православне населення 
не лише Литви, а й Корони. І будучи володарем Галичини він прагнув зберегти 
її церковну незалежність. Не випадково, попри негативний резонанс, виклика-
ний конфліктом двох ієрархів, Ягайло письмово звернувся до патріарха з про-
ханням підтримати свого протеже. Константинополь був вельми зацікавлений 
у добрих стосунках з польським королем, чекаючи від нього участі у хресто-
вому поході проти османського султана Баязіда – ворога візантійського імпера-
тора Мануїла II Палеолога.   

Скориставшись проблемами у Візантії, Кипріян вирішив перебрати на 
себе ініціативу і висвятив нового єпископа у непідвладний йому Перемишль. 
А у листі до патріарха Антонія18 прямо запропонував віддати йому Галицьку, 
заразом і Молдавську кафедри для припинення в їх межах “різного беззакон-
ня”. Патріарх, який не міг дозволити погіршення відносин з Ягайлом, засу-
див учинок Кипріяна. Антоній підтвердив рішення патріарха Філофея від 1370 р., 
за яким церковні провінції Галичина і Молдавія управляються архієреями, 
призначеними з Константинополя19. А Владислав Ягайло в період перебування 
Кипріяна “в Литві” у 1405–1406 р. надав Перемишльському єпископству при-
вілей, яким підтвердив його цілковиту владу над своїми володіннями у Пере-
мишлі і Самборі20.  
17 П. Іванов, поділяючи міркування деяких істориків (див.: Петрушевич  А. С. Краткое ис-
торическое известие о времени введения христианства на Галичской Руси, особенно же 
об учреждении святительских столиц в Галиче и Львове, и о святителях сидевших на 
упомянутых столицах. – Львов, 1882. – C.7–8; Тихомиров Н. Галицкая митрополия. Цер-
ковно-историческое исследование. – Санкт-Петербург, 1896. – C.132–140 та ін.), ствер-
джує:  “Можна передбачати, що Iоан до самої своєї смерті управляв Галицькою кафедрою, 
вдовольнившись титулом єпископа” (Иванов П. А. Исторические судьбы Волынской зем-
ли с древнейших времен до конца XIV века. – Одесcа, 1895. – C.27). Рік Iоанової смерті 
невідомий, але частина авторів, спираючись на повідомлення Никоновського літопису 
стосовно учасників Новогрудського собору 1415 р. (за іншою версією 1416 р.), готова 
визнати за присутнім на ньому галицьким владикою Iоаном саме Бабу (напр.:Филе-
вич И. П. Борьба Польши и Литвы-Руси за Галицко-Владимирское наследие. Историчес-
кие очерки / И. П. Филевич// ЖМНП. – Ч.316. – 1890. – Февраль. – С.285). На думку 
інших дослідників, це малоймовірно (Чистович И. А. Очерк истории западно-русской 
Церкви. – Ч.1– Санкт-Петербург, 1884. – С.117; Петрушевич А. С. Краткое историческое 
известие. – С.8). Адже новий митрополит київський і всієї Русі грек Фотій (1408–1431) 
поставив на галицькі єпархії свого намісника; за деякими даними, ним був Ігнатій Кре-
хович (Шараневич И. История Галицко-Владимирской Руси от найдавнейших времен до 
року 1453. – Львов, 1863. – С.314). Й усе ж, враховуючи вороже ставлення ініціатора Но-
вогрудського собору князя Вітовта до Фотія, присутність на ньому Іоана Баби (якщо той 
був живий) можна визнати за можливе.

18 1397 г. в январе. Его же грамота митрополиту Киприану о том же // Памятники древне-
русского канонического права. – Cтб.305–310.

19 Там само. – Cтб.307–308.
20 Acta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczy Pospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego 

Bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacji s.p. Alexandra hr. Stadnickiego wydane stara-
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Запобігаючи подальшому поглибленню церковного конфлікту, що робило 
Православну Церкву в Галичині уразливою перед католицькою пропагандою21, 
патріарх у 1397 р. скерував до Галича віфлеємського архієпископа Михаїла, 
якого призначив екзархом Галичини. Втім, приїзд Михаїла став радше компро-
місним примиренням Константинополя з Ягайлом й до того ж дивним чином 
співпав з поразкою антитурецької коаліції європейських володарів у битві під 
Нікополем (1396). Ця поразка дозволила султану Баязіду утвердитися на Бал-
канах і різко погіршила позиції Візантії. Остання шукала військової і матері-
альної підтримки. Тому, мабуть, важливою місією віфлеємського архієпископа 
в Галичині було також отримання коштів від польського короля, ще більше 
– його обіцянки на участь у коаліції. Та, вочевидь, місія екзарха виявилася не 
вельми успішною. Через три роки Михаїл був відкликаний новим патріархом 
Матвієм (1397–1410) і скерований до Москви. 

Як бачимо, у питанні заміщення Галицької кафедри Кипріяну було явно 
недостатньо протекції князя Вітовта. Митрополит шукає через нього збли-
ження з Ягайлом: у 1396–1937 рр. здійснює свою першу в якості всеруського 
митрополита подорож “у Литву”. Й святитель не лише домагається зустрічі з 
Ягайлом, а й досить швидко стає його “великим другом”22. Цей факт, з ураху-
ванням очевидної промосковської політики Кипріяна, його конфлікту з Iоаном 
– ставлеником польського короля, виглядає дещо дивним. Однак може бути 
цілком зрозумілим у світлі грамот патріарха Антонія. 

Дійсно: що могло так швидко зблизити Ягайла і Кипріяна попри очевидні 
суперечності між ними? Скоріш за все ідея церковної унії. Аби переконатися у 
цьому, більш прискіпливо поглянемо на можливу мотивацію учасників згаду-
ваного листування. 

Є очевидним: ініціатором перемовин стосовно церковної унії була поль-
сько-литовська сторона, її головним промотором – Владислав Ягайло. За-
цікавлений у зміцненні своєї влади у боротьбі із зовнішніми (з одного боку, 
Тевтонський орден, з іншого – Московське князівство і Орда) та внутрішніми 
(насамперед, тривале протистояння з Вітовтом) опонентами, польський король 
шукав союзників на католицькому Заході і православному Сході. Останні й 
самі впродовж кількох століть демонстрували політику зближення, зумовлену 
взаємними інтересами: Рим мріяв про повернення під владу папи усієї Східної 
Церкви, Константинополь – про збереження своєї імперії (а це без опертя на За-
хід ставало все більш проблематичним). Упродовж XIII–XIV ст. Константино-
поль і Апостольська столиця вели перманентні перемовини, ініціаторами яких 
виступали то римські папи, то (найчастіше) візантійські чи нікейські 

niem Galicyjskiego wydziału krajowego (далі – AGZ) / Oprać. K.Łiske i A.Prochaska. – T.7. 
– Lwów, 1878. – №26.

21 Адже “у цих (галицьких – В.Л.) церквах, позбавлених своїх пастирів й учителів, спіль-
ний ворог християн знайшов цілковитий простір і завів деяких вовків, що проповідують 
противні нашій православній кафолічній і апостольській Великій Церкві Божій догмати” 
(1397 г. в январе. Наказ патриарха Антония вифлеемскому архиепископу Михаилу...// Па-
мятники древнерусского канонического права. – Cтб.293–294).

22 1397 г. в январе. Его же грамота митрополиту Киприану о том же // Памятники древне-
русского канонического права. – Cтб.305–306.
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імператори23. Враховуючи це, Ягайло у своїх церковно-унійних планах міг роз-
раховувати на симпатії Західної і Східної Церков. 

А ось знайти широку підтримку цим планам у власній державі польському 
королю було досить складно. Керуючись духом і буквою Кревської унії, Ягайло 
надав такі права Римсько-Католицькій Церкві у руських землях Литви і Коро-
ни, які зробили її державною Церквою (королівська грамота 1387 р. забороняла 
шлюб литовців-католиків з православними русинами, королівські декрети від 
1400 і 1413 рр. позбавляли сповідників “грецької віри” громадянських прав і 
привілеїв24). Тому православне населення польсько-литовської держави нада-
вало перевагу Вітовту (який у своїй незалежній політиці спирався на руських 
бояр), згодом Ягайловому братові – великому литовському князю Свидригайлу 
Ольгердовичу, котрий зблизився з Москвою і, врешті, перейшов на службу до 
Василія Дмитровича. Історична наука наводить чимало фактів Ягайлової “рев-
ності до папізму” (П. Карашевич25). Натомість великий магістр Тевтонського 
ордену Конрад фон Юнгінген відмовляв польському королю в місіонерській 
рішучості: 1397 р. у листі до західних володарів він скаржився на Ягайла за 
“те, що литовці продовжували хреститися більше у православну віру”26, ви-
правдовуючи цим, очевидно, свою експансію на “язичницьку” Литву.   

Як бачимо, Яйгало був надзвичайно зацікавлений в успіхові церков-
ної унії, котра могла допомогти йому у вирішенні зовнішніх (в нейтралізації 
23 Пригадаємо найвідоміші факти. У 1232 р. нікейський правитель Iоан III Дука Ватац, 
який протистояв Латинській імперії у Константинополі і шукав собі союзників, ініціює 
звернення тодішнього патріарха Германа II (1222–1240) до римського папи Григорія IX 
(1227–1241) з пропозицією унії між Східною і Західною Церквами. У 1274 р. під тиском 
візантійського імператора Михаїла VIII Палеолога було укладено Ліонську унію, котру, 
щоправда, не прийняв патріарх Йосиф I (1266–1275), і був за це відлучений імператором 
від Церкви. Згодом римський папа Климент VI (1342–1352) пропонує візантійському ім-
ператору Iоану Кантакузіну скликати черговий вселенський собор. Климентів наступник 
папа Інокентій VI (1352–1362) вів доволі жваві перемовини про це з імператором Iоа-
ном V Палеологом. Останній у 1356 р. складає присягу папі як верховному главі Все-
ленської Церкви. У 1368 р. імператор Iоан V Палеолог під час поїздки до Риму визнає 
за папою Урбаном V (1362–1370) супрематію та укладає з Західною Церквою чергову 
унію (Див. про це: Герцберг Г. Ф. История Византии. – Москва, 1898; Norden W. Das 
Papstum und Byzanz. – Berlin, 1903; Острогорски Г. Историjа Византиjе. – Белград, 1947; 
The Orthodox Churches and the West / Ed. D.Baker. – Oxford, 1976; Gill J. Byzantium and the 
Papacy 1198–1400. – New Brunswick, 1979; Васильев А. А. История Византийской импе-
рии. – T.2. – Москва, 2008). Зазначені факти доводять, що “союз між Східною і Західною 
Церквами у XI–XV ст. ще не був цілком розірваний” (Лебедев А. П. Очерки истории ви-
зантийско-восточной церкви от конца XI-го до половины XV-го века. – Москва, 1892. 
– C.133).

24 Joannis Dlugossi. Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae. – Ks. 10 (1370–1405). – Var-
saviae, 1985. – S.92–93; Евгений (Болховитинов). Описание Киевософийского собора и 
киевской иерархии. – Киев, 1825. – C.99; АЗР. – T.3. – 1848. – № 32; Skarbec dyplomatów 
papieskich, cesarskich, królewskich, książęcych i urzędów posługujących do krytycznego 
wyjaśnienia dziejów Litwy, Rusi Litewskiej i ościennych im krajów słuzającię / Zebrał... 
J.Danilowicz. – T.1. – Wilno, 1862. – S.265–267. 

25 Карашевич Пл. Очерк истории Православной Церкви на Волыни. – Санкт-Петербург, 
1855. – C.42.

26 Цит. за: Барбашев А. Витовт и его политика до Грюнвальденской битвы (1410 г.). – Санкт-
Петербург, 1885. – C.5.
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Тевтонського ордену і Москви, підтримці Риму і Константинополя) та внутріш-
ніх (в обмеженні князівської опозиції, замиренні з православними, уникненні 
міжконфесійних конфліктів) проблем. Не випадково у своїх церковно-унійних 
намірах Ягайло виявив неабияку активність і послідовність. Звернімося лише 
до кількох прикладів. 

Насамперед до XVI Вселенського (за католицькою традицією) собору, 
який у 1414–1418 рр. проходив у німецькому місті Констанці. Нагадаємо: пи-
тання унії займало на соборі досить скромне місце. Впродовж XIV і на початку 
XV ст. Західна Церква переживала глибоку кризу. У 1309–1378 рр. римські па-
пи своєю політикою співпраці з французьким королівським двором (т. зв. Аві-
ньонське полонення пап) втратили загальноєвропейський авторитет; у 1378–
1417 рр. свою владу над Церквою доводили одразу два, а з 1409 р. – три папи 
(Велика схизма). Тож головним завданням собору було подолання церковного 
розколу й відновлення єдності католицької Європи. Та задля цього соборяни 
мали вирішити низку “супутніх” проблем. Наприклад, помирити польсько-ли-
товську державу і Тевтонський орден, вирішити конфлікт між Угорщиною і 
Венецією, засудити єресь чеського реформатора Яна Гуса і зупинити гусит-
ський рух, намітити церковні реформи, які б відновили папську гегемонію у 
церковному і світському житті27.

Проблематика Констанцського собору визначалася значною мірою інте-
ресами Сигізмунда I, який свої імперсько-універсалістські плани простягав 
не лише на католицький Захід, а й усю Європу. Не випадково у 1412 р. він 
звертався до візантійського імператора Мануїла II з пропозицією церковного 
і політичного союзу, який би реставрував єдину імперію в дусі традицій піз-
ньоримської державності28. Цей дух цілком відповідав папському універсаліз-
мові, що його Апостольська столиця прагнула відновити своїми церковними 
реформами і новими перемовинами з греками29. Тому особлива зацікавленість 
польського короля не лише політичними, а й церковними проблемами, що 

27 Про декрети Констанцського собору: Finke H. Forschungen und Quellen zur Geschichte des 
Konstanzer Konzils. – Paderborn, 1889; Church and State Through the Centuries. A Collection 
of Historic Documents with Commentaries / Ed. and trans. S.Z.Ehler, J.B.Morrall. – London, 
1954; Decrees of the Ecumenical Councils: From Nicaea to Vatican II / Ed. N.P.Tanner. – T.2. – 
London, 1990; Stump Ph. The Reforms of the Council of Constance (1414–1418). – Brill, 1994.

28 Acta Concilii Constanciensis / Herausgegeben von H.Finke. – Bd.1. – Münster, 1896. – №112 
(http://www.archive.org/stream/actconciliicons01counuoft/actaconciliicons01counuoft_djvu.
txt); Andreeva M. A. Zur Raise Manuals II Palaiologosnach Westeuropa / M. A. Andreeva // 
Byzantinische Zeitschrift. – Bd.34. – München, 1934. – S.37–47; Пашкин Н. Г. Византия 
и проблема религиозно-политической консолидации Запада / Н. Г. Пашин // Античная 
древность и средние века. –  Вып.35. – Москва, 2004. – С.218–225.

29 Їх перспективу підготував декрет, прийнятий в Констанці 6 квітня 1415 р.: за ним церков-
ний собор визнано таким, який репрезентує усю Вселенську Церкву і має у ній найвищу 
владу, котрій у питаннях віри підпорядковується і сам папа (Decrees of the Ecumenical 
Councils. – Т.1. – Р.103). Це тлумачення наближало католицьку еклезіологію до право-
славної, готуючи ґрунт для обговорення питання про статус папи, що й по сьогодні є го-
ловним каменем спотикання між християнськими Заходом і Сходом. Однак, прийнявши 
присягу на Констанцському соборі, новий папа Мартін V (1417–1431) у своїй буллі “Inter 
cunctas” (1418) засудив його декрети як єресь. 
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розглядались на соборі, була гідно поцінована Апостольською столицею. Ягай-
ло до того ж скерував у Констанц доволі чисельну делегацію30, що брала актив-
ну участь майже на всіх сесіях собору. 

У 1415 р. першим з польських делегатів програму церковної унії від імені 
Ягайла виголосив познаньський єпископ Андрій Ласкарі. Програма відобража-
ла традиційний для середньовічного папства погляд на унію, в якому йшлося 
не про з’єднання двох Церков, а приєднання Східної Церкви до Західної. Цьо-
го ж року Ягайло і Вітовт звернулися до собору з грамотою, в якій просили 
підтримати їх “у справі прилучення схизматиків до Католицької Церкви”31. У 
1416 р. в іншій грамоті вони обіцяли соборянам не допустити в своїй державі 
гуситської пропаганди й сприяти місії папських легатів у руських землях. За 
це Ягайло і Вітовт удостоїлись особливої відзнаки від папи – звань генералів-
вікаріїв Римсько-Католицької Церкви для Пскова і Новгорода. А на початку 
1418 р. Ягайло сповістив папу Мартіна V про те, що направив до Констанці 
Григорія Цамблака, якому доручив приєднатися до обговорення питання цер-
ковної унії32. У 1420 р. польський король відправив листа візантійському імпе-
ратору Мануїлу II з подякою йому в сприянні з’єднанню Церков і пропозицією 
власної дипломатичної підтримки у цьому33.   

Ще одне відоме обговорення унійного питання відбулось у 1429 р. на з’їзді 
європейських монархів у Луцьку (наступного року продовженого у Троках34), 
що був скликаний Сигізмундом I для вироблення спільного плану боротьби 
проти турків-османів35. На з’їзді найактивнішими пропагандистами церковної 
30 Її склад див.: Theiner A. Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae... ex tabulariis vaticanis. – 

T.2. –  Romae, 1864. – P.14; Codex epistolaris Vitoldi magni ducis Lithuaniae 1376–1430 / Col-
lectus opera Antonii Prochaska. – Cracoviae, 1882. – S.331; Bellée Н. Polen und die römische 
Kurie in den Jahren 1414–1424. – Berlin-Leipzig, 1914. – S.25–26.

31 Барбашев А. Витовт. Последние двадцать лет княжения. 1410–1430. – Санкт-Петербург, 
1891. – C.127–128.

32 І ця, остання, делегація польсько-литовської сторони на Констанці була вельми чисель-
ною (за деякими даними, складала майже 300 осіб). Деякі автори звертають увагу на те, 
що в ній уже було помітне західноруське представництво (Prochaska A. Dążenia do unii 
cerkiewnej za Jagiełły / A. Prochaska // Przegląd powszechny. – T.50. – Warszawa, 1896. – 
S.343; Рамм Б. Папство и Русь в X–XV веках. – Москва-Ленинград, 1959. – C.192; Бегунов 
Ю. К. К вопросу о церковно-политических планах Григория Цамблака / Ю. К. Бегунов 
// Советское славяноведение. – Москва, 1981. –  № 3. –  C.57; Флоря Б. Н. Православный 
мир Восточной Европы перед историческим выбором (XIV–XV вв.) // Флоря Б.Н. Иссле-
дования по истории Церкви. – C.296).

33 Барбашев А. Витовт. Последние двадцать лет княжения. – C.142. Весною 1418 р. у Кон-
станці перебувала делегація імператора Мануїла II, яка вела офіційні перемовини з па-
пою стосовно унії.

34 Делегатами з’їзду у Троках були не лише західно- і східноєвропейські володарі, пред-
ставники Лівонського і Тевтонського орденів, кримський і ординський хани, посли папи 
і візантійського імператора, верхівка польського кліру, а також онук Вітовта – великий 
московський князь Василій II Васильович (Темний) з чисельною делегацією та митропо-
литом київським і всієї Русі Фотієм (Див.: Летописный сборник, именуемый Патриаршей 
или Никоновской летописью // ПСРЛ. – T.12. – 1901. – C.9; Карамзин Н. М. История госу-
дарства Российского. – T.5. – Kн.3. – Москва, 2008. – C.251).   

35 З’їзду передувала ціла низка дипломатичних контактів між Римом, європейськими воло-
дарями і Константинополем, що, з одного боку, засвідчило зростаючу занепокоєність За-
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унії були імператор і польський король. Натомість Вітовт, який бажав підне-
сти себе до королівської гідності, використав Луцький з’їзд, передусім, задля 
досягнення своєї мети, маючи в союзниках імператора. Польська делегація, зо-
крема католицькі ієрархи на чолі з канцлером, краківським єпископом Збігне-
вом Олесницьким, підтримувана папським легатом, виступила проти коронації 
Вітовта і залишила з’їзд36. Ідея церковної унії, яка могла сприяти примиренню і 
мобілізації європейських володарів перед лицем турецької загрози, у черговий 
раз поступилася їхнім політичним амбіціям.  

Джерела подають досить суперечливу інформацію про те, які саме про-
позиції стосовно унії лунали на з’їзді й яким було ставлення до них делегації 
з Москви, принаймні руські літописи обійшли увагою цей аспект. Однак не 
забуваймо, що саме великий московський князь Василій Васильович відкинув 
у 1439 р. Флорентійську унію, ув’язнивши митрополита київського і всієї Русі 
Ісидора (1437–1442). Маємо лише звістку про те, що митрополиту Фотію вда-
лося у Троках здобути прихильність Вітовта, розчарованого своєю поразкою. 
Литовський князь запросив святителя до Вільна, що Фотій одразу і зробив. Під 
час своєї гостини там він “клопотався, вірогідно, про приєднання Київської 
митрополії до Московської”37. 

Отже, з’ясуємо тепер, якою була участь Вітовта у церковно-унійному про-
екті польського короля, і чи був він обізнаний з тими листами, що їх у 1397 р. 
надсилали в Константинополь Ягайло і Кипріян? Адже, пам’ятаємо, литов-
ський князь також був удостоєний папської відзнаки у Констанці.

Прийнявши католицизм (з хресним ім’ям Олександр), князь Вітовт, за 
оцінкою деяких істориків, залишився людиною на загал байдужою до віри38 
– як, зрештою, більшість державних мужів, що прагнули використати релігію 
у політичних цілях. Фактичний володар значної частини литовсько-польської 
держави, в якій панували “грецька віра” і руські традиції39, Вітовт у своєму 
протистоянні з Ягайлом спирався на підтримку православної спільноти. Маючи 
родинні зв’язки з Москвою, він, утім, перебував у перманентному протистоянні 

ходу османською небезпекою, з іншого – слабку готовність переговірників до подолання 
своїх розбіжностей у переддень трагедії, котра насувалась на християнський світ, пере-
дусім, на православних (Halecki О. La Pologne et l’Empire Byzantin. – P. 42–45; Dölger F. 
Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches von 565 bis 1453. Corpus der griechis-
chen Urkunden des Mittelalters und der neueren Zeit. – Bd.5. Reg. von 1341–1453. – München, 
1965. – №№ 3315, 3327, 3335, 3378; Between Europe and Islam: Shaping Modernity in a 
Transcultural Space / Ed. A.Höfert, A.Salvatore. – Brussels, 2004. – P.39–70). 

36 М. Карамзін вважав, що на це рішення вплинула Апостольська столиця. 
37 Карамзин Н. М. История государства Российского. – C.251.
38 Інші дослідники оцінюють цю “байдужість” радше як вияв толерантності Вітовта, наво-
дячи приклади його покровительства не лише православним і католикам, а також євреям 
(Бершадский С. А. Литовские евреи. – Санкт-Петербург, 1883. – C.177). “Вітовт старався 
зрівняти їх (католиків і православних – В. Л.) даруванням тим і іншим однакової свободи і 
пільг… прагнучи в такий спосіб зміцнити внутрішній порядок у Литовському князівстві” 
(Барбашев А. Витовт и его политика до Грюнвальдской битвы. – C.9).

39 Є. Шмурло, з огляду на цю обставину, пропонує навіть “з більшим правом” називати Ві-
товта “руським князем” (Шмурло Е. Ф. Курс русской истории. Возникновение и образо-
вание Русского государства (862–1462). – Санкт-Петербург, 1998. – C.183).
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з північно-руськими князями, в тому числі зі своїм зятем, виборюючи їхні зем-
лі. Будучи чи не найбільш могутнім і грізним політиком Східної Європи, якого 
боявся польський король і шанували татари, Вітовт проводив незалежну цер-
ковну політику. Водночас, як дійовий учасник загальноєвропейської історії40, 
один із переможців Грюнвальдської битви (1410), він прагнув королівської гід-
ності (не лише де-факто, а також де-юре), яка б урівняла його з іншими като-
лицькими володарями. 

В особі митрополита Кипріяна князь Вітовт мав слухняного помічника і 
виконавця своєї волі. Наприклад, у 1405 р. був викликаний князем в містечко 
Милолюб (яке церковно-історична традиція відносить до Волині41) для участі у 
двотижневій зустрічі з Ягайлом. Історики назвали зустріч “з’їздом володарів”42, 
отже, на ній обговорювались питання державної ваги. Скоріш за все саме у 
Милолюбі за наказом Вітовта Кипріян був змушений зняти єпископа Антонія 
з Туровської кафедри: князь звинуватив владику у протатарських (за іншими 
даними, в антикатолицьких) діях43. Хоча насправді митрополит симпатизував 
Антонію, давши йому згодом притулок у Москві44. 

Судячи з документів, той трикутник (Вітовт – Кипріян – Василій Дми-
трович), що склався у русько-литовських церковних стосунках на зламі XIV–
XV ст., цілком задовольняв великого литовського князя. Під час візитацій пів-
денно-західних єпархій45 (а це було можливе лише за згоди Вітовта) Кипріян, 
40 З одного боку, Вітовт вів масштабну східну політику: диктував свою волю Новгороду і 
Пскову, вторгався у межі Московського князівства, позбавив татар південного Поділля, 
розширивши свої володіння від верхів’я Оки до Чорного моря. З іншого боку, Вітовт 
брав активну участь у політичних справах Німеччини, Угорщини, Чехії, у зносинах Рима 
і Константинополя. (Див. про це: Киркор А-Г. К. Черты из истории и жизни литовского 
народа. – Вильна, 1854; Любавский М. К. Очерк истории Литовско-Русского государства 
до Люблинской унии включительно. – Москва, 1915. – Видю2. – 2004; Prochaska A. Dzieje 
Witolda wielkiego księcia Litwy. – Wilnoб 1914; Łowmiański H. Witold wielki księze litewski. 
– Wilno, 1930; Греков И. Б. Очерки по истории международных отношений Восточной 
Европы XIV–XVI вв. – Москва, 1963; Kosman M. Wielki księze Witold. –Warszawa, 1967 
та ін.).

41 Літописні тексти згадують про це містечко “у Литві” (Пискаревский летописец // ПСРЛ. 
– T.34. – Москва, 1978. – C.154). М.Грушевський, наводячи текст грамоти кримського 
хана Менглі-Герая литовському князю Вітовту про передачу останньому історичних прав 
на руські землі, також подає відомості про Милолюб, але без конкретної географічної 
вказівки (Грушевський М. С. Історія України-Руси. – T.4. – Київ, 1993. – C.7). Водночас, 
Милолюб у грамоті згадуваний поряд з Радогощом. Існують поселення з назвою Радогощ 
на Житомирщині і Хмельниччині. А ще Радогощ відомий як одне з боярських сіл Ост-
рожчини, яким володіли магнати Ходкевичи (Атаманенко В.Б. Острозька волость у кінці 
XVI – першій половині XVII ст. /В. Б. Атаманенко // Осягнення історії. – Острог–Нью-
Йорк, 1999. – С.137–144).

42 Горский А. В. Святитель Киприан, митрополит киевский и всея Руси / А. В. Горский // 
Прибавление к Творениям св. Отцов в русском переводе. – Ч.6. – Кн.2. – Москва, 1848. 
– С.361; Голубинский Е. Е. История Русской Церкви. – Т.2, первая половина. – Москва, 
1997. – С.341.

43 Голубинский Е. Е. История Русской Церкви. – Т.2. – С.340.
44 Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью // ПСРЛ. – 
Т.9. – С.191–192.

45 Після свого першого утвердження в Москві (1380) у статусі всеруського митрополита 
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як бачимо, займався не лише церковними, а й політичними справами (і ними, 
радше, найбільше), маючи неодноразові зустрічі з Вітовтом і Ягайлом. Саме 
на одній із них у 1396 р., скоріш за все, вирішувалось питання проведення 
унійного собору “в Росії”. Важко уявити, щоб Кипріян звернувся з такою про-
позицією до патріарха без санкції Вітовта. 

Після смерті митрополита стосунки литовського князя з Москвою різко 
погіршились. (І це передбачав Кипріян, закликавши у 1406 р. на Русь свого 
протеже – ігумена сербського Пантократового монастиря Григорія Цамблака, 
який вирушив до Москви не через Київ, а Литву). Відмова Константинополя 
висвятити на Київську митрополію князевого претендента – полоцького єпис-
копа-грека Феодосія, відверта промосковська орієнтація нового митрополита 
Фотія, якого литовці звинуватили у розоренні святительської резиденції у Киє-
ві, зумовили повернення Вітовта до ідеї незалежної Церкви. Відомо, в який рі-
шучий спосіб литовський володар втілив цю ідею, пішовши, як деякі його по-
передники, на порушення церковних канонів. Маємо на увазі Новогрудський 
собор 1415 р. і окружну грамоту Вітовта зі звинуваченнями Фотія і критикою у 
бік Константинополя. Безсумнівно, поставлення Цамблака на митрополита бу-
ло узгоджене Вітовтом з Ягайлом46, адже невипадковою є участь на Новогруд-
ському соборі галицького єпископа Iоана і червенського (перемишльського) 
Павла47 (за іншими документами, перемишльським владикою був Геласій48). 

Чергову непідлеглу Москві Литовсько-Київську кафедру – адже Григорій 
Цамблак (1415–1419/1420) був поставлений на соборі “митрополитом святей 
нашей церкви киевской и всей Руси”49 – Вітовт хотів бачити не лише у русь-
кому, а й східноєвропейському контексті. Свідченням цього є його зв’язки з 
гуситами і протекція чеському реформатору Ієроніму Празькому (який також 
проповідував церковну унію50), а також скерування Григорія Цамблака в якості 
Кипріян кілька разів відвідував Волинь. Скоріш за все у 1383 р., рік смерті (Войтович Л. 
Княжа доба на Русі: портрети еліти. – Біла церква, 2006. – С.614-615) литовського князя 
Любарта (у православному хрещенні Дмитрія) Гедиміновича, при гробі якого у Луцьку 
святитель виголосив молитву за упокій душі князя (Текст молитви зберігся й опубліко-
ваний у: Макарий (Булгаков). История Русской Церкви. – Приложение. – № 26). Більш 
відомі в історіографії пізніші приїзди Кипріяна на Волинь: у 1396–1397 та у 1404–1406 
рр. (Про них див.: Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской лето-
писью // ПСРЛ. – Т.11. – С.191–192, 312–315; Голубинский Е. Е. История Русской Церкви. 
– С.336–340).

46 Флоря Б. Н. Православный мир Восточной Европы. – С.293. 
47 Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью // ПСРЛ. – 
Т.11. – С.226–227. 

48 Памятники древнерусского канонического права. – C.309–310.
49 АЗР. – T.1. – № 12; Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской лето-
писью // ПСРЛ. – T.11. – C.228; Памятники древнерусского канонического права. – C.311. 

50 Ще Ян Гус до своєї загибелі намагався налагодити зв’язки з Константинополем. Спо-
движник Гуса Ієронім Празький вважав православ’я найближчим до засад “чистого” 
апостольського християнства і в цьому близьким чеському реформаційному рухові. Від-
так, виношував план об’єднання гуситів з православними. У 1413 р. Вітовт дозволив Іє-
роніму приїхати в Литву, і той так ревно проповідував свої ідеї (відвідав, зокрема, Вільно, 
Вітебськ, Псков), що це викликало невдоволення не лише віленського католицького єпис-
копа, а навіть місцевих язичників (Aeneas Sylvius, Pontif. Rom. M. Pius II. De’ Polonia, de 
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нового руського митрополита на Констанцський собор. 
Оцінюючи незалежну церковну політику Вітовта, В.Васильєвський 

пов’язав проведення Новогрудського собору з унійними планами князя, вважа-
ючи утворення нової митрополії кроком у їх реалізації51. Цю думку фактично 
підтримує Б. Флоря. За ним, Ягайло і Вітовт, з огляду на кризу католицького 
Заходу і складність переговорного процесу між Римом і Константинополем, 
схилялись до регіональної, або локальної унії. Цей намір історик вбачає у де-
яких заявах і діях польського короля і литовського князя часів Новогрудського 
і Констанцського соборів52. Однак чи могли вони виношувати цей план тоді, 
коли Константинополь вів перемовини з Римом про новий вселенський собор, 
якого очікував Сигізмунд I? Й хіба могли Ягайло і Вітовт цілком ігнорувати 
думку Москви? Не відкидаючи того, що ідея регіональної унії розглядалася 
Ягайлом і Вітовтом як один із варіантів, сам факт їх повернення до унійного 
питання на Луцькому з’їзді в присутності імператора і великого московського 
князя, папського і патріаршого послів є досить промовистим.          

У багатьох джерелах виїзд Григорія до Констанці пов’язаний головно з Ві-
товтом. Та, з огляду на обопільну зацікавленість у церковній унії литовського 
князя і польського короля, це було їхнім спільним рішенням. Відомо, що Цамб-
лак у лютому 1418 р. був урочисто прийнятий папою Мартіном V і виступив 
на соборі з кількома промовами53, в яких вітав ідею церковної унії. Чи було це 

Lithuania, de Ruthenis, de Livonia, de Pruthenis // Joannis Pistorii. Polonicae historiae corpus. 
– T.2. – Basileae, 1582. – P.3–4). На думку І. Пальмова, реформаційний рух у Чехії є “осо-
бливим серед інших західноєвропейських реформаційних потоків, ...який за більш спри-
ятливих умов... міг привести до зближення чехів з православним Сходом” (Пальмов И. 
К вопросу о сношениях чехов-гуситов с Восточною Церковью в первой половине XV в. 
– Санкт-Петербург, 1889. – C.4). У 1420 р. до Вільна прибула гуситська делегація, котра 
запропонувала Вітовту чеську корону, зажадавши його підтримки. Й литовський князь 
надав їм військову допомогу: вислав до Чехії збройні загони на чолі із своїм племінником 
Жигимонтом Корибутовичем, сином удільного литовського князя Дмитра Корибута Оль-
гердовича. На боці гуситів воювала також галицька шляхта. Представник князівського 
роду Острозьких Федько Федорович у 1422–1438 рр. під іменем “Фрідеріка, князя русь-
кого” очолював загони чеських повстанців, ставши їхнім воєначальником (див.: Dobner 
G. Monumenta historica Böhemiae. – T.1. – Praga, 1774. – P.142–147; – T.4. – P.73, 162; 
Palacký F. Geschichte vom Bohman. – T.3. – Prague, 1865. – S.299–301; Ruch husycki w 
Polsce: wybór tekstów żródłowych (do r. 1454) / Оprac. R.Heck, E.Maleczyńska. – Wrocław, 
1953; Любащенко В. І. Історія протестантизму в Україні. – Київ, 1996. – C.56–58). Нато-
мість Владислав Ягайло (якому гусити також пропонували корону), пристав до антигу-
ситської коаліції, видавши у 1424 р. Велюнський декрет (підтверджений на варшавських 
сеймах у 1430, 1432, 1433, 1434 рр.), за яким приналежність до гусизму оголошувалась 
антидержавним злочином. Цей декрет у 1439 р. був підтверджений на провінційних сей-
мах у Мостиськах і Кам’янці-Подільському (Розов В. Исторический обзор сеймовых кон-
ституций и королевских декретов (бывшей) польской Речи Посполитой касательно дис-
сидентов // Труды Киевской духовной академии. – Киев, 1867. – Kн.2. – C.186). 

51 Васильевский В. Г. Очерк истории города Вильны // Памятники русской старины в 
западных губерниях. – Вып.5. – Вильна, 1870. – C.20

52 Флоря Б. Н. Православный мир Восточной Европы. – C.291–295.
53 Вміщені у: Никольский Н. К. Материалы для истории древнерусской духовной письмен-
ности // Известия Отделения русского языка и словесности Российской академии наук. 
– Санкт-Петербург 1903. – № 2. – C.70–75; Сборник отделения русского языка и словес-
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його особистим переконанням, чи тільки виконанням настанов Ягайла і Вітов-
та? Адже Цамблак відомий як автор антикатолицьких творів54. Історики продо-
вжують сперечатися відносно унійних симпатій Цамблака55. Однак це питання, 
як і подальший перебіг унійого процесу у польсько-литовській державі часів 
митрополита київського і всієї Русі Герасима (1433–1435), виходять за межі 
нашого розгляду.  

Тому вернімося до листування 1397 року. Отже, його дійовими особами 
були і польський король, і литовський князь. «Підтримка Константинополь-
ським патріархатом польсько-литовського проекту скликання Вселенського 
Собору дозволила б Ягайлу і Вітовту потім виступити з ініціативою ліквідації 
розколу в католицькому світі заради здійснення унії Церков, що би сприяло 
зростанню міжнародного престижу Польщі і Литви»56. Водночас не залишає 
сумніву також зацікавленість у згаданому листуванні митрополита Кипріяна. 
Не забуваймо, що він прибув на Русь як післанець Константинополя і діяв тут, 
насамперед, в контексті церковної політики Візантійської імперії. Не випадко-
во Кипріянове митрополитство оцінюється багатьма ученими таким, яке при-

ности Императорской академии наук. – T.82. – Санкт-Петербург, 1907. – № 4. – C.147–
152; Мечев К. Речь Григория Цамблака на Церковном соборе в Констанце // Bulgarian 
Historical Review. – Sofi a, 1981. – № 4. – C.86–93; Пелешенко Ю. В. Розвиток української 
ораторської та агіографічної прози кінця XIV − початку XVI ст. – Київ, 1990. – C.117−118; 
Кенанов Д. Озареният Григорий Цамблак. По материали от Вилнюските ръкописни и ста-
ропечатни сбирки. – Пловдив–Велико Търново, 2000. – C.195–198; Бегунов Ю. К. Творче-
ское наследие Григория Цамблака. – Женева–Велико Тырново, 2005. – C.437–441. 

54 Донченко Н. Ф. Григорий Цамблак и антилатинская полемика XIV–XV вв. / Н. Ф. Дончен-
ко // Герменевтика древнерусской литературы. – Сб.10. – Москва, 2000. – С.215–230. Що-
правда, О. Павлов, друкуючи полемічний трактат “Стязаніє с латиною” (в якому викрива-
ються З5 “латинських оман”), котрий вважають головним полемічним твором Цамблака, 
обережно називає пам’ятку такою, що є “приписувана руському митрополиту Григорію” 
(Павлов А. Критические опыты по истории древнейшей греко-русской полемики против 
латинян. – Санкт-Петербург, 1878. – C.VI, 191–198).

55 Див.: Соббатовский А. Григорий Цамблак, митрополит Киевский и Литовский. – Виль-
на, 1884; Киевский митрополит Григорий Цамблак (Очерк его жизни и деятельности) // 
Богословский вестник. – T.3. – Москва, 1895. – № 7, 8; Яцимирский А. И. Григорий Цам-
блак. Очерк его жизни, административной и книжной деятельности. – Санкт-Петербург, 
1904; Бучинський Б. Студії з історії церковної унії / Б. Бучинський // Записки наукового 
товариства ім.Шевченка. – T.86. – Львів, 1908; – T.88. – 1909; Sužiedelis S. Vytauto Didžiojo 
santykiai su Rytų Bažnyčia // Tiesos kelias. – Kaunas, 1930. – № 7, 8; Janulaitis A. Žemaičiai 
ir bažnytinis seimas Konstancijoj (1414–1418). – Kaunas, 1932; Снегаров И. Духовно-кул-
турни връзки между България и Русия през средните векове (Х–XV в.). – София 1950; 
Първев Г. Констанцкият събор (1414–1418) и участието на Григорий Цамблак в него / 
Г. Първев // Търновска книжовна школа. – T.2. – Велико Търново, 1980. – C.487–488; 
Първев Г., Банев Кр. Срещата на Григорий Цамблак с папа Мартин V на събора в 
Констанц през 1418 г. / Г. Първев, Кр. Банев // Исторически преглед. – София, 1982. – 
№ 5; Дьопман Х.-Д. Митрополит Григорий Цамблак и неговото отношение към римската 
църква на констанцкия собор / Х.-Д. Дьопман // Търновска книжовна школа. – T.3. – Ве-
лико Търново, 1984. – C.379–383; Thomson F. J. Gregory Tsamblak: The Man and the Myths. 
– Gent, 1998; Кенанов Д. Озареният Григорий Цамблак.. та ін.

56 Флоря Б. Н. Православный мир Восточной Европы. – C.291.
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вело до посилення візантійського впливу у руських землях57. Однак більш ці-
кавим є те, які власні інтереси переслідував Кипріян у польсько-візантійських 
перемовинах. А те, що вони були вагомим складовим його церковно-політич-
ної діяльності, безсумнівно. 

Так, участю у підготовці вселенського собору Кипріян хотів завоювати 
симпатії Владислава Ягайла в своєму змаганні за Галицьку кафедру. Втратив-
ши у цьому підтримку патріарха, Кипріян не мав іншого засобу здолати свого 
суперника Іоана Бабу. Зрештою, сумнівний статус останнього, відсутність ав-
торитетного наставництва, занепад церковного життя й беззахисність право-
славних перед католицькою пропагандою – усе це, дійсно, вимагало рішучого 
втручання у справи Галичини. Однак виглядає так, що невизначеність ситуації, 
котра склалася навколо Галицької митрополії, задовольняла польського короля. 
На думку церковних істориків, Кипріяну так і не вдалося підпорядкувати собі 
Галич58. Хоча це питання усе ще заплутане. З одного боку, Галицька митро-
полія у 1400 р. продовжує фігурувати в переліку підлеглих Константинополю 
провінцій, з іншого – Київ, Русь і Галич згадуються у патріарших актах поряд 
з іменем Кипріяна59. У згадуваному Ягайловому привілеї Перемишльському 
єпископству Кипріян названий митрополитом київським, галицьким і всієї Ру-
сі60. Водночас у 1404–1406 рр., під час свого другого приїзду у південно-за-
хідну Русь в якості всеруського митрополита, Кипріян так і не відвідав жодної 
галицької єпархії, перебуваючи, крім Києва і “Литви”, лише на Волині. Тут, у 
Луцьку, у 1405 р. він разом з луцьким і холмським (а Холм тоді був виведений 
зі складу Галицької митрополії) єпископами, висвятив нового володимиро-во-
линського владику “попа Гоголя”61.

Інший Кипріяновий інтерес до церковної унії слід шукати у Москві. Й, 
насамперед, у поступовому піднесенні Московського князівства, зміцненні 
позицій великого князя на сході і півночі Русі. Вже непоступливість Дмитрія 
57 Див.: Барсов Т. Константинопольский патриарх и его власть над Русскою Церковью. – 
Санкт-Петербург, 1878; Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви. – T.1. – Па-
риж, 1959; – Изд.2. – Москва, 1991; Ключевский В. О. Русская история. – Т.4. – Москва, 
2001; Скрынников Р. Г. Святители и власти. – Ленинград, 1990; Його ж. Государство и 
Церковь на Руси XIV–XV вв. –Новосибирск, 1991; Його ж. Крест и корона. Церковь и 
государство на Руси IX–XVIII вв. – Санкт-Петербург, 2000 та ін.

58 Порівняймо. “Ще у 1414 р... Галицькою Церквою правив якийсь Iоан… Хто були на-
ступники Iоана і як вони називалися, не збереглось повідомлень, але те безсумнівно, що 
навіть у половині XV ст. Галицька митрополія вважалася ще окремою від Київської і не-
підлеглою Всеросійському митрополиту” (Макарий (Булгаков). История Русской Церкви. 
–  C.872) і “Митрополитом Iоан, очевидно, так і не став, але й змістити його Кипріян так 
і не зміг аж до самої своєї смерті. Лише наступник Кипріяна Фотій зумів добитися ска-
сування Галицької митрополії і повернення її під свій омофор” (Петрушко В. И. История 
Русской Церкви с древнейших времен до установления патриаршества. – Москва, 2007. 
– C.145)

59 Darrouzès J. Notitiae episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae. – P.418; Успен-
ский Б. Царь и патриарх. Харизма власти в России. (Византийская модель и ее русское 
переосмысление). – Москва, 1998. – C.404–405).

60 AGZ. – T.7. – 1878. – № 26; Fijałek J. Średniowieczne biskupstwa Kościóła Wschodniego na 
Rusi i Litwie. – T.XI. – Rocz.1. – 1897. – S.43.

61 Летопись по Воскресенскому списку // ПСРЛ. – T.7. – Санкт-Петербург, 1856. – C.77.
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Івановича в питанні заміщення митрополичої кафедри62, його тривале проти-
стояння з Кипріяном63 засвідчили глибинні зрушення в церковному житті Ру-
сі. Московський князь, по суті, зробив заявку на власну політику. Ще більше 
це виявилося під час скликаного ним у Москві у 1378 р. собору єпископів, 
які повелінням князя іменували Михаїла (Митяя) всеруським митрополитом64. 
Кипріяна обурили не тільки дії князя (який лише через два роки звернувся за 
санкцією до патріарха), а також його вибір. Представник білого духовенства, 
нагально пострижений у ченці, Михаїл своїми поглядами і способом життя був 
далекий ідеалам монашества. В особі ж Михаїла, а потім інших ставлеників 
Дмитрія Івановича – митрополита київського і всієї Русі Пімена (1380–1389) 
та суздальського архієпископа Діонісія Кипріян мав серйозних суперників на 
Московську кафедру. 

Другим тривожним сигналом московського сепаратизму став учинок вели-
кого князя Василія Дмитровича, який заборонив поминати ім’я візантійського 
імператора під час богослужіння. Грамота патріарха Антонія, адресована Ва-
силію у 1393 р. “з докором за неповагу до патріарха і царя”, а також настійливі 
увіщання Кипріяна змусили московського князя підкоритись. Однак митропо-
лит зрозумів: Константинополю буде все важче керувати руською князівською 
владою і руською церквою. До того ж партикулярні тенденції вже охопили бал-
канський регіон, загрожуючи руйнацією “Візантійській співдружності націй”. 
Втягнувши у церковно-унійні перемовини великого московського князя, зро-
бивши його учасником більш ширшої – східноєвропейської політики, митро-
полит міг сподіватися на те, аби й надалі залишати його у сфері церковно-полі-
тичних інтересів Константинополя. А може також і на те, що справа церковної 
унії об’єднає Ягайла, Вітовта і Василія65 і допоможе встановленню у руських 
землях політичного і церковного миру.     

Однак не відомо, чи вдалося Ягайлу і Вітовту залучити Василія Дмитро-
вича до унійних перемовин. Важко уявити, щоби Москва (тісно поєднана сво-
єю дипломатією з Константинополем) і Велика Орда (союзниця Візантії в її 
протистоянні з турками-османами) були у невіданні стосовно цих перемовин. 
Тим більше враховуючи ту зацікавленість в унії, яку у XIV ст. демонстрували 
західно- і східноєвропейські володарі. Але одна справа обізнаність, інша – без-
посередня участь у підготовці унійного собору. Зважаючи на факт зустрічі Ва-
силія Дмитровича з Вітовтом у Смоленську у 1396 р. (напередодні отримання 
62 Московський князь явно хотів закріпити за собою право вибору кандидата в митрополи-
ти, і саме ця обставина визначила характер наступної боротьби за митрополію (Успен-
ский Б. Царь и патриарх. – C.382). 

63 Дмитрій Донськой двічі (у 1378 і 1382 рр.) й у відверто брутальний спосіб виганяв Кипрі-
яна з Москви, погрожуючи йому фізичною розправою.  

64 Про це див.: Соколов П. Русский архиерей из Византии и право его назначения до начала 
XV века. – Киев, 1913. – С.448–468; Мейендорф Й. Византия и Московская Русь. – С.201–
211; Прохоров Г. М. Повесть о Митяе. – С.52–61; Греков И. Б. Восточная Европа и упадок 
Золотой Орды (на рубеже XIV–XV вв.). – Москва, 1975. – С.116–120.

65 Оцінюючи врівноважену політику Кипріяна, спрямовану на замирення, з одного боку,  
Москви, з іншого – Литви і Польщі, Д. Оболенський зазначає: “Не може бути жодних 
сумніві у тому, що Кипріян відіграв значну роль у цьому rapprochement (зближенні)” 
(Оболенський Д. Византийское содружество наций. – C.542).  
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Ягайлом і Кипріяном піттакій Антонія), Б. Флоря зазначає: “Цілком імовірно, 
що саме на цій зустрічі митрополиту і великому князю московському був за-
пропонований план скликання на Русі Вселенського Собору”66. Тобто історик 
не виключає участі московського князя у перемовинах, хоча не наводить інших 
доказів. 

Дійсно, опосередкованим аргументом на користь такої гіпотези можуть 
бути слова Антонія про “незручність” проведення майбутнього вселенського 
собору в “Росії”. Що мав на увазі патріарх? Ту відстань, котру повинні були 
здолати східні ієрархи, чи ту ворожість, яку вже від князювання Олександра 
Ярославича (Невського) виявляла північна Русь до “латинського” Заходу чи її 
максимальну наближеність до Орди, котру все ще боялися європейські волода-
рі? І взагалі чи міг бути “зручним” місцем для такої масштабної акції загально-
європейської ваги пограничний з Ордою регіон?

А хіба обов’язково під словом Русь (якщо, звісно, не підмінювати його сло-
вом “Росія”) Антоній мав на увазі володіння московського князя? Слова в його 
грамоті до Ягайла – “якщо шляхетніший король хоче зробити доблесну справу, 
гідну його честі, землі і влади” – наштовхують на інше. Під Руссю патріарх, 
скоріш за все, розумів руські землі, які перебували у межах Ягайлової держави. 
А серед них “найзручнішими” могли бути володіння литовського князя (Віль-
но, Луцьк чи навіть Смоленськ, захоплений Вітовтом у 1395 р.) або той русь-
кий регіон, що залишався під владою короля і, водночас, у сфері впливу Кон-
стантинополя. Наприклад, південно-західна Русь, якою володіли Гедиміновичі 
і котра територіально була наближена до Заходу, маючи з ним давні династичні 
союзи і культурні взаємини. А може навіть розглядався і Галич – митрополиче 
місто і центр православ’я на крайньому рубежі Київської Церкви, котрий якраз 
перебував на перехресті Західного і Східного християнства. Припущення не 
таке вже і фантастичне, хоча, зрозуміло, за відсутності документального під-
твердження, може бути лише гіпотезою. 

В усякому разі очевидно: Галич цілком невипадково потрапив у грамоти 
патріарха Антонія. Щоправда після втрати Галицько-Волинською Руссю своєї 
державності її митрополича кафедра була вже не суб’єктом, а лише об’єктом 
церковної політики. Москві Галич був цікавий як засіб зміцнення своїх церков-
них позицій в південно-західній Русі, Константинополю – як форпост проти-
дії католицизмові (тому патріарх вважав за краще тримати його під власним 
контролем). Польський король, як і московський князь, виборюючи монарше 
право призначати митрополита, посилював цим владу над своїми православ-
ними підданими. Князь Вітовт використав галицьких владик в унезалежненні 
Литовсько-Київської митрополії. Як бачимо, перемовини про церковну унію за 
участю Ягайла, Вітовта і Кипріяна, не зазнали успіху. Зрештою, і не могли за-
знати в період запеклого політичного протистояння в Європі у другій половині 
XIV – першій половині XV ст. 

Viktoriya Lyubashchenko. GALYCH IN THE CHURCH-UNION 
PLANS OF VLADYSLAV JAHAYLO AND METROPOLITAN KYPRIAN.
66 Флоря Б. Н. Православный мир Восточной Европы. – C.291.
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Александр Майоров*

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ИМЕНИ 
И УТОЧНЕНИИ ДАТЫ РОЖДЕНИЯ ДАНИИЛА ГАЛИЦКОГО

В именослове Рюриковичей личное крестильное имя Даниил до начала 
ХIII в. ни разу не встречается. Первый и, возможно, единственный в домон-
гольский период случай представляет имя галицко-волынского князя Даниила 
Романовича, зафиксированное во множестве различных источников.

Современные исследователи уклоняются от ответа на вопрос, откуда в се-
мье галицко-волынских князей появляется сразу несколько совершенно неха-
рактерных для Рюриковичей крестильных имен, среди которых – Даниил, Ира-
клий, Лев и др. Данный феномен, по заключению Н. Ф. Котляра, “в настоящее 
время не представляется возможным объяснить”1.

Примерно к такому же выводу приходят А. Ф. Литвина и Ф. Б. Успенский, 
рассмотревшие все известные ныне случаи использования мужских имен сре-
ди ближайших потомков Романа Мстиславича: “Имянаречение мальчиков в 
этой семье вообще отличалось редким своеобразием и не во всем было ори-
ентировано на общединастический именослов”2. В отношении же имени стар-
шего сына Романа Даниила названные авторы лишь констатируют невозмож-
ность определить происхождение столь нетипичного для Рюриковичей имени: 
“мы не располагаем данными, в честь кого из святых с этим именем он был 
крещен”3.

Мы действительно не имеем прямых указаний в источниках (в особенно-
сти в письменных), в честь какого христианского святого получил свое имя 
Даниил Романович. Но это отнюдь не значит, что ответить на такой вопрос в 
настоящее время не представляется возможным. Разумеется, что при ответе на 
него нам придется обратиться к косвенным данным и сравнительным матери-
алам.

Почитание Даниила Столпника в семье великих князей московских.

Если в домонгольский период случай наречения именем Даниил старшего 
сына галицко-волынского князя Романа Мстиславича является уникальным в 
практике имянаречения Рюриковичей, то в последующее время подобные слу-
чаи становятся регулярными, особенно в семье московских великих князей. 
Из многочисленных источников известно, что младший сын Александра Не-
вского, ставший родоначальником династии московских князей, получил при 
*    Майоров Олександр Вячеславович – доктор історичних наук, професор, зав. кафедри 
музеєзнавства Санкт-Петербурзького університету (Росія)

1  Котляр  Н. Ф.  Комментарий // Галицко-Волынская летопись. Текст. Комментарий. Ис-
следование / Под ред. Н. Ф. Котляра. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 187.

2  Литвина  А. Ф.,  Успенский  Ф. Б.  Выбор имени у русских князей в Х – ХVI вв. Динас-
тическая история сквозь призму антропонимики. – Москва, 2006. – С. 567-568, 573.

3  Там же. – С. 533.
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крещении имя Даниил. Это же имя впоследствии носили сыновья практически 
всех московских великих князей ХIV – начала ХV вв.:

– Даниил Иванович, сын великого князя Ивана Калиты, родившийся в 1319 
или 1320 гг. и умерший, вероятно, в молодом возрасте4;

– Даниил Симеонович, сын великого князя Симеона Гордого, родившийся 
в 1347 г. и умерший, вероятно в раннем возрасте5;

– Даниил Дмитриевич, старший сын великого князя Дмитрия Донского, 
умерший при жизни отца6;

– Даниил Васильевич, сын великого князя Василия I Дмитриевича, умер-
ший в младенчестве7.

С большой долей вероятности мы можем определить, в честь какого хри-
стианского святого получали свои имена упомянутые московские князья, на-
чиная с основоположника династии Даниила Александровича. Ряд известных 
ныне фактов прямо указывает, что в качестве патронального святого родона-
чальника московских князей, который сам был причислен к лику святых Рус-
ской Православной церкви, выступает Св. Даниил Столпник8.

Так, изображение Даниила Столпника с соответствующей надписью пред-
ставлено на печатях, атрибутируемых Даниилу Александровичу9. При своей 
жизни этот князь возвел монастырь, посвященный Даниилу Столпнику10. Об-
раз Даниила Столпника помещен в медальоне, который сопровождает изобра-
жение князя Даниила Александровича на фреске северо-западного столпа Ар-
хангельского собора Московского Кремля11.

Существующий доныне в Москве на правом берегу Москвы-реки ставро-
пигиальный Свято-Данилов монастырь (Даниловский вал, 22) сохранил свое 
древнее посвящение во имя прп. Даниила Столпника. Обитель, в которой ны-
не размещается синодальная резиденция патриарха Московского и всея Руси, 
считается старейшим монастырем Москвы и ведет свою историю от монасты-
ря, возведенного Св. Даниилом Московским12.

Первая обитель, посвященная Даниилу Столпнику, появилась в Москве 
на рубеже ХIII – ХIV вв. Тогда же в ней была утверждена первая архиман-
дрития Московского княжества. После перевода ее в 1330 г. в кремлевский 
Спасо-Преображенский монастырь (Спас на Бору), Данилов монастырь 

4  ПСРЛ. – Т.10. – Москва, 2000. – С. 187; – Т.18. –  Москва, 2007. – С. 89.
5 ПСРЛ. – Т.4. – Ч.1. – Москва, 2000. – С. 279;  – Т.7. – Москва, 2001. – С. 214;  – Т.10. – С. 219.
6  ПСРЛ. – Т.4. – Ч 1. – С. 360, 488;  – Т.7. – С.58;  – Т.18. – С. 24; – Т.25. – Москва, 2004. – С. 218.
7 Приселков  М. Д.  Троицкая летопись. Реконструкция текста. – Санкт-Петербург, 2002. – С. 455.
8  См.:  Литвина  А. Ф.,  Успенский   Ф. Б.  Выбор имени у русских князей в Х – ХVI вв. – 
С. 531-532; См. также:  Флоря  Б. Н.  Даниил Александрович // Православная энциклопедия. 
– Т. ХIV.

9  Янин  В. Л.,  Гайдуков  П. Г.  Актовые печати Древней Руси Х – ХV вв. – Т.3. – Москва, 
1998. – С.67, 166.

10  ПСРЛ.  – Т.7. – С. 202;  – Т.10. – С. 204;  – Т.15. – Вып. 1. – Москва, 2000. – Стб. 46.
11 Самойлова  Т. Е.  Княжеские портреты в росписи Архангельского собора Московского 
Кремля: Иконографическая программа ХVI в. – Москва, 2004. – С. 142, 146.

12 См.:  Данилов во имя прп. Даниила Столпника московский монастырь // Православная 
энциклопедия. – Т. XIV.
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запустел и был возобновлен только в 1560 г. по воле Ивана Грозного13.
Древний Даниловский монастырь и возникшее вокруг него “сельцо” Да-

ниловское располагались на правом (южном) берегу Москвы-реки, на ее излу-
чине. Монастырь с поселением разделяло устье небольшой речки Даниловки, 
ныне исчезнувшей. В ХVI в. обитель была отстроена на новом месте, старое 
же заняло разросшееся “сельцо” Даниловское. Древнее посвящение монасты-
ря Св. Даниилу Столпнику подтверждается сведениями о том, что главный его 
храм издревле был посвящен именно этому святому. Запустение монастыря 
во второй половине ХIV – начале ХVI вв. привело к использованию его тер-
ритории как приходского кладбища, а храма – как приходской церкви. С воз-
обновлением обители на новом месте ее старый храм во имя прп. Даниила 
Столпника так и остался приходским, просуществовав в таком качестве до на-
чала ХVIII в.14

Не только основоположник московской княжеской династии Даниил Алек-
сандрович, но и другие московские князья, носившие имя Даниила, получили 
его в честь того же святого – Даниила Столпника. Такой вывод можно сделать в 
отношении почти всех известных ныне московских князей ХIV – начала ХV в. 
с именем Даниил15.
13 Кучкин  В. А.  О дате основания московского Данилова монастыря / В. А. Кучкин // 
Вопросы истории. – 1990. – № 7;  Аверьянов  К. А.  Где находился древнейший монастырь 
Москвы? / К. А. Аверьянов // Историческая география России: новые подходы. Сборник 
статей, посвященных 70-летию В. М. Кабузана. – Москва, 2004.

14 См.:  Беляев  Л. А.  Древние монастыри Москвы (конец ХIII – начало XV в.) по данным 
археологии. – Москва, 1994;  Его же.  Древности Данилова монастыря (церкви во имя 
Воскресения Словущего и Даниила Столпника) / Л. А. Беляев // Культура средневековой 
Москвы XIV – XVII вв. – Москва, 1995.

15  См.:  Литвина  А. Ф.,  Успенский  Ф. Б.  Выбор имени у русских князей в Х – ХVI вв. – 
С. 532-534.

Св. кн. Даниил Московский в молении Св. Троице, с видом Данилова монастыря. 
Икона. Конец XVII – начало XVIII в. Государственный музей истории религии

(Санкт-Петербург, Россия)
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По свидетельству Симеоновской летописи, князь Даниил Иванович, сын 
Ивана Калиты и внук Даниила Московского, появился на свет 11 декабря 
1319 г.16, т. е. непосредственно в день памяти Св. Даниила Столпника. Такая же 
дата, по-видимому, содержалась и в Троицкой летописи, откуда была заимство-
вана Н. М. Карамзиным17. 

День памяти прп. Даниила Столпника был днем, с которым так или ина-
че соотносятся даты рождения других московских князей с крестильным име-
нем Даниил. К примеру, сын великого князя Василия Дмитриевича родился 6 
декабря 1401 г.18, а сын великого князя Симеона Гордого родился 15 декабря 
1347 г.19

Исходя из указанной практики, современные исследователи высказывают 
предположение, что и основатель московской династии, князь Даниил Алек-
сандрович, получивший свое имя в память прп. Даниила Столпника, должен 
был появиться на свет в самом начале зимы, незадолго до 11 декабря20.

Данилов монастырь в Угровске: свидетельства письменных источников 
и новые археологические данные.

В современной литературе мы не найдем объяснения причин распростра-
нения среди московских великих князей почитания Св. Даниила Столпника, 
выразившегося в наречении именем Даниил великокняжеских сыновей на про-
тяжении нескольких поколений подряд. Насколько нам известно, подобный во-
прос вообще не поднимается.

В известной мере это можно объяснить тем, что сохранившиеся источники 
не содержат ясных указаний насчет возможных истоков культа Даниила Столп-
ника в Москве в ХIV в. Очевидно, что почитание этого святого в великокняже-
ской семье должно быть связано с памятью о родоначальнике династии Дани-
иле Московском. Однако, чем объяснить появление такого имени у младшего 
сына Александра Невского?

Точная дата рождения Даниила Александровича в источниках не зафикси-
рована. По мнению большинства исследователей, князь должен был появиться 
на свет в 1261 г.21 Значит, к этому времени в семье его отца должны были сло-
житься определенные предпосылки для будущего династического почитания 
Св. Даниила Столпника.

Похоже, что такие предпосылки сложились еще ранее, в предыдущем по-
колении владимиро-суздальских великих князей. Имя Даниил носил один из 
братьев Александра Невского, сын владимирского великого князя Ярослава 
16  ПСРЛ. – Т.18. – С. 89.
17  Приселков  М. Д.  Троицкая летопись. – С. 356.
18  Там же. – С. 455.
19  ПСРЛ. – Т. 4. – Ч. 1. – С. 279;  – Т. 7. – С. 214;  Т. 10. – С. 219.
20  Борисов  Н. С.  Политика московских князей. Конец ХIII – первая половина ХIV века. – 
Москва, 1999. – С. 65.

21  Тихомиров  М. Н.  Древняя Москва ХII – ХV вв. Средневековая Россия на международных 
путях ХIV – ХV вв. – Москва, 1992. – С. 21;  Борисов  Н. С.  Политика московских князей. 
– С. 65;  Флоря  Б. Н.  Даниил Александрович. – С. 99.
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Всеволодовича. Этот первый из известных в Северо-Восточной Руси князь с 
именем Даниил в источниках упоминается дважды: среди сыновей Ярослава 
Всеволодовича, уцелевших после нашествия Батыя22, и в сообщении о соб-
ственной смерти в 1256 г.23

Как уже отмечалось, вплоть до начала ХIII в. имя Даниил на Руси не было 
княжеским. Первым в роду Рюриковичей это имя получил галицко-волынский 
князь Даниил Романович, ставший одним из самых могущественных и знаме-
нитых князей Древней Руси. У нас есть все основания предполагать, что как 
и в случае с московскими князьями конца ХIII – ХIV вв., Даниил Романович 
получил свое крестильное имя в память прп. Даниила Столпника.

Можно с уверенностью утверждать, что именно в годы княжения Дании-
ла Галицкого на волынских и галицких землях появляются явственные следы 
почитания Даниила Столпника и распространения столпничества как формы 
христианского аскетизма.

Не может быть случайностью появление в Галицко-Волынской Руси во 
времена Даниила двух новых городов с весьма \характерными названиями – 
Столпье и Данилов. Столпье впервые упоминается под 1204 годом24, а в 1217 г. 
значится среди отвоеванных Даниилом у поляков городов западноволынской 
“Украины”25. Данилов упоминается под 1240 годом в сообщении о неудачной 
попытке войск Батыя овладеть городом26. Древние городские укрепления лока-
лизованы вблизи хутора Даниловка Кременецкого района Тернопольской об-
ласти на горе Троица27.

Подобно Даниилу Московскому, построившему вблизи своей столицы Да-
нилов монастырь во имя Св. Даниила Столпника, обитель, посвященную это-
му же святому, несколькими десятилетиями ранее возводит и Даниил Галиц-
кий, и, насколько можно судить, это был первый в Древней Руси монастырь, 
посвященный названному святому.

Сведения о построенном Даниилом Романовичем Даниловом монастыре 
находим в Галицко-Волынской летописи. Под 1268 годом летопись сообщает, 
что в городе Угровске на Западной Волыни уже существовал монастырь Св. Да-
ниила, в котором принял постриг и монашествовал обратившийся в правосла-
вие литовский князь Войшелк: “Воишелкъ иде до Оугровьска в манастырь ко 
святомоу Данилью, и взя на ся чернечькии порты, и поча житии в манастыре”28. 

Монастырь Св. Даниила в Угровске впервые упоминается в известиях, от-
носящихся к 1264 г. Тогда в Рим Даниилом Галицким было отправлено по-
сольство для продолжения переговоров об условиях церковной унии. Возглав-
лял послов галицко-волынского князя игумен Григорий, который в одной из 
папских грамот именовался “аббатом с Горы Святого Даниила”. По мнению
22  ПСРЛ. – Т.1. – Москва, 1997. – Стб. 521.
23  ПСРЛ. – Т.4. – Ч. 1. – С. 232.
24  ПСРЛ. – Т.2. – Москва, 1998. – Стб. 721.
25  ПСРЛ. – Т.2. – Стб. 732.
26  Там же. – Стб. 786.
27  Раппопорт  П. А.  Данилов / П. А. Раппопорт // Краткие сообщения Института археоло-
гии АН СССР. – Вып. 125. – Москва, 1971. 

28  ПСРЛ. – Т.2. – Стб. 867.
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современных исследователей, так в папской канцелярии называли монастырь 
Св. Даниила Столпника в Угровске29.

Под 1259 годом Галицко-Волынская летопись сообщает о завершении Да-
ниилом Романовичем каких-то масштабных строительных работ в Угровске: 
“Данилови бо княжящоу во Володимере, созда град Оугорескъ и постави во 
немъ пискупа”30.

Поскольку впервые Угровск упоминается в летописи под 1204 годом и с тех 
пор фигурирует в ее сообщениях неоднократно31, в данном случае речь идет не 
о закладке города, а о строительстве князем Даниилом новых городских укре-
плений или укрепленной резиденции епископа. Наличие в Угровске епископа, 
а также тот факт, что игумен местного монастыря Св. Даниила представлял 
князя на переговорах об унии с римским папой, свидетельствует о высоком 
церковно-политическом значении этого города во время правления Даниила.

В первой половине ХIII в. Угровск играл особую роль в политике Даниила 
Галицкого. Возможно, князь даже имел планы сделать его своей новой столи-
цей, но впоследствии выбрал для этой цели Холм. Во всяком случае, в прав-
ление Даниила Угровск, несомненно, играл роль административного центра 
русского Забужья32.

Долгое время местонахождение летописного Угровска оставалось не впол-
не определенным33. Лишь во второй половине 1990-х годов были получены 
убедительные археологические подтверждения существования древнего горо-
дища на правом берегу Западного Буга, в 2,5 км к западу от современного се-
ла Новоугрузское (Новоугрузьке) Любомльского района Волынской области, с 
высокой степенью вероятности отождествляемого с древним Угровском34.

Одновременно с поисками города велись также поиски остатков распола-
гавшегося в нем монастыря Св. Даниила. В историко-краеведческой литера-
туре ХIХ – начала ХХ в. приводится несколько записанных со слов местных 
жителей легенд о древней башне, построенной в Угровске князем Даниилом 
Галицким. Эта башня, именуемая Столпом, стала главным ориентиром в поис-
ках следов монастыря Св. Даниила35.
29  Мицько  І. З.  Монастирі / І. З. Мицько // Історія української культури: В 5-ти т. – Т. 2: 
Українська культура ХІІІ – першої половини ХVІІ століть. – Київ, 2001. – С. 234.

30  ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 842.
31  Там же. – Стб. 721. В Галицко-Волынской летописи на протяжении 1204 (1207) – 1268 гг. 
Угровск упоминается семь раз, что указывает на немаловажную роль города в ХIII в. (см.:  
Там же. – Стб. 721, 732, 754, 758, 842, 867).

32  См.:  Панишко  С.  Угровське князівство Данила Романовича / С. Панишко // Король Да-
нило Романович і його місце в українській історії. Мат-ли Міжнародної наукової конф-ції 
(Львів, 29 – 30 листопада 2001 р.). – Львів, 2003.

33  См.:  Панишко  С.  До проблеми локалізації давньоруського Угровська / С. Панишко // 
Київська старовина. – 1997. – № 5.

34  См.:  Мазурик  Ю.,  Остап’юк  О.  Археологічні дослідження літописного Угровська 
на Волині / Ю. Мазурик, О. Остап’юк // Замосцько-Волинські музейні зошити. – Т.1. – 
Zamość, 2003. 

35  См.:  Е. М.  Холмская православная епархия // Холмско-Варшавский епархиальный вест-
ник, издаваемый при Холмско-Варшавской архиерейской кафедре. – Год VIII. – 1884. – 
№ 2. – С. 23;  Его же. Город Холм и его святыня // Холмский календарь на 1885 год. 
– Холм, 1885. – С. 69;  Гербачевский  Ф.  Русские древности и памятники православия 
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В северной части открытого близ с. Новоугрузское древнерусского городи-
ща, у самого берега Западного Буга выявлена укрепленная площадка мысовид-
ной формы площадью ок. 2 га. В средней части мыса располагается урочище с 
характерным названием Столп или Столпово. В центре урочища в 1997 г. рас-
копаны фундаменты прямоугольной в плане каменной башни. Урочище Столп 
представляет собой насыпной земляной холм высотой 2,5 м и диаметром 40 м. 
Располагавшаяся в центре его башня имела периметр 7,4 × 9,3 м, при толщи-
не стен 1,5 – 1,7 м. Кроме фундаментов сохранились остатки сложенных из 
брусчатого кирпича стен на высоту до 1,3 м. По ряду характерных признаков 
кирпич датируется второй половиной ХIII в.36

Построенный Даниилом Романовичем монастырь Св. Даниила в Угров-
ске, очевидно, должен был иметь посвящение святому, которого галицко-во-
лынский князь почитал своим патрональным святым. Недавнее открытие на 
территории монастыря остатков каменной башни-столпа, возведенного на ру-
котворной насыпи посреди урочища, доныне сохраняющего название Столп, 
позволяет заключить, что упомянутый монастырь был посвящен Св. Даниилу 
Столпнику37. Именно этого святого почитал как своего небесного патрона те-
зоименитый ему галицко-волынский князь.

В Галицко-Волынской Руси в правление Даниила Романовича и его по-
томков было возведено несколько монастырских сооружений, подобных баш-
не-столпу монастыря Св. Даниила Столпника в Угровске. До нашего време-
ни сохранилась пятиярусная каменная башня близ Холма, в древнем городе 
с характерным названием Столпье. Эта башня, вероятнее всего, была частью 
Спасо-Столпьевского монастыря, ставшего резиденцией великой княгини Ев-
фросинии после принятия ею монашества38. 

Фундаменты еще одной башни-столпа обнаружены в Спасском монасты-
ре под Старым Самбором39. Особое покровительство своей обители оказы-
вал галицкий князь Лев Данилович. В ХVIII в. было записано местное пре-
дание, согласно которому после смерти своей жены Констанции князь принял 
монашеский постриг и удалился в Спасо-Самборской монастырь, где провел 

Холмско-Подляшской Руси. – Варшава, 1892. – С. 134;  Любарський  С.  Село Угруськ 
Володавського повіту на Холмщині / С. Любарський // Духовна бесіда. – Варшава, 1925. 
– № 17-18. – С. 12;  Раппопорт  П. А.  Волынские башни / П. А. Раппопорт // Материалы 
и исследования по археологии СССР. – № 31. – Москва, 1952.  – С. 220.

36  Мазурик  Ю.,  Остап’юк  О.  Локалізація башти в літописному Угровську / Ю. Мазурик,  
О. Остап’юк // Минуле і сучасне Волині й Полісся: край на межі тисячоліть. Матеріали Х 
наукової історико-креєзнавчої конференції. – Луцьк, 2002.

37  Кучинко  М. М.  Історія населення Західної Волині, Холмщини та Підляшшя в Х – ХІV 
століттях. – Луцьк, 2009. – С. 64-65.

38  См.:  Майоров  А. В.  Дочь византийского императора Исаака II в Галицко-Волынской 
Руси: княгиня и монахиня / А. В. Майоров // Древняя Русь: вопросы медиевистики. – 
2010. – № 1 (39).

39  Малевская  М. В.,  Кос  А. И.,  Рожко  М. Ф.,  Шолохова  Е. В.  Архитектурно-археоло-
гические исследования во Львове и Львовской области / М. В. Малевская, А. И. Кос, 
М. Ф. Рожко,  Е. В. Шолохова // Археологические открытия за 1978 г. – Москва, 1979. – 
С. 360;  Антипов  И. В.  Древнерусская архитектура второй половины ХIII – первой трети 
ХIV в. Каталог памятников. – Санкт-Петербург, 2000. – № III.6. – С. 96-98.
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последние годы жизни40. 

Холмские башни-столпы ХIII в. и их предназначение.

Исследователи давно обратили внимание на удивительный феномен в ар-
хитектуре Галицко-Волынской Руси ХIII – первой половины ХIV в., практиче-
ски не встречающийся в других русских землях. На территории Западной Во-
лыни и Галицкого Прикарпатья к настоящему времени выявлено значительное 
число отдельно стоящих каменных башен-столпов, иногда являвшихся частью 
монастырских комплексов или расположенных в черте городов. Эти сооруже-
ния сохранились в основном в виде скрытых в земле фундаментов. Однако в 
некоторых редких случаях башни сохранились полностью, что позволяет из-
учить их архитектурно-конструктивные особенности и попытаться определить 
функциональное предназначение41.

Долгое время в литературе господствовало мнение, что упомянутые запад-
новолынские столпы представляют собой башни-донжоны военно-оборони-
тельных комплексов, построенных по типу западноевропейских феодальных 
замков. Однако новейшие архитектурно-археологические исследования наи-
более сохранившихся памятников, в частности башни в Столпье под Холмом, 
показывают, что предназначение подобных объектов могло быть совершенно 
иным. На верхнем (пятом) ярусе Столпьевской башни обнаружены остатки ча-
совни, устроенной, несомненно, при строительстве столпа. Данное открытие 
показывает, что изначально башня была предназначена для отправления осо-
бого рода религиозных культов, связанных с идеями христианского аскетизма. 
Такие культы со времен раннего средневековья были широко распространены 
на христианском Востоке и в Византии. Их выражением было столпничество, 
предполагавшее уединенное проживание, как правило, на вершине башни-
столпа в строгом посте и молитвенных бдениях42.

Похоже, Столпьевская башня не утратила своего изначального предназна-
чения и спустя несколько столетий с момента ее постройки. Еще в середине 
ХV в. в башне жил иеромонах-отшельник по имени Вавила, которого принял 
под свою защиту киевский митрополит и папский легат Исидор. В послании 
к старостам Холма от 27 июля 1440 г. Исидор разъясняет, что “попъ Вавила 
отъ светого Спаса отъ Столъпа” не должен терпеть обид от местных жителей, 

40  Stebelski  I.  Dwa wielkie światła na horyzoncie połockim z cieniów zakonnych powstające 
czyli żywoty śś. panien i matek Ewfrozyny i Parascewii zakonnic i hegumenij [...]. Wyd. 2. – 
Т.3. – Lwów, 1867. – S. 28-38, 44.

41  Раппопорт  П. А.  Волынские башни;  Рожко  М. Ф.  Карпатські шляхи та їх охорона 
// УІЖ. – 1990. – № 10; Його ж. Оборонно-житлові вежі в системі укріплень Галиць-
ко-Волинського князівства / М. Ф. Рожко // Любецький з’їзд князів 1097 року в істо-
ричній долі Київської Русі / Відп. ред. П. П. Толочко. – Чернігів, 1997;  Антипов  И. В.  
Оборонительные башни “волынского типа” в системе укреплений городов Западной Руси 
/ И. В. Антипов // Поселения: среда, культура, социум. Материалы тематической научной 
конференции. Санкт-Петербург, 6 – 9 октября 1998 г. – Санкт-Петербург, 1998.

42  Подр. см.:  Zespół więżowy w Stołpiu. Badania 2003 – 2005 / Рod red. A. Buko. – Warszawa, 
2009.
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покушавшихся на прилегающий к столпу сад, так как он в том столпе-церкви 
живет и “Бога молитъ о всемъ християнстве”43.

Главным средоточием башен-столпов на Западной Волыни был город 
Холм, построенный Даниилом Романовичем в качестве новой столицы Га-
лицко-Волынской Руси. В рассказе Галицко-Волынской летописи о постройке 
Холма упоминается “высокая вежа”, возведенная князем Даниилом в центре 
города44. Фундаменты этой постройки раскопаны П. П. Покрышкиным в 1910 
– 1912 гг. на Высокой Горке в Холме. Выстроенная в 1230 – 1240-е годы башня 
представляла собой квадратное в плане сооружение (4,7 × 4,9 м) с круглым 
внутренним помещением (диаметром ок. 2 м) и толщиной стен 1,2 – 1,4 м. 
С юго-западной стороны к башне примыкало прямоугольное вытянутое в дли-
ну сооружение, идентифицируемое как княжеский дворец Даниила Галицкого, 
существенно перестроенный в конце ХIII – начале ХIV в. В ходе дальнейших 
раскопок комплекса княжеского дворца обнаружены фундаменты еще одной 
жилой башни, построенной в середине ХIV в.45

В 2 км к северу от Холма, у деревни Белавино вплоть до Второй мировой 
войны сохранялись остатки стен каменной башни, возведенной на небольшой 
насыпи посреди труднопроходимого болота. В ХIХ в. местные жители называ-
ли эту башню Столп, а местность вокруг нее – Застолпье46.

В 1909 г. башня была обследована П. П. Покрышкиным, а в 1910 – 1911 гг. 
отремонтирована. Уцелевшие фундаменты постройки неоднократно иссле-
довались в 1970 – 1990-х годах. Наружные размеры башни 11,8 × 12,4 м при 
43  АЮЗР. – Ч. I. – T.6. – Киев, 1883. – № II. – С. 5.
44  ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 844.
45  Антипов  И. В.  Древнерусская архитектура второй половины ХIII – первой трети ХIV в. 

– С. 107-108, № IV.3; –  С. 133-135, № IV.16.
46  Хрусцевич  Г. Н.  Белавинская и Столпьевская башни под Холмом / Г. Н.Хрусцевич  // 
Памятники русской старины в западных губерниях империи / Изд. П. Н. Батюшкова. – 
Вып. 7. –  Санкт-Петербург, 1885. – С. 46-61;  Батюшков  П. Н.  Холмская Русь. Исто-
рические судьбы русского Забужья. – Санкт-Петербург, 1887. – Приложения. – №  25. 
– С. 36.

Район Высокой Горки. Место, где во второй половине ХIII в.
находился дворец Даниила Галицкого. Современный вид (г. Хелм, Польша)
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высоте ок. 18 м и толщине стен ок. 1,7 м. О возможном культовом предна-
значении сооружения свидетельствуют размеры и форма окон, устроенных в 
его верхнем ярусе. Эти окна значительно превышали размеры бойниц и пред-
ставляли собой широкие (до 1,7 м) проемы с полуциркульным завершением, 
отделанные белым и зеленым тесаным камнем. На внутренней поверхности 
стен на уровне верхнего яруса были зафиксированы следы штукатурки и кра-
сочной росписи. Над увенчанным сводом верхним ярусом башни, вероятно, 
был устроен еще один ярус, представлявший собой открытую площадку47.

Согласно местным преданиям, записанным в середине ХVII в. холмским 
униатским епископом Яковом Сушей, в окрестностях Холма существовало 
еще несколько древних каменных столпов – в селах Спас и Чернеево. Исследо-
вателями предпринимаются попытки  их идентификации с известными ныне 
объектами, не давшие пока убедительных результатов48.

В соседнем с Холмом городе Люблине известна еще одна каменная башня-
столп, строительство которой связывается с деятельностью Даниила Романо-
вича. По сообщениям польских источников, в 1243 или 1244 гг. Люблин на 
некоторое время был захвачен галицко-волынским князем, немедленно при-
ступившим к строительству в Люблинском замке новой каменной башни. Так, 
в Рочнике Свентокшиском Новом читаем: “…русские в ряде нападений опус-
тошают и поджигают Люблин и всю территорию; и начали строить для себя 
замок и поставили каменную башню”49.

47 Антипов  И. В.  Древнерусская архитектура второй половины ХIII – первой трети ХIV в. 
– С. 138-141. – № IV.18;  Ruszkowska  U.  Chełm-Bieławin. U źródeł miasta // Badania arche-
ologiczne o początkach i historii Chełma. – Lublin, 2002 (Lubelski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w Lublinie).

48  Хрусцевич  Г. Н.  Белавинская и Столпьевская башни под Холмом. – С. 50;  Раппо-
порт  П. А.  Волынские башни. – С. 219-220.

49  Цит. по:  Раппопорт  П. А.  Волынские башни. – С. 220.

Адам Ле Руе (1825? – 1863). Развалины башни в Белавине.
Рисунок из “Люблинского альбома” (1857 – 1860 гг.)
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Дополнительные подробности приводятся в Истории Яна Длугоша, уточ-
няющего, что башня была построена Даниилом на территории Среднего зам-
ка и имела круглую форму: “Он (Даниил Романович. – А. М.), придя в Лю-
блин, захватывает как замок, так и город, и присваивает и забирает всю зем-
лю Люблинскую и строит в Среднем замке круглую башню из обожженных 
кирпичей”50.

Эта башня упоминается и в Галицко-Волынской летописи под 1287 годом 
в рассказе о том, как черский князь Конрад Земовитович, внук Конрада Мазо-
вецкого, попытался захватить Люблин. Завидев во время переговоров с горо-
жанами приближающееся вражеское войско, Конрад бежал и укрылся в камен-
ной башне, где обитали монахи: “И выбеже Кондратъ во столпъ ко мнихомъ с 
бояры своими и с слоугами…”51.

Из приведенного летописного известия следует, что построенная Дани-
илом в Люблине башня имела не столько военно-оборонительное, сколько 
сакральное предназначение: башня, именуемая столпом, была жилищем мо-
нахов, вероятно, приверженцев особого рода монашеского служения – столп-
ничества. И только в минуту большой опасности князь Конрад со своими 
приближенными получил убежище в этом столпе.

50  Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki Sławnego Królewstwa Polskiego. – Ks. 7-8. – Warsza-
wa, 1973. – S. 57.

51  ПСРЛ. –  Т. 2. – Стб. 910.

Готическая или Круглая башня. Предполагаемая башня-столп, построенная 
Даниилом Галицким в середине ХIII в. Современный вид (г. Люблин, Польша)
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До настоящего времени на территории Люблинского замка сохраняется 
круглая кирпичная башня, стоящая на мощном каменном фундаменте, которую 
большинство исследователей отождествляет со столпом Даниила Галицкого52. 
Архитектурные формы и техника кладки башни указывают на ее родство с ар-
хитектурой Мекленбурга и Хале. Это обстоятельство в свою очередь застав-
ляет предполагать, что башня была возведена приглашенными в Люблин вос-
точно-немецкими мастерами. Некоторые исследователи полагают, что Круг-
лая башня Люблина, также именуемая Готической, могла быть построена в се-
редине ХIV в.53

Следы почитания Даниила Столпника и покровительства 
столпничеству потомков Даниила Романовича.

Не только Даниил Романович, но и другие члены семьи галицко-волынских 
князей проявляли себя покровителями столпничества и поддерживали культ 
Св. Даниила Столпника.

Среди прямых потомков Даниила Галицкого имя Даниила носили его 
внук, галицкий князь Даниил Мстиславич, упоминающийся в летописи под 
1280 годом54, а также правнук, острожский и холмский князь Даниил Василь-
кович (ум. ок. 1370 г.), ставший (вместе со своим отцом, слонимским князем 
Васильком Романовичем) родоначальником князей Острожских и Заславских55.

Племянник Даниила Галицкого, волынский князь Владимир Василько-
вич, знаменитый “книжник” и “философ”, со смертью которого прекращается 
галицко-волынское летописание, также, несомненно, имел прямое отношение 
к почитанию Св. Даниила Столпника и столпничеству вообще.

В летописном некрологе по случаю смерти князя впервые в древнерусском 
летописании упоминается имя прп. Даниила Столпника. Владимир скончался 
в день, когда отмечается память этого святого: “…опрятавше тело его, вложи-
ша и во гробъ месяца декабря во 11 день на память святого Данила Столпъника 
в соуботоу”56

В древнерусских месяцесловах ХI – ХIV вв. под 11 декабря отмечается па-
мять нескольких христианских святых57. Выбор среди них княжеским летопис-
цем именно Даниила Столпника в связи с упоминанием о смерти Владимира
Васильковича может свидетельствовать, что этот святой был каким-то особым 

52  Лонгинов  А. В.  Червенские города. – Варшава, 1885. – С. 145; Его же. Памятники рус-
ской старины в г. Люблине / А. В. Лонгинов // Памятники русской старины в западных 
губерниях империи / Изд. П. Н. Батюшкова. – Вып. 8. – Санкт-Петербург, 1885. – С. 239-
240;  Раппопорт  П. А.  Волынские башни. – С. 220;  Антипов  И. В.  Люблинская башня и 
западнорусская архитектура второй половины ХIII в. / И. В. Антипов  // Староладожский 
сборник. – Санкт-Петербург – Старая Ладога, 1998.

53  Koziejowski  N.  Romański character stylowy architrktury wieży na zamku w Lublinie // Roc-
zniki humanisticzne. – T. XXIII. – Lublin, 1975. – Z. 5.

54  ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 881.
55  См.:  Войтович  Л. В.  Княжа доба: портрети еліти. – Біла Церква, 2006. – С. 509-510, 512.
56  ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 919.
57  См.:  Лосева  О. В.  Русские месяцесловы ХI – ХIV вв. – Москва, 2001. – С. 221-222.
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образом связан с усопшим князем.
С Владимиром Васильковичем связано строительство двух самых боль-

ших из известных ныне на волынских и галицких землях каменных башен-
столпов, вызывавших удивление даже у княжеского летописца. В посмертном 
панегирике Владимиру, помещенном в Галицко-Волынской летописи под 1289 
годом, воздается хвала князю в том числе за постройку им нового города Ка-
менца, в котором был возведен невиданных размеров каменный столп: “Созда 
же (Владимир Василькович. – А. М.) въ нем (городе Каменце. – А. М.) столпъ 
каменъ высотою 17 саженеи, подобенъ удивлению всем зрящим на нь”58.

Этот необыкновенный столп почти полностью сохранился до наших дней 
и был неоднократно исследован учеными. Башня располагается на высоком 
берегу р. Лесны (приток Западного Буга) посреди искусственной насыпи. Ди-
аметр круглого в плане сооружения достигает 13,5 м, а высота сохранившихся 
доныне стен – ок. 30 м при их толщине ок. 2 м. Внутри при помощи деревянных 
перекрытий башня была разделена на пять ярусов. На уровне четвертого яруса 
в наружной стене сохранились следы дверного проема и наружной площадки, 
на которой, вероятно, был устроен балкон59.

В той же летописной похвале по случаю кончины Владимира Василькови-
ча говорится о еще одном возведенном им каменном столпе, равном по высоте 
столпу в Каменце. Второй столп Владимира Васильковича был возведен 
неподалеку от первого – в городе Берестье: “…в Берестии же създа стлъпъ 
58  ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 925.
59  Батюшков  П. Н.  Холмская Русь. – Приложения. – № 28. – С. 39;  Раппопорт  П. А.  
Волынские башни. – С. 205-211;  Ткачев  М. А.  Замки Белоруссии. – Минск, 1987. – 
С. 6-10;  Антипов  И. В.  Древнерусская архитектура второй половины ХIII – первой трети 
ХIV в. – С. 115-118. – № IV.7.

Башня-столп Владимира Васильковича. Вторая половина ХIII в.
Современный вид (г. Каменец Брестской области, Беларусь)
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каменъ, высотою, яко и Каменецкыи…”60

Остатки древней башни были полностью уничтожены в 1831 г. при стро-
ительстве Брестской крепости. По старинным планам города конца ХVIII – 
начала ХIХ в., а также в ходе археологических раскопок неоднократно пред-
принимались попытки определить ее местонахождение, не давшие, однако, 
убедительных результатов61.

С конца ХV в. известен располагавшийся возле Берестейского столпа 
монастырь во имя Св. Симеона Столпника. Обитель впервые упоминается в 
привилее 1499 г., данном Берестью великим князем литовским Александром 
Ягеллончиком, где о монастыре говорится как о “древнем”, имевшим два хра-
ма: прп. Симеона Столпника и трапезный Благовещенский. В ХVII – XVIII вв. 
монастырь неоднократно переходил от православных к униатам и обратно. Во 
время  Отечественной войны 1812 г. он сильно пострадал от пожаров и в 1824 г. 
был упразднен. В 1833 г. храмы и другие уцелевшие постройки монастыря 
были разобраны в связи со строительством Брестской крепости. В память о 
древней обители в 1865 г. в новой части Бреста был возведен Собор во имя 
Св. Симеона Столпника, который в настоящее время является кафедральным 
храмом Брестской епархии62.

Еще одна грандиозная каменная башня-столп была построена сыном Да-
ниила Галицкого Мстиславом, княжившим на Волыни. Этот князь известен 
особым стремлением к увековечиванию памяти своих предков: он, в частнос-
ти, возвел храм-усыпальницу во имя Свв. Иоакима и Анны над могилой сво-
ей бабки, великой княгини Евфросинии-Анны63, а одного из своих сыновей 
назвал именем Даниил64. Под 1291 годом в Галицко-Волынской летописи со-
общается о начале строительства Мстиславом Даниловичем нового столпа в 
Черторыйске: “…в Черторыискы в городе заложи столпъ камен”65.

В 1961 г. П. А. Раппопортом был вскрыт фундамент башни на древнерус-
ском городище в селе Старый Черторыйск Маневицкого района Волынской об-
ласти. Башня имела круглую форму, и ее диаметр достигал 13,5 м, т. е. был 
равен диаметру башни в Каменце. Обе башни полностью соответствуют друг 
другу и по строительной технике, вплоть до размеров кирпича. Исследователи 
полагают, что названные сооружения имели также одинаковую высоту и вну-
треннее устройство66.

60  ПСРЛ. Т. II. Стб. 927.
61  Ткачев  М. А.  Замки Белоруссии. – С. 10-11;  Лысенко  П. Ф.  Берестье. – Минск, 1985. 

– С. 57, 335;  Антипов  И. В.  Древнерусская архитектура второй половины ХIII – первой 
трети ХIV в. – С. 119-121. – № IV.9.

62  См.:  Паевский  Л.  Древний Брест и его храмы. – Гродно, 1894;  Зоненберг  Х.  История 
города Брест-Литовска, 1016 – 1907. – Варшава, 1908;

63  ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 937-938.
64  Там же. – Стб. 881.
65  Там же. – Стб. 938.
66  Раппопорт  П. А.  Военное зодчество западнорусских земель Х – ХIV вв. – Москва – Ле-
нинград, 1967. – С. 142-146, 149; Его же. Древнерусская архитектура. – Санкт-Петербург, 
1993. – С. 121;  Антипов  И. В.  Древнерусская архитектура второй половины ХIII – пер-
вой трети ХIV в. – С. 126-128. – № IV.13.
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Похоже, что в ХIII – первой половине ХIV в. свою связь со столпниче-
ством ощущали не только отдельные князья, связанные ближайшим родством 
с Даниилом Галицким. Так или иначе, эта черта объединяла всех членов рода 
Романовичей, правивших как на Волыни, так и в Галичине.

Доказательством сказанному, очевидно, может служить широкий размах 
строительства в различных частях Галицко-Волынской Руси близких друг дру-
гу по своим основным архитектурно-конструктивным особенностям и функ-
циональному предназначению башен-столпов, которые в литературе принято 
называть “башнями волынского типа”.

Помимо уже рассмотренных нами примеров в настоящее время подобная 
башня известна в Турове. Время и обстоятельства ее сооружения неизвестны. 
Постройка не сохранилась до нашего времени, будучи разобранной в 30-е годы 
ХIХ в.67

Несколько башен-столпов древнерусского времени выявлено в Галицком 
Прикарпатье – на территории современной Львовской области. Это – сохранив-
шиеся до нашего времени, но все еще остающиеся недостаточно изученными 
сооружения в Дрогобыче, Пятничанах (Жидачевского района) и Скеливке 
(Фельштине) (Старосамборского района). И. Р. и Р. И. Могитичи датируют их 
второй половиной ХІІІ – первой половиной ХIV вв.68

Ко времени княжения племянника Даниила Галицкого Владимира Ва-
сильковича относится появление в Галицко-Волынской Руси полного текста 
67  Ткачев  М. А.  Исследования памятников оборонного зодчества Белоруссии / М. А. Тка-
чев // Археологические открытия за 1971 г. – Москва, 1972;  Трусов  А. О.  Памятники 
монументального зодчества Белоруссии ХI – ХVII вв.: Архитектурно-археологический 
анализ. – Минск, 1988. –  С. 103.

68  Могитич  І. Р.,  Могитич  Р. І.  Особливості техніки муровання і архітектурних форм га-
лицько-волинського зодчества (Х – ХІV ст.) / І. Р. Могитич ,   Р. І. Могитич // Археологія. 
– 1990. – № 4. –  С. 62.

Пятничанская башня. Конец ХIII – первая половина ХIV в.
Современный вид (с. Пятничаны Жидaчевского района Львовской области)
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славянской версии сборника духовных сочинений, именуемого “Паренесис” 
и приписываемого Св. Ефрему Сирину. В колофоне списка Паренесиса, хра-
нящегося ныне в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки в 
Санкт-Петербурге (РНБ. Погодинское собрание. № 71а), значится, что книга 
была писана для некоего Петра, “благолюбивого тиуна” князя Владимира Ва-
сильковича69.

Упомянутый список Паренесиса является копией конца ХV в. с оригинала, 
выполненного на Волыни во второй половине ХIII в. Этот волынский оригинал 
считается древнейшим полным текстом славянского перевода сочинений Св. 
Ефрема Сирина, самым ранним из всех известных ныне списков Паренесиса, 
не только древнерусских, но и славянских вообще70.

Основу сборника составляют “увещательные (παραινετικοί) слова” Ефре-
ма Сирина к египетским монахам, дополненные рядом поучений. В качестве 
вступительных или заключительных статей помещаются также Житие Ефрема 
Сирина, “слово от жития” Ефрема Сирина и “слово о Василии Великом и Еф-
реме Сирине”71.

Появление на Волыни в правление Владимира Васильковича славянского 
перевода сборника сочинений Ефрема Сирина, как нам представляется, долж-
но быть связано с проявлением особого интереса к христианскому аскетизму 
– отшельничеству и столпничеству.

Самый знаменитый из сирийских Отцов Церкви Св. Ефрем Сирин (IV в.), 
сам несколько лет проведший отшельником в горах, не без основания считает-
ся одним из наиболее авторитетных вдохновителей столпничества, чья заслу-
га состоит в духовном оправдании этой особой формы подвижничества и его 
признании христианской церковью72.

В одном из посланий к египетским монахам, переведенном на множество 
языков и вошедшем в состав Паренесиса, Ефрем Сирин решительно возра-
жает тем, кто осуждал столпничество, усматривая в нем следование древним 
языческим ритуалам. Впервые в святоотеческой традиции Ефрем формулирует 
христианское отношение к столпничеству как подвигу во имя Господа: “Одни 
смирили себя вретищем и железом; другие в затворе и посте поработали Гос-
поду; иные на столпах неукоризненно совершили подвиг”73.

69  Столярова  Л. В. Свод записей писцов, художников и переплетчиков древнерусских 
пергаменных кодексов ХI – ХIV веков. – Москва, 2000. – № 105. – С. 119-120.

70  См.: Турилов  А. А.   Ефрем Сирин. Cлавянские переводы, рукописная и старопечатная 
традиция до XIX в. / А. А. Турилов // Православная энциклопедия. – Т. ХIХ. – Отдельные 
фрагменты и “слова”, вошедшие затем в Паренесис, известны со второй половины XII в. 
(см.:  Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. XI – 
XIII вв. – Москва, 1984. – №№ 128, 163).

71  См.:  Paraenesis: Die altbulgarische Übersätzung von Werken Ephraims des Syrers / Hrsg. von 
G. Bojkovsky. – Bd. 1-5. – Freiburg; Berlin, 1984-1990. 

72  См.:  Анатолий (Грисюк), иеромонах.  Исторический очерк сирийского монашества до 
половины VI века. – Киев, 1911;  Vööbus  A.  History of Asceticism in the Syrian Orient. – Vol. 
2: Early Monasticism in Mesopotamia and Syria. – Louvain, 1960. 

73  Св. Ефрем Сирин.  Блаженства: В 55-ти главах. По славянскому переводу. Часть первая. 
Слово 28-е // Творения прп. Ефрема Сирина. – T.1. – Москва, 1858. 
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В сирийском Житии Св. Ефрема, памятнике VI – VII вв., также пере-
веденном на церковнославянский язык и вошедшем в состав Паренесиса, 
описывается, как в момент погребения святого прощание с ним происходи-
ло в присутствии клира, народа, монахов и столпников74. Последние лишь в 
самых исключительных случаях сходили со своих столпов, прерывая данный 
Богу обет служения. Описанный в житии факт красноречиво свидетельствует 
об особом почитании древними столпниками Св. Ефрема, сложившемся если 
не при его жизни, то уже на ранних этапах прославления святого.

Духовная связь святого со столпничеством нашла отражение в христи-
анской иконографии. На византийской иконе середины ХV в. “Успение Св. 
Ефрема Сирина” (Византийский музей в Афинах) святой изображен на погре-
бальном ложе в окружении монахов; над ложем – образ Богоматери; вокруг, на 
пейзажном фоне, – сцены монашеских трудов, вдали – столпник на колонне, 
которому подают еду75.

Родственные связи галицко-волынских и московских князей и 
их общий патрональный святой в памятниках сфрагистики.

Рассмотренные нами факты позволяют заключить, что как у московских 
великих князей в ХIV – начале ХV вв., так и у галицко-волынских князей в ХIII 
– начале ХIV в. почитание Св. Даниила Столпника носило родовой характер, 
что регулярно проявлялось в княжеском именослове, а также в строительной 
и учредительной деятельности князей на протяжении нескольких поколений.
74  Bibliotheca Orientalis Clementino-Vaticana / Ed. J. S. Assemani. – Т.1. – Hildesheim, 1975. – P. 54.
75  Acheimastou-Potamianou  M.  Ikons of the Byzantine Museum of Athens. – Athens, 1998. – 

P. 114-115. – Nr. 31.

Успение Св. Ефрема Сирина. Византийская икона. Середина ХV в.
Музей византийской культуры (Афины, Греция)
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Представители обеих княжеских династий состояли в близком родстве, в 
первой половине – середине ХIII в. скрепленном  брачными союзами  между 
их важнейшими представителями.

В 1250 г. дочь Даниила Галицкого была выдана замуж за владимирско-
го великого князя Андрея Ярославича, брата Александра Невского76. Новую 
чету лично венчал во Владимире близкий сподвижник Даниила митрополит 
Кирилл, который вслед за этим  посетил Александра Невского в Новгороде77. 

С племянницей Даниила, дочерью черниговского князя Михаила Всево-
лодовича Феодулией был обручен еще один брат Александра Невского, Федор 
Ярославич. После неожиданной смерти жениха княжна Феодулия приняла мо-
нашеский постриг под именем Евфросиния (вероятно, в честь своей бабки, 
“великой княгини Романовой”) и прославилась многочисленными христиан-
скими подвигами, став святой под именем Евфросинии Суздальской78. 

Родственные связи с Даниилом Галицким, одним из наиболее 
могущественных русских князей середины ХIII в., разумеется, должны были 
способствовать распространению почитания его святого покровителя среди ве-
ликих князей владимирских. Однако начало этому распространению, очевидно 
было положено в самом начале ХIII в. и было обусловлено матримониальной 
политикой, проводимой матерью Даниила, великой княгиней Евфросинией.

В 1217 г. галицко-волынской княгине удалось женить своего старшего сына 
Даниила на дочери новгородского князя Мстислава Мстиславича Удалого, Ан-
не79. Тем самым, Мстислав Удалой, знаменитый своими громкими военными 
победами, был втянут в борьбу за галицкий стол и вскоре стал новым галицким 
князем80. 

Женившись на Анне Мстиславовне, юный Даниил Романович тем самым 
породнился с будущим великим князем владимирским Ярославом Всеволодо-
вичем, отцом Александра Невского и дедом Даниила Московского. Дело в том, 
что за три года до бракосочетания Даниила с Анной, в 1214 г., старшая сестра 
последней Ростислава Мстиславовна стала второй женой упомянутого Ярос-
лава Всеволодовича81. От этого брака родились сразу пятеро будущих великих 
76  ПСРЛ. – Т. I. – Стб. 472. – Подр. см.:  Dąbrowski  D.  Rodowód Romanowiczów ksiąźąt 

halicko-wołyńskich. – Poznań – Wrocław, 2002. – S. 147-153.
77  ПСРЛ. – Т. I. – Стб. 472-474, 476.
78  Баумгартен  Н. А. Вторая ветвь князей Галицких. Потомство Романа Мстиславича 

/  Н. А. Баумгартен // Летопись Историко-родословного общества в Москве. – Москва, 
1909. – Вып. 1 (17). – С. 12 и след.; Id., Généalogies et mariages occidentaux des Ruricides 
Russes. Du Xo au XIIIo siécle. – Roma, 1927 (Orientalia Christiana. – T.IX. – Ser. I. – Nr. 35). – 
P. 54-55; Grala  H.  Drugie małżeństwo Romana Mścisławicza / H. Grala // Slavia Orientalis. 
– R. XXXI. – Warszawa, 1982. – № 3-4. – S. 125;  Dąbrowski  D.  Rodowód Romanowiczów 
ksiąźąt halicko-wołyńskich. – S. 52-53.

79  ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 732. – О времени заключения брака Даниила Романовича с Анной 
Мстиславовной см.:  Dąbrowski  D.  Rodowód Romanowiczów ksiąźąt halicko-wołyńskich. – 
S. 67-71.

80  О княжении Мстислава Удалого в Галиче см.:  Майоров  А. В.  Галицко-Волынская Русь. 
Очерки социально-политических отношений в домонгольский период. Князь, бояре и го-
родская община. – Санкт-Петербург, 2001. – С. 437-479.

81  ПСРЛ. – Т. 41. – С. 131.
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князей владимирских – Михаил, Андрей, Александр, Ярослав и Василий Ярос-
лавичи82.

Среди многочисленного потомства Ярослава Всеволодовича и Ростиславы 
Мстиславовны был также сын по имени Даниил (ум. в 1256 г.)83. Этот князь 
представляет собой первый известный среди князей Северо-Восточной Руси 
случай наречения именем Даниила, регулярно повторяющимся в последую-
щих поколениях.

Можно думать, что Ростислава Мстиславовна, мать большого семейства, 
назвала одного из своих младших сыновей в честь святого, тезоименитого 
ее зятю, мужу родной сестры, который к середине 1230-х годов (предпола-
гаемому времени рождения Даниила Ярославича) уже стал одним из самых 
влиятельных князей Юго-Западной Руси. В результате имя Даниила оказалось 
перенесенным в именослов владимирских, а затем московских великих князей.

Рожденный еще при жизни Даниила Галицкого будущий московский князь 
Даниил Александрович приходился последнему внучатым племянником по 
женской линии. Имя Даниил он мог получить не только в память своего рано 
умершего дяди, но также и в честь более знаменитого и еще здравствовавшего 
галицко-волынского родственника.

В настоящее время известно несколько типов свинцовых княжес-
ких печатей с изображением Св. Даниила Столпника. В литературе все они 
атрибутированы одному владельцу – московскому князю Даниилу Алексан-
дровичу, связь крестильного имени которого с Даниилом Столпником счита-
ется установленной.

В. Л. Янин и П. Г. Гайдуков отмечают несколько разновидностей подобных 
печатей, найденных в Новгороде:

1) печати с изображением на одной стороне святого всадника и Даниила 
Столпника на обороте (Янин, Гайдуков. 401 в)84;

2) печать с изображением Даниила Столпника на одной стороне и Христа 
Вседержителя на обороте (Янин, Гайдуков. 401 а, б)85.

Как видим, описанные печати при совпадении одного из изображений (Да-
ниила Столпника) совершенно не соответствуют друг другу изображениями на 
другой стороне, что едва ли позволяет атрибутировать их одному владельцу.

Кроме того, в 2002 г. во время археологических раскопок на городище в 
поселке Меджибож Летичевского района Хмельницкой области, отождествля-
емом с древнерусским Межибожьем, обнаружена еще одна печать с изобра-
жением Св. Даниила, остающаяся пока неатрибутированной. На ее лицевой 
82  См.:  Кучкин  В. А.  К биографии Александра Невского / В. А. Кучкин // Древнейшие 
государства на территории СССР. 1985 г. – Москва, 1986.

83  ПСРЛ. – Т. I. – Стб. 521;  – Т. 4. – Ч. 1. – С. 232.
84  Янин  В. Л.,  Гайдуков  П. Г.  Актовые печати Древней Руси Х – ХV вв. – Т.3. – Мо-
сква, 1998. –  С. 67, 166. – № 401 в-4,5,6,7;  Их же. Древнерусские вислые печати, 
зарегистрированные в 2007 г. // Новгород и Новгородская земля. История и археология. 
– Вып. 22. – Великий Новгород, 2008. – № 401 в-8.

85  Янин  В. Л.,  Гайдуков  П. Г.  Актовые печати Древней Руси. – Т.3. – С. 67, 166. – № 401 а, б;  
Их же. Древнерусские вислые печати, зарегистрированные в 1997 г. // Новгород и Новго-
родская земля. История и археология. – Вып. 12. – Великий Новгород, 1998. – № 401 б-3.
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стороне помещено изображение Св. Даниила на столпе и колончатая гречес-
кая надпись ΑΓΙωС ΔΑΝΙΛ[Ο]С, а на оборотной – изображение архангела в 
полный рост с жезлом в правой руке и со сферой в левой86.

Нет никаких оснований атрибутировать вновь найденную печать москов-
скому князю Даниилу Александровичу. Своим внешним видом и иконографи-
ей изображений она существенно отличается от приписываемых этому князю 
печатей, найденных в Новгороде. Кроме того, если для установления связи 
московского князя с Новгородом есть определенные основания87, то доказать 
его связь с расположенным на границе Киевской, Галицкой и Волынской зе-
мель Межибожьем не представляется возможным. В годы правления Дании-
ла Московского Межибожье утратило свое прежнее политическое значение: 
вместе с другими городами Болоховской земли этот город пребывал под непо-
средственной властью золотоордынских ханов, а его жителей летописец име-
новал “людьми татарскими”88. 

Наоборот, не составляет труда проследить тесные взаимоотношения с 
Болоховской землей и ее князьями галицко-волынского князя Даниила Рома-
новича. На протяжении нескольких десятилетий болоховские князья не при-
знавали власти Даниила и поддерживали его главных соперников в борьбе за 
галицкий стол – венгерского королевича Андрея-Младшего и черниговского 
князя Ростислава Михайловича. Под 1241 годом Галицко-Волынская летопись 
сообщает о разорении Даниилом Галицким Болоховской земли в отместку за 

86  Толкачов  Ю. I.,  Моця  Б. О.,  Радченко  Р. I.,  Чакiр  С.В.,  Пiнчак  М. В.  Археологiчнi 
дослiдження в Меджибожi 2000 – 2002 рр. // Археологiчнi вiдкриття в Українi 2001 – 
2002 рр. – Київ, 2003. – С.278. – Рис. 4. – См. также:  Янин  В. Л.,  Гайдуков  П. Г.  Древне-
русские вислые печати, зарегистрированные в 2002 г. // Новгород и Новгородская земля. 
История и археология. – Вып.17. – Великий Новгород, 2003. – № 233 Аа.

87  Янин  В. Л.,  Гайдуков  П. Г.  Актовые печати Древней Руси. – Т. 3. – С. 67.
88  См.: Дашкевич  Н. П.  Болоховская земля и ее значение в русской истории. – Киев, 1876;  
Раппопорт  П. А. Города Болоховской земли / П. А. Раппопорт   // Краткие сообщения 
Института истории материальной культуры АН СССР. – Вып. 57. – Москва – Ленинград, 
1955. 

Печать Янин, Гайдуков. 233 Аа. из древнерусского Межибожья.
С изображениями Св. Даниила Столпника и архангела с жезлом и сферой

(прорись худ. С. Л. Богаченко)
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враждебные действия местных князей89.
Ряд фактов указывает на непосредственные контакты Даниила с меж-

ибожскими князьями. Под 1227 годом Галицко-Волынская летопись сообща-
ет, что Даниил и Василько, примирившись с бывшим луцким князем Яросла-
вом Ингваревичем, дали ему в удел Межибожье, некоторое время перед тем 
пребывавшее под властью Романовичей90. Под 1257 годом тот же источник по-
вествует, как после нашествия на галицко-волынские земли хана Куремсы Да-
ниил “поднял войну против татар” и с помощью воеводы Дионисия Павловича 
захватил Межибожье91.

В свете приведенных выше данных, вскрывающих несомненную связь Да-
ниила Галицкого и его потомков с почитанием Св. Даниила Столпника и столп-
ничества вообще, нам представляется, что наиболее вероятным владельцем 
найденной в 2002 г. на древнерусском городище в поселке Меджибож буллы с 
изображением Даниила Столпника следует считать галицко-волынского князя 
Даниила Романовича.

Еще до того, как были построены Даниловский монастырь в Угров-
ске и многочисленные башни-столпы в Холме и его окрестностях, Галицко-
Волынская летопись приводит важное для нас свидетельство, иллюстрирую-
щее особую сакральную связь Даниила Галицкого со столпничеством. В на-
чале 1233 г., готовясь к решающей битве за Галич с венгерским королевичем 
Андреем-Младшим, Даниил просит помощи у Бога и Св. Симеона: “…и по-
клонився Богу и святомоу Семеоноу, исполчивъ полкы свое”92.

Очевидно, в данном известии речь идет о Св. Симеоне Столпнике – знаме-
нитом сирийском подвижнике, ставшем основоположником столпничества как 
особой формы христианской аскезы, духовном наставнике Св. Даниила Столп-
ника, лично благословившем его на подвиг столпничества.

К уточнению даты рождения Даниила Галицкого.
Как уже отмечалось, крестильное имя Даниила Галицкого исследователя-

ми никогда не соотносилось с именем Св. Даниила Столпника. Тем не менее, в 
литературе неоднократно предпринимались попытки определения патрональ-
ного святого, тезоименитого галицко-волынскому князю. При этом, однако, 
в качестве основного христианского имени князя принималось не постоянно 
упоминаемое в летописях и других источниках имя Даниил, в достоверности 
которого не приходится сомневаться, а его предполагаемое второе имя – Ио-
анн, – упоминающееся лишь однажды.

Под таким именем Даниил Галицкий, по-видимому, фигурирует в одном из 
посланий к нему папы Иннокентия IV. Датированное 3 мая 1246 г. это послание 
адресовано “светлейшему королю Руси Иоанну” (Ioanni illustri regi Russiae)93. 
89  ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 791-792.
90  Там же. – Стб. 753.
91  Там же. – Стб. 838.
92  Там же. – Стб. 767.
93  Historia Russiae Monumenta / Ed. A. I. Turgenev. – T.1. – Sankt-Petersburg, 1841. – Nr. 65;  
Большакова  С. А.  Папские послания галицкому князю как исторический источник / 
С. А. Большакова // Древнейшие государства на территории СССР. 1975 г. – Москва, 1976. 
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Никаких более ясных указаний, позволяющих идентифицировать адресата, в 
документе не содержится. Тем не менее, публикаторы текста папской буллы 
обычно усматривают здесь галицко-волынского князя Даниила Романовича94.

Эту точку зрения разделяют и некоторые новейшие авторы, полагающие, 
что имя Иоанн было крестильным именем Даниила Галицкого, которое он по-
лучил в честь Св. Иоанна Златоуста95. В доказательство приводятся свидетель-
ства Галицко-Волынской летописи о том, что Даниил Романович возвел в сво-
ей новой столице Холме храм во имя Иоанна Златоуста96.

Если папа Иннокентий IV действительно именовал Даниила Галицкого Ио-
анном, то было бы естественным ожидать, что и в дальнейшем понтифик при-
держивался бы такого же именования. Однако этого не происходит. В послани-
ях, датированных 1247 – 1248 гг., папа, обращаясь к галицко-волынскому кня-
зю, именует его Даниилом. “Светлейшему королю Руси Даниилу” адресованы 
три письма папы, датированные 27 августа 1247 г., а также послания от 12 
сентября 1247 г. и 23 января 1248 г.97

Возможно, в первом послании папы произошла какая-то ошибка в упо-
треблении имени галицко-волынского князя, или же письмо было адресовано 
другому лицу. Е. Е. Голубинский, к примеру, считал, что свое первое послание 
в Галицко-Волынскую Русь Иннокентий IV адресовал брату Даниила Василь-
ку98. Однако для подобных предположений нет достаточных оснований.

Скорее всего, при воспроизведении текста папской буллы от 3 мая 1246 г. 
какая-то неточность была допущена в изданиях А. И. Тургенева и А. Пот-
тхаста. В подлинном оригинале письма Иннокентия никакого личного имени 
адресата вообще не значилось, и папа ограничивался безличным обращением: 
“светлейшему князю Руси” (illustri regi Russiae)99.

В пользу такого вывода склоняют также другие послания Иннокентия IV к 
Даниилу Романовичу, относящиеся к начальному этапу их взаимоотношений. 
Тем же 3 мая 1246 г. датированы еще три послания папы, два из которых не-
посредственно адресованы галицко-волынскому князю, где он фигурирует без 
указания личного имени как “светлейший король Руси”100. В третьем письме, 
адресованном папским эмиссарам, отправляемым в Галицко-Волынскую Русь, 
правитель последней также именуется “светлейшим королем Руси” без обозна-
чения личного имени101.

– № I.
94  Regesta Pontifi cum Romanorum / Ed. A. Potthast. – Т.1. – Berolini, 1874. – № 12097;  Боль-
шакова  С. А.  Папские послания. – С. 12

95  Рапов  О. М.  Княжеские владения на Руси в Х – первой половине ХIII в. – Москва, 1977. 
– С. 188;  Войтович  Л. В.  Княжа доба на Русі: портрети еліти. – С. 492.

96  ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 826, 842-843.
97  Historia Russiae Monumenta. – T. I. – Nr. 67-69, 74, 77;  Большакова  С. А.  Папские посла-
ния. – № V-VIII, X.

98  Голубинский  Е. Е.  История Русской церкви. – Т. II. 1-я половина тома. – Москва, 1997. – 
С. 83. – Прим. 2.

99  Les Registres d’Innocent IV. (1243 – 1254) / Ed. E. Berger. – Т.1. – Paris, 1884. – Nr. 1817.
100 Historia Russiae Monumenta. – T. I. – Nr. 62-63;  Большакова  С. А.  Папские послания. 
№ II, IV.

101 Historia Russiae Monumenta. – T. I. – Nr. 64;  Большакова  С. А.  Папские послания. – № III.
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Таким образом, мы приходим к вы-
воду, что единственным достоверно под-
твержденным личным именем Даниила 
Галицкого могло быть только имя Даниил, 
выполнявшее одновременно функции как 
княжеского (светского), так и христиан-
ского (крестильного) имени. Для предпо-
ложения о наличии у этого князя еще одно-
го христианского имени нет достаточных 
оснований. Тем самым, не находит под-
тверждения и версия об особой сакраль-
ной связи Даниила Романовича с Иоанном 
Златоустом, будто бы выступавшим в ка-
честве его патронального святого.

Единственным христианским святым, 
который более всего соответствовал ро-
ли патронального святого для Даниила 
Галицкого, как мы видели, мог быть Св. 
Даниил Столпник. Если этот, сделанный 
нами вывод, соответствует действитель-
ности, появляется новая возможность для 
установления более точной даты рожде-
ния князя Даниила.

В соответствии с календарем церковных праздников, а также в силу общей 
для Рюриковичей традиции соответствия христианского месяцеслова и кня-
жеского именослова, Даниил Романович должен был появиться на свет в пер-
вую декаду месяца декабря – накануне или непосредственно в день церковной 
памяти Св. Даниила Столпника, т. е. 11 декабря или, может быть, за несколько 
дней до этой даты.

Точно так же в литературе решается вопрос о возможной дате рождения 
московского князя Даниила Александровича, тезоименитого Св. Даниилу 
Столпнику: Даниил Московский должен был явиться на свет незадолго до 11 
декабря 1261 г.102 В этот день (или накануне) увидели свет и другие князья 
московской династии, тезоименитые Св. Даниилу Столпнику, о чем имеются 
прямые свидетельства в источниках103.

Вопреки распространенному в литературе мнению, что в средневековой 
Руси младенца нарекали по имени святого, память которого приходилась на 
день крещения новорожденного, совершаемого на сороковой день после рож-
дения, Б. М. Клосс доказывает, что в княжеской среде действовало другое пра-
вило. На основе многочисленных летописных свидетельств за ХIV – ХV вв. 
исследователь устанавливает, что в княжеских семьях крестильное имя в 
большинстве случаев выбиралось по дню рождения и соответствовало имени 
102 Борисов  Н. С.  Политика московских князей. – С. 65.
103 См.:  ПСРЛ. – Т. 4. – Ч. 1. – С. 279;  – Т. 7. – С. 214;  – Т. 10. – С. 219; – Т. 18. – С. 89;  При-
селков  М. Д.  Троицкая летопись. – С. 356, 455.

Феофан Грек (ок. 1340 – ок. 1410) 
Даниил Столпник. Фреска церкви Спаса

на Ильине улице. 1378 г.
 (Великий Новгород, Россия)
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святого, поминовение которого либо непосредственно приходилось на день 
рождения, либо отстояло от него по церковному календарю в пределах одной-
двух недель104.

Совершенно очевидно, что именно такой порядок выбора христианского 
имени для новорожденных членов княжеского рода Рюриковичей действовал 
и в домонгольской Руси. Во всяком случае, в пользу этого свидетельствуют со-
хранившиеся в источниках данные об имянаречении князей, относящиеся ко 
второй половине ХII – первой половине ХIII вв.

Наиболее полные сведения касаются членов семьи владимиро-суздальско-
го великого князя Всеволода Большое Гнездо. Сам Всеволод Юрьевич, полу-
чивший в крещении имя Дмитрия, родился накануне дня памяти Св. Димит-
рия Солунского (26 октября)105. В день памяти этого святого увидел свет сын 
Всеволода Владимир, также получивший в крещении имя Дмитрия106. В честь 
Димитрия Солунского был назван в крещении и внук Всеволода, его полный 
тезка Всеволод-Дмитрий Юрьевич, родившийся 23 октября 1213 г.107.

Старший сын и наследник Всеволода Константин первым среди Рюри-
ковичей получил столь громкое имя, родившись 18 мая “на память святаго 
мученика Потапья въ субботу”108. Имя князю было выбрано в честь Святого 
Равноапостольного царя Константина Великого, чья память по православному 
календарю отмечается 21 мая.

Родившийся 26 ноября 1188 г. великий князь владимирский Юрий Все-
володович был наречен Георгием, так как его рождение пришлось “на освя-
щение церкви моученика Георгия”109. Здесь имеется в виду установленный 
Русской православной церковью еще в древности праздник в честь освящения 
церкви Св. вмч. Георгия Победоносца в Киеве в 1051 г., более известный как 
Юрьев день осенний (или холодный), с которым в ХV – ХVI вв. были связаны 
правительственные меры по ограничению свободы крестьянских переходов.

Летопись сохранила обстоятельства имянаречения еще одного владимир-
ского великого князя Ярослава-Федора Всеволодовича. Князь родился “месяца 
февраля въ 8 день на память святого пророка Захарьи, и нарекоша и въ святемь 
крещеньи Феодоръ”110. По церковному календарю, 8 февраля отмечается па-
мять пророка Захарии Серповидца, а также память великомученика Феодора 
Стратилата.

Еще один из сыновей Всеволода Большое Гнездо Святослав родился “ме-
сяца марта въ 27 день на память святое мученицы Матроны” и “нареченъ бысть 
въ святомь крещении Гаврило”111. В канун дня рождения Святослава право-
славная церковь празднует Собор Архангела Гавриила (26 марта).
104 См.:  Клосс  Б. М.  Избранные труды. – Т. I. Житие Сергия Радонежского. – Москва, 1998. 

– С. 24-27.
105 ПСРЛ. – Т. 15. – Вып. 1. – Стб. 221.
106 ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 674-675.
107 ПСРЛ. – Т. I. – Стб. 438.
108 Там же. – Стб. 396-397.
109 ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 659.
110 ПСРЛ. – Т. I. – Стб. 408-409.
111 Там же. – Стб. 412.
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Сын Всеволода Борис родился “месяца мая въ 2 день на пренесенье свя-
тою мученику Бориса и Глеба”112. 2 мая церковь отмечает память перенесения 
в 1115 г. мощей Свв. Бориса и Глеба в новую церковь-усыпальницу. Еще один 
Всеволодович, стародубский князь Иван родился в канун дня Усекновения 
главы Иоанна Предтечи (29 августа) и получил свое имя в честь этого свято-
го113.

Точно так же определялся порядок имянаречения в поколениях внуков и 
правнуков Всеволода. Убитый татарами в марте 1238 г. ростовский князь Ва-
силько Константинович родился “месяца декабря въ 7 день на память святаго 
отца Амвросья епископа”114. Его наиболее вероятным патрональным святым 
стал Василий Великий, чья память празднуется 1 января. Погибший 4 марта 
1238 г. в битве с татарами на р. Сити ярославский князь Всеволод Константи-
нович родился “месяца иоуня въ 18 день на память святаго мученика Леонтия 
и дружины его”115, однако в крещении был назван Иоанном, так как рождение 
князя пришлось на шестой день перед празднованием Рождества Иоанна Пред-
течи (24 июня). Наконец, праправнук Всеволода ростовский князь Дмитрий 
Борисович (ум. в 1294 г.) родился 11 сентября116, т. е. в день празднования па-
мяти мученика Димитрия из Скепсии.

Такой же порядок выбора христианских имен для новорожденных князей 
по имени святых, чья память отмечается непосредственно в день рождения или 
отстоит от него на несколько дней, в конце ХII – начале ХIII вв. мы наблюдаем 
и у южнорусских Рюриковичей. Правда, иллюстрирующих его примеров в ис-
точниках сохранилось значительно меньше.

Известно, что главный герой Слова о полку Игореве, новгород-северский 
и черниговский князь Игорь Святославич (род. в 1151 г.) получил в крещении 
имя Георгий, так как появился на свет во вторник на “Святои неделе”117. По 
расчетам Н. Г. Бережкова, вторник Страстной недели в 1151 г. приходится на 
3 апреля118. 4 (а по некоторым месяцесловам – 5) апреля праздновалась память 
Св. прп. Георгия Малеина, а 7 апреля – память Св. прп. Георгия Исповедника, 
епископа Митиленского119. В свой знаменитый поход против половцев в 1185 г. 
Игорь отправляется 23 апреля120. Последнее обстоятельство дает основания 
предполагать, что своим патрональным святым он считал Георгия Победонос-
ца121.
112 Там же. – Стб. 404.
113 Там же. – Стб. 414.
114 Там же. – Стб. 434-435.
115 Там же. – Стб. 435.
116 Там же. – Стб. 473.
117 ПСРЛ. – Т.2. – Стб. 422.
118 Бережков  Н. Г.  Хронология русского летописания. – Москва, 1963. – С. 152.
119 Лосева  О. В.  Месяцеслов и именослов в Древней Руси / О. В. Лосева // Румянцевские 
чтения. Мат-лы научно-практической конф-ции по итогам научно-исследовательской 
работы Российской государственной библиотеки (25 – 27 апреля 1995 г.). – Ч. II. – Мо-
сква, 1996. –  С. 64.

120 ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 637.
121 Горский  А. А.  “Всего еси исполнена земля Русская…”: Личности и ментальность рус-
ского Средневековья. – Москва, 2001. – С. 12, 16, 33-34, прим. 2.
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Путивльский и галицкий князь Владимир Игоревич, внук черниговского 
князя Святослава Ольговича, в крещении получил имя Петра, так как родил-
ся “месяца октября въ 8 день”122. По мнению О. В. Лосевой, патрональным 
святым князя, скорее всего, был Св. Петр Капетолийский (память 4 октября) 
или святой воин Петр Галат из обители Св. Фоки (память 9 октября)123.

Сновский князь Ростислав Ярославич, внук черниговского и киевского 
князя Всеволода Ольговича был наречен в крещении Иоанном, “бе бо родилъся 
вь рождество Ивана Крестителя”124.

Отмеченные здесь случаи христианского имянаречения Рюриковичей в ХII 
– ХV вв. определенно указывают на существование общего правила выбора 
имени по дню рождения вне зависимости от времени крещения новорожден-
ного. Мальчиков обычно нарекали в крещении именем того святого, чья память 
по церковному календарю на несколько дней отстояла вперед, т. е. день рож-
дение младенца предшествовал дню памяти его патронального святого, однако 
нередкими были случаи, когда эти дни совпадали125.

Нет никаких оснований сомневаться в том, что указанное правило дей-
ствовало в семье волынских Мстиславичей, откуда происходили галицко-
волынские князья Роман и Даниил. 

Если исходить из указания Галицко-Волынской летописи о том, что в год 
смерти Романа Мстиславича (1205 г.) его старшему сыну Даниилу исполни-
лось всего четыре года, последний должен был появиться на свет не позднее 
1201 г. Именно 1201 г. большинство исследователей принимает как наиболее 
достоверную дату рождения Даниила Галицкого126.

Установив патронального святого, чье имя носил князь, мы имеем возмож-
ность сделать некоторое уточнение: Даниил Галицкий должен был родиться 11 
декабря 1201 г., в день памяти Св. Даниила Столпника или за несколько дней 
до этой даты.

Aleksandr Mayorov. ON THE ORIGIN OF THE NAME AND 
THE MORE PRECISE DEFINITION OF THE DATE OF BIRTH OF 
DANYLO GALYTSKYI

122 ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 562.
123 Лосева  О. В.  Месяцеслов и именослов в Древней Руси. – С. 64.
124 ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 568.
125 См.:  Лосева  О. В.  Месяцеслов и именослов в Древней Руси; Ее же. Патрональные 
святые русских князей (летописи, месяцесловы, сфрагистика) / О. В. Лосева // Восточная 
Европа в древности и средневековье. Генеалогия как форма исторической памяти. Мат-
лы ХIII чтений памяти чл.-корр. АН СССР В. Т. Пашуто. Москва, 11-13 апреля 2001 г. 
– Москва, 2001;  Литвина  А. Ф.,  Успенский  Ф. Б.  Выбор имени у русских князей в Х 
– ХVI вв. – Приложение.

126 Подр. см.:  Dąbrowski  D.  Genealogia Mścisŀawowiczów. Pierwsze pokolenia (do początku 
XIV wieku). – Kraków, 2008. – S. 300 sqq.
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Ігор Мицько*

ДАВНІЙ УНІВСЬКИЙ ПОМ’ЯНИК

Пом’яники (суботники, синодики, диптихи) – це поминальні записи імен 
померлих кліриків, ченців, церковних та світських жертводавців для зачиту-
вання у храмі у відповідні дні тижня та року. Вони велись, вочевидь, вже від 
часів прийняття Україною християнства. 

Спершу суботники були у вигляді невеличких пергаментних сувоїв, т. з. гра-
моток1. Іноді особи, які дарували до храму чи монастиря рукописні і старо-
друковані книги, у вкладних записах просили поминати їх рідних та близьких 
людей. Всі ці записи згодом об’єднувались у спеціальних книгах-пом’яниках. 
Синодики велись при всіх катедральних храмах, соборах, монастирях; згодом 
і при більшості парохіальних церков. У великих релігійних осередках іноді 
могло бути декілька ідентичних за текстом суботників (з одних імена зачитува-
лись постійно, з інших – лише у виняткових випадках).

Записи у диптихах мали робитись за традиційною схемою: насамперед пе-
рераховувались імена батькових родичів (спершу чоловічі, потім жіночі), після 
цього аналогічні імена родичів матері. Іноді жіночі імена розташовувались від-
повідними групами після перерахування двох груп чоловічих. У вписах князів 
та шляхти часто на початку або на кінці нотувались митрополити, владики, 
архимандрити, ігумени, монахи, парохіальні священики, сповідники. Існували 
два види князівських записів. У першому перераховувалась родичі і він на-
зивався “Род …такого-то князя”, в “Уписі …такого-то князя” могли згадува-
тись і близькі до дому особи князівського, шляхетського чи навіть простого 
походження, найчастіше товариші та політичні однодумці, домашня прислуга, 
власники сусідських маєтностей і т.п.

На жаль, більшість українських диптихів втрачена; збереглося їх близько 
сотні, переважно з ХVІІІ століття. 

На переломі ХХ та ХХІ ст. в українській історичній науці відновилося за-
цікавлення інформацією, що міститься в диптихах. Найбільше до цього спри-
чинився Леонтій Войтович. Так, в книзі “Князівські династії Східної Європи” 
він широко аналізує такого типу джерела, зокрема, Холмський, найдавніший 
Києво-Печерський та Супрасльський диптихи2. Наталя Яковенко використа-
ла давні українські синодики для реконструкції родоводів шляхти Волині та 
Центральної України3. Олена Русина опрацювала їх у дослідженнях історії 

* Мицько Ігор Зіновійович – кандидат історичних наук, науковий співробітник Національного 
університету “Острозька академія”.

1  Проіснували в деяких церквах до ХІХ ст., коли їх замінили уписи в окремих, “родинних” 
паперових блокнотах.

2  Войтович Л. Князівські династії Східної Європи (кінець ІХ – початок ХVІ ст. Склад, 
суспільна і політична роль. Історико-генеалогічне дослідження. – Львів, 2000. – C.26-68.

3  Яковенко Н. Українська шляхта з кінця ХІV – до середини ХVІІ століття. Волинь і Цен-
тральна Україна. – Київ, 2008.
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Сіверщини4. Здійснені спроби встановити генеалогічні дерева князів Федора 
Любартовича та Острозьких5.

Винятково цінним, але ще не дослідженим, є диптих Святоуспенського чо-
ловічого монастиря в с. Уневі на Львівщині. Обитель ця – одна з найдавніших в 
Галичині. Існувала вже в часи Галицько-Волинської держави, тоді іменувалась 
“великою лаврою”. Це видно з переписаних тут у 1307 р. “Пандектах” Антіо-
ха6: “Въ лѣт ҂ѕ. ѡт єі мсцѧ. июнѧ въ. ві. днъ мчнцѣ. акоулины. и ѽца онофрьѩ. 
кончашасѧ кьнигы сиѩ. рабоу бью маръкови мнихоу прозвоутєроу ѥмоу со-
ущю вєликыѩ лавры прчстыѩ бца на оуспѣхъ и спсньѥ дши и тѣлоу ѥго. и 
всѣмъ починающїмь и троудолюбьзно. и хвалоу и пѣньѥ въсылающє ѽцю и 
сноу и стомоу дху и нынѧ и присно и оу вѣкы вѣкомъ а[минь]. 

Помѧни ги доушю оусопших рабъ своих. мєлєнтьѩ. ѥфросина. стефана. 
ѥфрѣма. настасьѥ. марфы. ѥвгиньѣ. ѥвдокьѣ дмитрьѩ. иѩкова.”7.

Виняткове значення обителі в ХІV ст. підтверджує факт уточнення місця 
надання грамоти короля Ягайла 13 жовтня 1395 року “в Глиняніх, за Львовом 
чтири мили, против манастиря Унейова”8. 

Маргінальні записи згаданого рукопису фіксують існування в Унівському 
монастирі в ХV ст. школи. Так, одну т. зв. руку Дамаскина намалював дяк Ан-
тон, другу “…писаль Есипъ”9. За документами 1445 р. відомий Humen Iosip 
pop Czyrnez de Unyew10. На іншій сторінці міститься прохання до Бога допо-
могти навчити “бѣдунова меншаго иванка”11, який походив з с. Кописна біля 
4  Русина О. Сіверська земля у складі Великого князівства Литовського. – Київ, 1998.
5  Мицько І. Монастирські пом’яники про походження ктитора Унівського монастиря князя 
Федора Любартовича / І. Мицько // Статті, написані після вигнанання з Інституту украї-
нознавства НАН України. – Львів, 2000. – С.3-5; Його ж. Князь Любарт та його родина / 
І. Мицько // Старий Луцьк. – Вип.2. – Луцьк, 2006.– С.42-52; Його ж. Правові підста-
ви володіння князем Любартом спадщиною Романовичів / І. Мицько // Старий Луцьк. 
– Вип.5. – Луцьк, 2009.– С.34-40; Його ж. Синодики монастирів як унікальне джерело 
української генеалогії: князі Острозькі // Статті. – С.9-17; Його ж. Загадки родоводу кня-
зів Острозьких / І. Мицько // Острозький краєзнавчий збірник. – Вип.4. – Острог, 2010. 
– С.3-9.

6 Про ідентифікації Богородичного монастиря з відповідними храмами у Володимирі-
Волинському, Києві чи Синевідську див.: Панькевич І. Пандекти Антіоха 1307 року / 
І. Панькевич // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Т.123/124. – Львів, 1917. 
– С.2-3. Малоймовірно, що тут йшлося про резиденцію перемишльського єпископа Свя-
тоуспенський монастир на околиці Перемишля Вілчі. Він відомий з 1393 р. (Fenczak A.-S. 
Sytuacja wyznaniowa w Przemyślu za Wladysława Jagielly (wybrane problemy) / A.-S. Fen-
czak // Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. – T.1. – Przemyśl, 1990.– S.107, 127).

7  Національний музей у Львові ім. Андрея Шептицького. – Ркк 48. – Арк.306-306 зв. По-
минання розміщене на колись незаписаній сторінці 306 зв. Після її підклеєння до обкла-
динки воно було переписано на арк.306, в кінці вихідних даних, з дописом літер “минь” 
та іменем “максим”. Рукопис зафіксований у найдавнішому збереженому інвентарі біблі-
отеки Унівського монастиря 1747 р. як “Pargaminowa Xiązka Antion” (Візитація Унівсько-
го монастиря 1747 р. // Лавра. – Львів, 1999. – Ч.3. – С.31). 

8  Zbiór dokumentów małopolskich / Wyd. Sułkowska-Kuraś I., Kuraś S. – Warszawa, 1973. – 
Cz.6. – S.132-133.

9  Національний музей у Львові ім. Андрея Шептицького. – Ркк 48. – Арк. лѳ.
10  Akta grodzkie і ziemskie. – Lwów, 1889. – T.14. – S.168-169, 170.
11  Національний музей у Львові ім. Андрея Шептицького. – Ркк 48. – Арк.1. 
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Перемишля12. 
Унівський монастир продовж віків, до закриття у 1790 р. був головною 

обителлю Львівщини, впливовим релігійним та культурним центром. Від кінця  
ХVІ ст. тут часто перебували львівські владики13.

До наукового обігу Унівський диптих увів Антон Петрушевич у 1849 році. 
Він же виготовив декільком дослідникам копії окремих фрагментів найдавні-
шої частини пам’ятки. Наприкінці ХІХ ст. суботник у складі книгозбірні Га-
лицького митрополита Михайла Левицького (†1858) потрапив до бібліотеки 
при львівському Святоюріївському соборі. Звідти надійшов до Церковного му-
зею, а відтак – до Національного музею. Його повернули 1930 р. до Унева, до 
новопосталого студитського монастиря14. Синодик вивчав Юрій Процюк, коли 
в 1936 р. писав свою історію обителі15. На основі зібраних тоді матеріалів він 
згодом, у 1955 р. написав кандидатську дисертацію16. 

Директор Національного музею Іларіон Свєнціцький в міжвоєнний пері-
од готував для публікації каталог рукописів збірки, для якого зробив декіль-
ка варіантів опису Унівського синодика. Можливо, що він же скопіював його 
найдавнішу частину. Принаймні, у кандидатській роботі Ю.Процюка, якому 
І.Свєнціцький допомагав її писати17, є світлини новітньої копії поминання кня-
зів Федора Любартовича та Ольгерда18.

Після закриття радянскою владою монастиря в 1950 р. цінніші церковні 
речі мешканці села сховали у себе і повернули після відновлення обителі в 
1990 році. Невідомо, чи хтось взяв тоді диптих. Правдоподібно, його знищили 
компартійці та комсомольці, коли в 1952 р. в монастирській церкві спалили 

12 Ще раніше, 1408 р. король Ягайло надав біля Перемишля городище Кописно та Святопо-
кровську церкву Йосифу Бєдуну (Акты Южной и Западной Руси. – Т.1. – С.-Петербург, 
1863. – С.6). Правдоподібно, “менший Іванко” ідентичний з його сином Малом, співлас-
ником Кописна в 1415 р. (Zbiór dokumentów małopolskich / Wyd. Sułkowska-Kuraś I., Ku-
raś S. – Warszawa, 1970. – Cz.5. – S.153; Akta. – T.13. – Lwów, 1889.– S.95; Boniecki A. 
Herbarz Polski. – Cz.1. – T.11. – Warszawa, 1907.– S.125).

13  Див.: Мицько І. Святоуспенська Лавра в Уневі (кінець ХІІІ – кінець ХХ ст.). – Львів, 1998.
14  В первісній інвентарній книзі рукописів Національого музею у Львові занотовано на 
арк.1: “N3 F Пом’яник уневський ХVІІ / ХVІІІ ст. З Унева 38, 6/Х 1930 р видано о. ігуми-
ну Климентію прп. (не повернуто). (з церк. музея). Надійшло в 1907 р. з цер. музея”.

15  Prociuk Jerzy. Dzieje opactwa uniowskiego od założenia do unii brzeskiey w r.1595. /Mono-
grafi a/. Lwów, lipiec 1936. // Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Сте-
фаника. – Віділ рукописів (далі – ЛННБУС) – Ф.5. – Оп.1. – Спр. 1637 ІІ.

16  Процюк Ю. Історія Унівської архімандрії від її заснування до скасування. – Львів, 1955. 
– Т.1 – 2. – стор.169+237. Машинописний примірник роботи зберігався у Львові, у о. Ро-
мана Процюка. З його ласкавого дозволу я мав можливість зробити ксерокопію.

17  У вступі до монографії він йому дякує “за цінні поради і вказівки під час архівних роз-
шукувань” (Процюк Ю. Історія. – Т.1. – С.V).

18  Там само. – Т.1. – С.54, 65. Виконані копії грецизуючими літерами. На другому поми-
нанні сфотографована нумерація при іменах, які Ю. Процюк намагався ідентифікувати. 
На оригіналі цього, зрозуміло, йому б не дозволив зробити керівник роботи І. Свєнціць-
кий. Ці світлини надруковані в роботі: Мицько І. Святоуспенська лавра. – С. 14, 13 (без 
нумерації). Наприкінці другого тому роботи вказано, що її коригував редактор журналу 
“Православний вісник” у Львові Й.Ф. Оксіюк, а фото виконав В.Г. Рибак. 
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чернечу бібліотеку19.
Увів цю пам’ятку до наукового обігу львівський історик Антон Петруше-

вич, написавши 1849 р. в Уневі історичний нарис про Унівську обитель. За 
ним, перші чотири аркуші диптиха, в яких зафіксовані найдавніші поминання, 
були долучені до розпочатого на початку ХVІІ ст. суботника.

Дослідник наголошував, що багато цікавих відомостей запозичив “изъ 
памѧнника тоѧже обители, переписанного изъ древнѣшого подлѣнника, изнова 
въ листь при конци ХІІІ столѣтіѧ. Начальніи четири листы помѧнника сего, по 
всей вѣроѧтности обвѣтшалы, суть переписанны при конци минувшего вѣка20, 
и на нихъ читаютсѧ имена господствующихъ королей полскихъ вмѣстѣ съ име-
нами ктиторей  и благодѣтелей монастырѧ съ уписами ихъ родовъ. 

И такъ на первомъ листѣ, подъ выставленнымъ общемъ заглавіѧмъ: “По-
мяни Господи усопшихъ  рабовъ твоихъ благовѣрныхъ царей, князей, Пановъ, 
благодѣтелей святіѧ обители сеѧ” – при имени Ѳодора писанному краскою, 
находитсѧ короткаѧ приписка въ ѧзыцѣ полскомъ: “Князь Любартовичь 
первый основатель монастырѧ Уневского 1400 года”. На второмъ листѣ по-
мянника естъ вписанный, съ прибавленнымъ на сторонѣ 1400 годомъ: “Родъ 
князѧ Ѳодора Любарта”. Первые имена въ уписѣ: Ѳедора (самого князя – А.П.) 
Димитріѧ (его сына †1449 – А.П.21) Агрипины и Анастасіи (кажетсѧ имѧ жены 
или дочерей Ѳеодора – А.П.) суть писаны краскою, слѣдующіѧ по нихъ 32 име-
ни черниломъ: при имени Доментіѧна въ родѣ князѧ Ѳеодора отмеченно, что 
онъ былъ “Еромонахом”22. 

… Въ уписѣ князя Ѳеодора Любартовича чтутсѧ еще слѣдующіѧ имена: 
Симеѡна, Георгіѧ, Василіѧ, Михаила, Софіи, Андреѧ, Іакова, Іоанна 

Kосмы, Павла, Ѳеѡдора ІІ, Євфеміи, Ѳеодора (ІІІ), Ѳомы, Исидора, Іоанна (ІІ), 
Тита, Глѣба Іоанна (ІІІ) Ѳомы (ІІ) Василіѧ (ІІ) Маріи, Григоріѧ Ѳедора (ІІІ) 
Антонія Бориса Василіѧ (ІІІ) Маріи (ІІ) Антоніѧ (ІІ) Дометіѧна Єромонаха 
Леонтіѧ Георгіѧ (ІІ)23

Дослідник вважав, що “доказательством къ тому, что обитель Уневская 
была основаннаѧ литовскимь кнѧземъ а именно Ѳеодоромъ Любартовичемъ, 
послужитъ намъ тое обстоятелство, что в помянникѣ уневскомъ скоро по родѣ 
князя Феодора, следують уписы князя Ольгерда, князя Ольгимонта, и князя 
19  Мицько І. Святоуспенська лавра. – С.106.
20  Тобто, ХVІІІ століття. До слова, копіювання тоді Унівського синодика може бути 
пов’язаним з такою подією. 25 липня 1776 року в Уневі відбулась перша в Галичині капі-
тула василіянського чину. На ній було, зокрема, звернено особливу увагу на увіковічнен-
ня пам’яті померлих братів. Крім обов’язкового внесення їх імен до монастирських дип-
тихів, вони мали записуватись і на спеціальних таблицях, які вивішувались у захристіях. 
Тут і надалі  тексти рукописів передаю  з повним збереженням авторського написання.

21  Тут А. Петрушевич підтримує безпідставне твердження К. Нєсєцького про існування у 
Любарта сина Дмитра (Niesiecki K. Herbarz Polski. – Т. 8 – Lipsk, 1841. – S.235).

22  Ці і наступні цитати з роботи А.Петрушевича подаю за рукописом (ЛННБУС. – АСП-
792/п.74. – Арк.1зв.-2) та публікацією (Петрушевич А. Историческія извѣстія о древней 
архимандріи чину св. Василія В. в селѣ Уневү округа Золочевского / A. Петрушевич // 
Пчела. – Львовь, 1849. – Ч.12.. – С.254).

23 ЛННБУС. – АСП-792/п.74. – Арк.2зв.= Петрушевич А. Историческія извѣстія. – С.256. 
Римські цифри при іменах позначають кількість ідентичних антропонімів. 
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русского Лва, ѧко сродниковъ основателѧ монастыря. Известно что Ольгердъ 
былъ стриемъ Федора Любартовича, для чего и родь Олгердов внесено въ 
помянникъ. Имена Глѣба, Данила и Георгіѧ суть писанны краскою, прочіи 
чернѣломъ; при имени Евстафіѧ, Герасима, Харлампіѧ, Елисеѧ и Феодосіѧ 
чтетсѧ слово “инокы” т.е. тіи Олгердовичи были монахами.24

Тіло Александры погребенное спочиваетъ въ монастырі Уневскомъ, быть 
можеть, что для того внесеннный родъ Олгимонтовичей до Уневского помян-
ника. Въ уписѣ князя Олгимонта чтутсѧ съ начала слѣдующіи мужескіи име-
на: Михаила, Іоанна, Андреѧ, Александра, Василіѧ, Ѳеодора, Георгіѧ и проч. 
а женскіѧ: Анастасіи, Агрипины, Марины, Маріи, Анны, Александры и проч. 
Между прочими именами упоминается имя Макаріѧ митрополита, и кажетсѧ 
менѣ, что то есть митрополитъ кіевскій тогоже имени первый съ прозваніемь 
Чортъ убытый Татарами 1497 года”25.

“Родъ князей Рогатинскихъ”. В том родѣ имя первое Михаила и Марии 
писаны краскою, Константина, Ѧкова, Елены, Ѳеодора, Савы и проч. чернимъ.

“Родь пановъ Лагодовскихъ”.
“Родь пановъ Балабановъ”;
“Pодь пановъ Олѣзаровъ Шиловича Старости Луцкого (см. Niesiecki 

Korona Polska t.III, с.453). Въ томъ родѣ первое имя Захаріи Олѣзара отмѣчено 
краскою. Іоанна, Симеона, Анны, Матроны, Юлиты, Василіѧ, Лазара и проч. 
черниломь”.

“Родь пановъ Гулевичовъ Дублятицкого” О томъ древномъ русскомъ родѣ 
вь Волынской области пишетъ такожъ Niesiecкi (т2, стр.381) Из тогоже роду 
былъ Сыльвестер Гулевичъ Воютинскій Владикою Перемискимъ 1636 года”.

“Родь Митковь Вь томь уписѣ чтетсѧ первое имѧ Александры инокинѣ, 
потомь Василіѧ і Григоріѧ, при прочихь именахь Виссаріона, Іоанна и Елисеѧ, 
прибавлено что оньи были Еромонахамь”.

[Тут розташовувалось поминання роду князя Льва, яке дослідник згадав в 
іншому місці26]

“Родь Пановъ Богдановь” Первіе имена въ томь родѣ суть: Іоанна, Симео-
на, Матѳеѧ; чтутсѧ такожъ полскіе имена Ѧдвиги и Войцеха”.

По сих уписахь, следуетъ поминаніе или уписъ общій Ієромонаховъ и 
монаховъ обители Уневской, межи которыми приводитсѧ имя Михаила сь при-
пискою, что онъ былъ князем (Princeps).

Въ остальной части помянника, хотя неполной на сохранившихсѧ еще 103 
листах, чтетсѧ несколько сотокь тысѧчей рожныхъ именъ и прозвищъ…”27.
24 ЛННБУС. – АСП-792/п.74. – Арк.3-3зв.= Петрушевич А. Историческія извѣстія. – С.260.
25  ЛННБУС. – АСП-792/п.74. – Арк.4-4зв.
26  ЛННБУС – АСП-792/п.74. – Арк.5 = Петрушевич А. Историческія извѣстія. – Ч.12. – 
С.275. 

27  ЛННБУС – АСП-792 /74. – Арк.27-27 зв. Коротко переказав ці відомості А. Петрушевич 
ще у 1874 р. (Сводная галицо-руская летопись с 1600 по 1700 год. – Львовь, 1874. – С.24-
25). Прив’язав А. Петрушевич основну частину синодика до початку ХVІІ ст. тому, що 
перший датований упис в ній походить з 1608 р. (Там само. – С.26). На той час рукопис 
зберігався у львівській митрополичій бібліотеці  під сигнатурою Н. ХІV (Там само. – 
С.27).
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З відомостями А.Петрушевича частково співпадає перший варіант опису 
найдавнішого Унівського синодика, виконаний І. Свєнціцьким для каталогу 
рукописів Національного музею (в ньому чомусь відсутні Митки, і виписані 
цікаві з філологічної точки зору імена): 

“Ркп ч.3 фоліо. Пом’яник Унівського монастиря” “Л.1 Королів, князів і па-
нів польських основників монастиря від 1400 до 1772 р. л.2 Князя Феодора 
Любартовича, “  Олгерда. л.2 об. Князей Рогатинських. Панов Лагодовських. 
Панов Балабанов – Александра, Васілія, Адама Георгія. л.3 Панов Олѣзаров 
Шиловича, старости луцкого Панов Гулевичів Дублянського. л.3 об Родь кня-
зя руского Лвіа Даниїла Лва Георгія Димитрія (стовпець1:Параскевію, ст.2 
Єлиvтерію). Родь князя Олгимонта (с.4: Вовдотію). Родь панов Богданов … 
(Валентіа, Ѩдвѣгу, Войцеха). л.4 Ієросхимонахов и монахов”28.

У публікаціях дослідників містяться дані, які доповнюють опис різних 
частин найдавнішого диптиха, здійснений А. Петрушевичем. Так, С. Пта-
шицький, на підставі надісланої йому З. Люба Радзімінським копії синодика, 
уточнював: “Это рукопись ХVІІІ в., составляющая несомненно список с болеее 
древней. На первом листе читаем “Помяни Господи оусопшихъ рабовъ Твоихъ 
Благовѣрныхъ Князей панов Благодителей стыя Обители сея. Владислава – 
При этом написано: Jagiello, ten dal przywilej na dobra Uniowie 1401.

Ѳеодора – xzę Lubartowicz, pierwszy fundator tego monasteru Uniowskiego 
Ao  1400. Zygmunt August potwierdził prawa 1554.

Stefan 1564 (?)
Wladyslaw IV, 1634, и т.д.”
Поминнання Федора Любартовича неодноразово передруковувалось. Це 

зробив К. Стадніцкі у 1853 р., навівши польський переклад та факсимілє29, 
З. Люба-Радзімінські у 1906 р., надрукувавши польський переклад30, С. Пта-
шицький у 1907 році31.

За світлиною копії з дисертації Ю.Процюка, воно мало такий вигляд 
(товстим шрифтом виділені червоні літери, наявні на літографії у виданні 
К.Стадніцького):

РОДЪ КНѦЗІА ѲЕДОРА ЛОПАРТА

Феѡдора      Димитріѧ       Агрипину    Анастасію

28  У 1970-х рр. Віра Свєнцінька, донька Іларіона Свєнціцького, дозволила його скопіювати. 
Правдоподібно, на остаточний варіант цього опису покликається Ю. Процюк (Історія. – 
Т.1. – С.91) “Пом’янник зібрано і оправлено за наказом митр. Михайла Левицького. Упо-
рядкування і пагінація – праця А. Петрушевича (Див. І. Свєнціцький. Опис Унівського 
Пом’янника, АЛМ, рук. N3)”. Про оправлення диптиху та його упорядкування в первіс-
ному варіанті опису не згадано.

29  Stadnicki K. Synowie Gedymina. – Lwów, 1853. – T.2. – S.171. вклейка після с.260. Тут 
перші літери всіх імен червоні.

30  Radzimiński-Luba Z. Monografi a xx. Sanguszków oraz innych potomków Lubarta Fedora Ol-
gierdowicza x.Ratenskiego. – T.1. – Lwów, 1906. – S.18, 19.

31  Куник А.А. Дополнения к стр. 73, 136, 137, 140 / А. Куник// Болеслав Юрий ІІ, Князь всей 
Малой Руси –Санкт-Петербург, 1907. – С.203-204.
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Симеѡна      Георгіѧ Василіѧ     Михаила
Софію  Андреѧ      Ѧкова         Іѡана 
Косму  Павла          Ѳеѡдора      Єvфтимію 
Ѳеодора        Ѳому           Ісидора       Іѡана 
Тита   Глѣба          Іѡана         Ѳому 
Василіѧ        Марію            Григоріѧ Ѳеѡдора 
Антоніѧ        Бориса            Василіѧ Марію 
Антоніѧ        Дометіѧна єрд. Леѡнтіѧ Геѡргіѧ

Розшифрувати перші чотири імені цього поминання дозволяє інше, з сино-
дика середини ХV ст. Преображенського монастиря на історичній Перемишль-
щині32 (тепер с. Спас Старосамбірського району Львівської області). 
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Після перерахованих померлих митрополитів друга група імен містить по-

минання Прокопія, правдоподібно, Ґедиміна (або батька його матері), дружину 
останнього – Левоніду, матір Любарта; самого Любарта та його дружину Агри-
піну; синів Любарта (зокрема, Лазаря та Семена від іншої дружини, Ольги); 
княгиню Ольгу. Після Левоніди вписана якась Василіса33.

Отже, перші чотири імені в унівському поминанні належать Федорові (Лю-
бартовичу), його батькові Дмитру (Любартові), Агрипінні (дружині Любарта), 
Анастасії (дружині Федора Любартовича)34.

Давно відоме дослідникам і поминання роду князя Ольгерда (†1377), яке за 
фотографією копії має такий вигляд:

Глѣба             Димитріѧ        Евфимію       Юліѧну
Михаила        Геѡргіѧ           Іѡана             Димитріѧ
Геѡргіѧ          Андреѧ           ѳеѡдора          Константіѧ
Іѡана               Симеѡна        Михаіла         Глѣба
Константина   Геѡргіѧ          Іѡана             Марію 
Льва                 Панкратіѧ      Геѡргіѧ          Бориса
Даниїла            Симеѡна        Марію           Єродіона
Іуліана              Евстафіѧ ін.  Герасима ін.  Харлампіѧ ін.
Єлисеѧ ін          ѳеодосіѧ ін.  Афанасіѧ        Евстафіѧ
Александра       Антоніѧ        Андреѧ           Анну 
Іѡана                  Ѧкова            Іѡсифа            Ісаакіѧ

32  Мицько І. Правові підстави володіння князем Любартом спадщиною Романовичів // Ста-
рий Луцьк.-Луцьк, 2009. – Вип.5. – С.34-36. Це є список середини ХVІ ст. синодика сере-
дини ХVст. (Кириличні рукописи у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефа-
ника НАН України. Каталог. – Т1. – ХІ-ХVІ. – Львів, 2007. – C.339-340).

33  ЛННБУС. – АСП 266. – Арк. 1-3. Товстим шрифтом виділяються літери, написані в ори-
гіналі червоним чорнилом.

34  Автор впису родини Федора Любартовича (або ж якийсь з переписувачів цього поминан-
ня) на свій лад погрупував імена як в першому рядку, так і в стовпчиках.



486

Сильвестра        Симеѡна       Созонта          Софію
Екатерину          Єлену            Евгенію          Евфимію
Даниіла              Дионісіѧ        Димитріѧ        Домну
Акиндида           Гликерію       Лукіѧна           Евгенію
Агафію               Евфемію        Никифора       Аврааміѧ
Марка                 Пелагію          Зіеновію         Агрипіну35

Упис передрукували З. Люба-Радзімінські у 1906 р. (в польському пере-
кладі36) та С. Пташицький у 1907 році37. Без залучення ще неопублікованих по-
минань русько-литовських родів, які зберігаються в збірках Росії, атрибутувати 
його осіб неможливо38.

Ізидор Шараневич в своїй монографії 1863 р., говорячи про Ольгемунто-
вичів-Гольшанських стверджує, що “Петрушевич удѣлил мнѣ зъ своего палео-
графического списку еще слѣдующие имена, принадлежащие тому роду: Кня-
зей Михаила, Константина, Сметріяна Острогского (?), Іоана, Андрея, княгинѣ 
Анастазіи (?), Агрифины (?)”39.

На жаль, не вдалось віднайти копії цього поминання. Судячи з наведеного 
фрагменту, воно дещо відрізняється від поминань роду, збережених у інших 
синодиках, Семена Юрійовича Гольшанського в Дерманському та Дубенсько-
му40 диптихах чи окремих гілок цього роду в складі поминань інших князів в 
cуботниках Києво-Печерської лаври41.

Впадає в очі та обставина, що поминання на аркушах найдавнішого Унів-
ського диптиха розставлені не в хронологічному порядку. Цьому може бути 
таке пояснення. Всі вони недатовані, тому упорядник диптиху не знаючи, до 
якого часу їх відности, скопіював всі підряд. Переписав він або з довільно піді-
браними грамоток, або з монастирського напрестольного Євангелія. У таких 
книгах за давньою традицією увіковічували осіб, які надавали обителям зе-
мельні наділи чи податі. Записували їх в різний час, на вибраних пустих місцях 
рукопису. Так, як це можна побачити у відомому Лавришівському Євангелії по-
чатку ХІV століття42. Відомо, що 1610 р. в Уневі було старовинне “еванъгелие 
паргаминовое писаное, аксамитомь бурнатьнымь критое, срибром оправное, 
35  Мицько І. Святоуспенська Лавра. – С.13
36  Radzimiński-Luba Z. Monografi a xx. Sanguszków oraz innych potomków Lubarta Fedora Ol-

gierdowicza x.Ratenskiego. – T.1. – Lwów,1906. – S.44.
37  Дополнения. – С.204.
38  Це не вдалось зробити Ю. Процюкові (Історія. – Т.1. – С.65-67).
39  Шараневич И. История Галицко-Волынской Руси. – Львов, 1863. – С.34.
40 Древние волынские православные “помяники” // Девятисотлетие православия на Волыни. 

– Почаев, 1892. – Кн.4. – С.595-596 = Державний історико-культурний заповідник м. Ост-
рога – N КН-961. – Арк. а зв.-аі зв.; Інститут рукопису Національної наукової бібліотеки 
України ім. В.Вернадського. – Ф. 8. – N19 М/175. – Арк.3 зв.-4.

41  Голубев С.Т. Древний помянник Киево-Печерской Лавры (конца ХV – и начала ХVІ ст.) 
// Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца.-Киев, 1892. – Кн.6. – С.74. По-
менник Введенської церкви в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Публікація ру-
кописної пам’ятки другої половини ХVІІ ст. / Лаврський альманах. Спецвипуск 7 / Упо-
рядкування та вступна стаття Олексія Кузьмука. – Київ, 2007. – C.21, 23.

42  Восточнославянкие и южнославянские рукописные книги в собраниях Польской Народ-
ной Республики. / Составитель Я.Н.Щапов – Т.1. – Москва, 1976.– С.79-82.
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местцами злотисьтые штуки”43.
Отож, в найдавнішій частині Унівського синодику записані такі роди: 

князя Федора Любартовича, князя Ольгерда, князів Рогатинських, панів Ла-
годовських, панів Балабанів, луцького старости Олізара Шиловича, панів Гу-
левичів Дублянських, Митків, руського князя Льва, князя Ольгимонта, панів 
Богданів. В своєму нарисі та кандидатській роботі Ю. Процюк44 ще згадує впи-
саних після роду Балабанів Шептицьких45. 

Всі пераховані в найдавнішому синодику Унівського монастиря роди та їх 
протопласти були відомими особистостями свого часу.

Князь Федір Любартович
Федір (Федушко), очевидно старший син Любартавыд княгины Оль-

ги, перебрав після смерті батька Волинь. Він став останнім галицько-волин-
ським князем. Збереглась низка грамот, в яких він фігурує то як великий князь 
(бл.1385 р.), то як луцький князь (1386 р.), то як володимирський князь (1387 р.). 
Проте панування його тут було недовгим. У 1388 р. луцьке князівство король 
Яґайло передав Вітовту. У 1393 р. Федір Любартович отримав від свого дво-
юрідного брата, короля Яґайла, сіверське князівство. Надалі його відносини 
з коронованим родичем погіршились, князь навіть був змушений втікати до 
Угорщини. Однак згодом наступило замирення і десь після 1398 р. Федір по-
вернувся. Замість Волині та Сіверщини князь отримав маєтності на Підгір’ї: 
Жидачівську землю, Стрийський, Шидлівський і Джурівський (біля Заліщик), 
Устецький повіти. Розташовувались володіння при важливому військово-тор-
говельному тракті, що тягнувся обабіч Дністра. Як син Любарта, Федір не по-
лишав надії вернути собі бáтьківщину, свідченням цього є уживаний ним титул 
володимирського князя. І хоч Унів не входив до маєтностей Федушка Любарто-
вича, яко найвищий після короля високородний достойник в краї, він перебрав 
над ним патронат. Князь Федушко супроводжував Київського митрополита 
Кипріяна в його поїздці по Галичині у 1405 році. Він же брав участь у відомій 
битві з хрестоносцями під Грюнвальдом 1410 р., перебуваючи в королівському 
почті. Згодом “Федушко, любимий брат короля”, часто гостив на дворі Яґайла 
у Кракові. Помер князь у липні місяці 1431 року46. 

Князь Ольгерд-Дмитро Гедимінович (*бл.1307- † травень 1377)
Князь вітебський (до 1327-1351), великий князь литовський (1345-1377). 

Тричі одружувався: з незнаною за іменем литвинкою, донькою вітебського 
князя Ярослава Михайловича, донькою тверського князя Олександра Михай-
ловича Уляною47. Від них мав багато дітей, 13 синів та 9 дочок48.
43  Петрушевич А. Сводная. – С.521.
44  Процюк Ю. Історія. – Т.1. – С.95 з поясненням: «Цей рід вписано тут пізніше, при кінці 
ХVІ ст.».

45  Prociuk Jerzy. Dzieje. – S.58.
46  Мицько І. Монастирські пом’яники. – С.3-5.
47  Войтович Л. Княжа доба на Русі: портрети еліти. – Біла Церква. Видавець Олександр 
Пшонківський, 2006. – С.613-614.

48  Там само. – С.630-642.
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“Князі” Рогатинські
Ще в середині ХVІІ ст. у перемишльських актових кни-

гах ніби -то були документи про їх предка “Богдана, великого кня-
зя Русі”49. Однак офіційно ніхто у цьому дуже великому роді не іме-
нувався князем, хоч протопластою став Богдан-Михайло, засновник 
бл. 1349 р. Молдовської держави. Його ім’я стоїть першим у вписі Рогатин-
ських.

Серед нащадків воєводи Богдана непересічною постаттю був Волчко Пре-
служич Рогатинський, який у 1411-1412 рр. займав впливову посаду старости 
у Галичі. У 1415 р. він, як “пан і дідич Рогатина”, перетворив своє село Фили-
повичі на місто, надаючи йому нову назву – Рогатин. Таке самотитулування 
боярина, заснування міста ним, небагатим феодалом, та надання йому герба 
(унікальний для тогочасного Польського Королівства випадок!)50; видання 
фундаційної грамоти у Львові, столиці Руського князівства51 – все свідчить 
про високородні амбіції Волчка. Очевидно, насамперед завдяки походженню 
його син Івашко Богдан Преслужич Рогатинський зміг взяти за дружину онуку 
великого князя київського Володимира Ольґердовича Овдотью52. Він же про-
славився під час оборони 1432 р. Олеського замку від поляків. Його близькими 
родичами були Гулевичі. 

Пани Лагодовські
Відомий в Галичині рід53, добра якого межували з унівськими маєтностя-

ми. Шляхтичі були знані своїм патріотизмом, підкреслено декларували своє 
“руське походження”. Саме цей рід захищав у ХVІ ст. Унівський монастир від 
зазіхань львівських єпископів. Зокрема активним захисником інтересів обителі 
став Івашко Ванько Лагодовський54.

Балабани
Закономірним є фігурування у синодику і поминання відомого в Галичині 

роду Балабанів55. Шляхтич Макарій Балабан від 1548 р. був світським опіку-
ном обителі, а згодом, висвятившись на львівського владику під іменем Арсе-
нія, намагався його собі підпорядкувати. У 1581 р. Василь Балабан став його 
ктитором. У 1597 р. висвячують на Унівського архимандрита Ісаю Балабана. 
49  Okolski S. Orbis Polonus. – Vol.1. – Cracoviae, 1641.– P.362.
50  Однороженко О. Родова геральдика Руського королівства та руських земель Корони 
польської ХІV-ХVІ ст. – Харків, 2009. – С.28-29. – Мал.40.

51  Царьова Н. Привілеї Волчка Преслужича на надання маґдебурзького права новозасно-
ваному місту Рогатину / H. Царьова // Рогатинська земля: Історія та сучасність. – Львів, 
1995. – С.93.

52  Мицько І. Про нащадків воєводи Богдана, засновника Молдовського князівства // Миць-
ко І. Статті. – С.47-49; Його ж. Івашко Преслужич, герой оборони Олеського замку /І. 
Мицько // Галицька брама. N12 (72) Олеський замок. – Львів, 2000. – Грудень. – С.16-17.

53  Boniecki A. Herbarz Polski. – T.15. – Warszawa, 1912.– S.161-165; Uruski S. Rodzina. – T.9. 
– Warszawa, 1912. – S.244-245.

54  Мицько І. Святоуспенська Лавра. – С.15-16.
55  Boniecki A. Herbarz Polski. – T.1. – Warszawa, 1899.– S.92-93; Uruski S. Rodzina. – Т.1. – 

Warszawa, 1904. – S.79-80.
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Відтак наступні десять років монастир став неофіційною резиденцією львів-
ського єпископа Гедеона Балабана (†1607)56. 

Олізар-Федько Шилович
За Олегом Однороженком, він доводився сином Грицькові Шилу Кирде-

йовичу, власникові недалеких від Унева Поморян. Був він ратненським ста-
ростою (1431), холмським (1431 – 1438), красноставським (1433 – 1462) і те-
ребовлянським (1449 – 1462), львівським каштеляном (1434 – 1438), поділь-
ським воєводою (1439 – 1462)57. Натомість Наталя Яковенко вважає його сином 
Грицькового брата Гаврила, близького до великого князя литовського (згодом 
волинського) Свидригайла58. Однак судячи з унівського поминання, де згаду-
ються Захарій, Іван та Семен, його родовід був дещо інший (хіба що упис ро-
бився при живому батькові). Сам же Олізар теж пов’язав свою долю з князем 
Свидригайлом. Після його смерті займав посади володимирського намісника 
(1461 – 1486), маршалка Волинської землі (з 1463) намісника великого князя у 
Луцьку (1480 – 1486)59. 

Пани Гулевичі Дублянські 
Відомий в Галичині шляхетський рід, більша частина якого в першій тре-

тині ХV ст. перебралась на Волинь60, яка входила до Великого князівства Ли-
товського, і де православні українці не зазнавали національного та соціального 
гніту, як на окупованих Польським королівством землях. Придомок цього роду 
походить від назви волинського села Дублян.

Князь Лев
Тут йдеться про Лева Даниловича (*бл.1225/1229 – † бл.1301), князя пе-

ремишльського (бл. 1240 – 1269), белзького (після 1245 – 1269), галицького 
(1264 – бл.1301)61. На його честь король Данило іменував новозасноване місто 
Львовом. Детальніше про поминання родини цього правителя згодом. 

Митки
Можливо, мова йшла про Митка (племінника луцького старости Немирі), 

який в 1450р. отримав від волинського князя Свидригайла маєтності коло Во-
лодимира62. Правдоподібно, він згаданий в 1458 р. як слуга Юрія Семеновича 
Кобринського “пан Митко воевода подолѧнски”63.

56  Мицько І. Святоуспенська Лавра. – С. 17, 18, 19-20, 26.
57  Однороженко О. Родова геральдика. – С.93.
58 Яковенко Н. Українська шляхта. – С.145, 147. 
59  Там само. – С.145.
60  Мицько І. Про нащадків воєводи Богдана, засновника Молдовського князівства // Миць-
ко І. Статті. – С.49; Яковенко Н. Українська шляхта. – С.150-152.

61  Войтович Л. Княжа доба. – С.497-501.
62  Archivum książat Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie. – T.1. – Lwów, 1887. – S.45; Див. 
також: Архив Юго-Западной России. – Ч.1. – Т.6. – Киев, 1883.– С.19-20.

63  Ibidem. – S.50.
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Богдани
 Можливо, що так іменувалось якесь гілка нащадків воєводи Богдана, спо-

ріднена з Рогатинськими та Гулевичами64

Шептицькі 
 Двоє представників  цього відомого галицького роду були унівськими ар-

химандритами – Варлаам у 1668 – 1713 рр. та Атанасій в 1713 – 1746 роках65. За 
першого з них між 1666 та 1675 рр. у монастирській друкарні був випущений 
суботник для ченців обителей на терені львівської дієцезії66. 

І на завершення детальніше розгляну поминання роду князя Лева. У 1849 р. 
Антон Петрушевич опублікував його, не відзначивши, що текст розміщений у 
стовпцях, і подавши імена не в родовому відмінку, як в оригіналі, а в називно-
му. Лише вказав, що перші чотири імені написані червоною фарбою:

“Даніилъ Левъ Георгій, Димитрій, Арсеній, Василій, Єvстафій, Елена 
Никита, Артемій Онофрій, Давидъ, Іаковъ Іоаннъ, Елиvтерій Романъ, Патапій, 
Левъ, Макарій, Глѣбъ Софіѧ Аvксентій, Прокопій, Іоаннъ, Ѳеодоръ, Терентій, 
Игнатій Агафіѧ, Ѳеодосиѧ, Симеонъ, Аѳанасій, Меланія, Кирилъ, Параскевіѧ, 
Силвестеръ, Петръ, Мойсей, Антоній Епископъ Алексій Епископъ, Юліанна, 
Климентій”67.

Через п’ять років А.Петрушевич цей текст надрукував у такому вигляді:
“Родь князя рускаго Лва”. Первые четыре имени писаны большими 

красными буквами: (Помяни Господи) (Даніила, Лва, Георгія, Димитріа) Арсе-
нія, Василія, Єvстафія, Елену, Микиту, Артемія, Онофрія, Давида, Иакова, Іоа-
на, Елиvторія (sic), Романа, Патапія, (Лва), Макарія, Глѣба, Софію, Аvксентія, 
Прокопія, Іоанна, Ѳеодора, Терентія, Игнатія, Агафію, Ѳеодосію, Симеона, 
Аѳанасія, Меланію, Кирилла, Паскеvію (sic), Силвестра, Петра, Мойсея, Анто-
нія Епископа, Алексея Епископа, Юлианну, Климента”68.

Розміщення поминання у 4 стовпцях засвідчує виписка Августа Бєльов-
ського, зроблена з оригіналу 12 червня 1851 року:

                                Rod kniazia ruskago Lwa
Danila       Lwa      Georgija    Dimitrija
Arseniya   Wasila   Eustafi ja    Elenu

64  Ю. Процюк (Історія. – Т.1. – С.94) вбачає протопласту цього роду в діячеві кінця ХV ст. 
Богданові Сеньковичу Гойському. Але його нащадки не мали ні прізвища, ні придомку 
Богдан.

65  Мицько І. Святоуспенська Лавра. – С.33, 56.
66 Були надруковані три початкові сторінки чернечого суботника, з передмовою та поминан-
нями імен київських митрополитів ХVІІ ст. та львівських єпископів ХVІ – ХVІІ століть. 
На пустих сторінках книжечки вписувались поминання єрархів та ченців обителей. При-
мірник з унівськими вписами – ЛННБУС. – БА-294.

67  Цитую за рукописом праці: Львівська національна наукова бібліотека Укра-
їни ім. В.Стефаника. – Відділ рукописів – АСП-792/п.74. – Арк.5. Петруше-
вич А. Историческія извѣстія о древней архимандріи чину св. Василія В. в селѣ Уневѣ 
округа Золочевского / A. Петрушевич // Пчела. – Львовь, 1849. – Ч.12. – С.275. 

68  Петрушевич А. О Галицких епископах со времени учреждения Галицкой епархии даже 
до конца ХІІІ в. / A. Петрушевич // Галицкий исторический сборник. – Львов, 1854. – 
Ч.19. – Вып.2. – С.152. Примітка “(sic)” належить А. Петрушевичу.
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Nikitu      Artemi etc.69

Враховуючи вищесказане, можна запропонувати таку реконструкцію 
запису:

                                    Родь князя рускаго Лва
Даніил  Лва  Георгія Димитрія
Арсеніа,  Василія, Єvстафія, Елену
Микиту,  Артемія, Онофрія, Давида,
Иакова,  Іоана,  Елиvтерія, Романа, 
Патапія,  Лва,  Макарія, Глѣба,
Софію,  Авксентія, Прокопія, Іоанна, 
Феодора,  Терентія, Игнатія, Агафію,
Феодосию,  Симеона, Афанасія, Меланію,
Кирилла,  Пасеvію, Силвестра, Петра,
Мойсея,  Антонія Еп.,  Алексея Еп.,  Юлианну, Климента 

Ідентифікацію цих осіб ще ніхто не здійснював. Виходячи з того, що кожна 
гілка роду повинна закінчуватися жіночими антропонімами, можна виділити 
групу імен чотирьох галицько-волинських правителів на початку, 6 родових 
гілок, групу церковних єрархів (якими традиційно завершувались вписи). За-
кінчується поминання роду князя Лева жіночим та чоловічим іменем, можли-
во, поріднених з Романовичами осіб некнязівського походження або ж родичів 
автора впису в грамотку чи Євангеліє.

Виглядає на те, що заголовок поминання, з підкресленням руськості Лева 
на противагу литовськості згаданих у Унівському синодику Ґедиміновичів, не 
оригінальний, і створений якимсь книжником в ХVІІ ст. чи навіть ХVІІІ сто-
літті.

Виділені червоною фарбою перші чотири імені – Данила, Лева, Георгія, 
Димитрія – належать правителям Галицько-Волинської держави. Це король 
Данило Романович (†1264), його син Лев (†бл.1301). Третя позиція може сто-
суватися короля Юрія Львовича (†бл.1308), менш імовірно, що Болеслава-
Юрія Тройденовича (†1340). Четвертий антропонім швидше за все належить 
литовсько-українському князеві Любартові-Дмитрові († грудень 1383 – І пол.
1384 рр.), порідненому з Романовичами через маму Левоніду70. Сумнівно, що 
він стосується правителя Галичини в 1340 – 1349 рр. Дмитра Дядька71, який 
не був князем і міг бути пов’язаним з династією Романовичів лише по жіночій 
лінії. 

Із незрозумілих причин тут відсутні Андрій (*бл.1289 – †до 25.05.1325) та 
Лев (†до 25.05.1325) Юрієвичі, Болеслав-Юрій Тройденович.
69  ЛННБУС. – Ф.5. – Оп.1. – N І 2392. – Арк.8зв. Хоч імена і згруповані у стовпчиках, за-
писані вони по горизонталі. 

70  Мицько І. Правові підстави. – С.36-37.
71  Мазур О. Demetrius Dedko, provisor seu capitaneus Terrae Russiae» (Інститут “старійшини” 
у політичному житті Галицької землі другої чверті ХІV ст.) / О. Мазур // Семінарій “Кня-
жі часи”. – Львів, 2002. – С.14-23; Петрик А. Великий галицький  боярин Дмитро Детко 
та його рід / А.Петрик // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2009. – Вип.13. 
– С.33-43.



492

Згадані в Унівському диптисі імена правителів присутні на початку 
пом’яника Святоюріївського монастиря у Львові (ведений продовж 1721 – 
1763 рр.) “Начало събг омь поминника: Дшъ Блжєнныхъ Ктитѡровъ и Прочїихъ 
Православныхъ Хрстіанъ, Зде лєжащихъ и здє Оуписанныхъ Стыѧ Обитєли 
сєѧ Помѧни Гди Королѧ Данїила Галицкого: Кнѧзѧ Лва Ижє Львовъ восвоє имѧ 
Созда: Въ Лѣто ҂асѯз: Кнѧзѧ Димитрїѧ, Кнѧзѧ Геѡргіѧ”72.

Першу гілку не вдається атрибутувати. У другій згруповані діти Данила 
Романовича. Джерела згадують таких з них: Іраклія (ім’я некалендарне73, по-
винно було існувати ще хрестильне), Лева, Переяславу, (невідому за іменем 
дружина володимиро-суздальського князя Андрія Ярославовича), Софію, Ро-
мана, Мстислава, Шварна, хлопчика та дівчинку, що померли немовлятами74. 
Лише тих, хто мав християнські імена (Роман, Лев, Софія) вдається тут іденти-
фікувати. Інших королевичів немає можливості упізнати, бо нам відомі лише 
їх некалендарні антропоніми. 

Цікаво, що тут немає антропоніму дружини князя Льва Констанції: можли-
во, його через сто років вже не пам’ятали; при шлюбі угорка могла змінити ім’я 
на православне; навмисно не вписали, бо донька короля Бели ІV була католич-
кою. Ім’я Левової дружини відоме лише за створеним в ХІV ст. житієм її рідної 
сестри св. Кінги-Кунегунди75 (звідки його взяв польський хроніст Ян Длугош, 
від якого його запозичили інші історики)76.

Не фігурують тут відомі з інших джерел діти Юрія Львовича (Михайло, 
Андрій, Лев, Марія)77.

Третя гілка має шість чоловічих та двоє жіночих імен: Авксентія, Проко-
пія, Івана, Федора, Терентія, Ігнатія, Агафію, Феодосію. Унікальні для наших 
князівських родів до середини ХІV ст. імена Прокопій, Терентій та Ігнатій да-
ють можливість атрибутувати цей рід.

Прокопій в цій гілці – це друге ім’я литовського короля Гедиміна (або бать-
ка його матері)78. Симптоматично, що саме серед сіверських правителів впер-
ше в наших князівських родах з’явлється ім’я Прокопій. На підставі аналізу 
печаток В. Янін вважає його першим носієм Ярослава Всеволодовича, черні-
гівського князя у 1180 – 1198 роках79. 
72  Диба Ю. [Голос в дискусії] // Семінарій “Княжі часи”. Давній Львів. – Львів, 2003. – С.28, 
Останні два імені в іншому порядку.

73  На це звернув у приватній розмові Олександр Майоров.
74  Войтович Л. Княжа доба. – С.496-503.
75 Monumenta Poloniae historica. – Leopolis, 1884. – P.684 (Constancia tradita est Leoni duci 

Russiae, que coruscat miraculis in civitate Lwowensi), 716 (domina autem Constantia germana 
eius, ducissa Ruthenorum).

76  Перша гілка закінчується іменем Олена. Якщо воно при переписуваннях поминання ви-
падково було пересено сюди з другої гілки, то могло належати угорській королівні. При-
наймні, між цими антропонімами існує символічний зв’язок: Святий Хрест був віднайде-
ний св. Еленою, матір’ю імператора Костянтина Великого (від якого і пішло жіноче ім’я 
Констанція).

77  Войтович Л. Княжа доба. – С.511-512.
78  Мицько І. Князь Любарт. – C.43-44.
79  Янин В.Л. Актовые печати Древней Руси Х – ХV вв. – Т.1. – Москва, 1970.  –  С.123;                 
Войтович Л. Княжа доба. – С.401. Правдоподібно, що таке ім’я мали і інші тамтешні 
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 У зв’язку з цим цікавою для нас є срібна чаша, знайдена під час архе-
ологічних розкопок в Чернігові 1982 року. На ній зображення святих позна-
чені грекомовними підписами: Георгій, Прокопій, (підпис відсутній), Микита, 
Дмитрій, Федір80. 

Третій у гілці князь – Іван – це, найправдоподібніше, київський володар 
Іван-Володимир Іванович81. Його уписали в декількох диптихах серед черні-
гівських князів як “Кнз: Ивана Володимера Ивановича, и Сєстроу єгѡ Єлену 
Кїєв’ского”82. 

Судячи з другого імені, він може бути тотожним згаданим джерелами пер-
шої третини ХІV ст. правителям. Мова йде про Толактимира (Лактимира), який 
з татарами в 1327 р. захопив у Криму м. Солхат83. Правдоподібно, він же, як ки-
ївський князь Klodimirus, 1333 р. склав присягу польському королю Владисла-
ву Локєтку84. А “Року Божого 1338 коло свята Петра і Павла… прийшов князь 
руський Лотка (d. Lothka dux Ruthenorum) з вибраним полком своїх вояків до 
Вишгороду, до короля угорського Кароля, обіцяючи йому всяку приязнь”85.

Далі йде київський князь Федір, правдоподібно, також чернігівський за 
походженням, тотожний згаданому в 1331 р. “Федорові, братові Гедиміна”86. 
Переважна більшість дослідників не визнає існування родича литовського пра-
вителя-язичника, бо сприймають його як рідного брата. Але він напевно був 
двоюрідний (сином сестри або брата батька) чи зведеним. В останньому ви-
падку невідома історикам княжна, матір Гедиміна могла мати сина Федора від 
першого, християнського шлюбу. Судячи зі всього, вона походила з сіверського 
роду, який згодом посів київський престол. Завдяки цьому Гедимін і мав право 
титулуватись на печатці як “S. DEI GRATIA GEDEMINI LETHWINORUM ET 
RUTENOR. REG.” 87

Наступний князь поминання – це Терентій. Він згаданий у київському 
пом’янику, після київського князя Іоана та Марії і перед Андрієм, Федором та 
Іоаном88. Заслугою Л. Войтовича є гіпотеза про його ідентичність із київським 
князем Станіславом, відомим за напівлегендарними білорусько-литовськими 

володарі, відомі нам лише за некалендарними, слов’янськими іменами.
80  Коваленко В. Скарб Ольговичів / В. Коваленко // А се єго срєбро. Збірник праць на по-
шану члена-кореспондента НАН України М.Ф.Котляра з нагоди його 70 річчя. – Київ, 
2002. – С.127-135. Присутнє тут також рідкісне ім’я Никита є у другій гілці.

81  Грушевский М. Очерки истории Киевской земли от  смерти Ярослава до конца ХІV сто-
летия. – Киев, 1891. – С.449.

82  Поменник Введенської церкви. – С.18.
83  Заметки ХІІ – ХV века, относящиеся к крымскому городу Сугдеи (Судаку), приписанные 
на греческом Синаксаре // Записки Одесского общества истории и древностей. – Т.5. – 
Одесса, 1863.  – С.611, 621.

84  Грушевский М. Очерк. – С.478-479.
85  Грушевський М. Історія України-Руси. – Т.3. – Київ, 1993.– С.132. До сьогодні в Галичині 
існує традиція називати Володимира Влодком.

86  Войтович Л. Княжа доба. – С.415-416.
87  Василевский В. Обращение Гедимина в католичество // Журнал Министерства народного 
просвещения. – С.-Петербург, 1872. – Ч.2. – С.152.

88  Зотов Р. О черниговских князьях по Любецкому синодику и о черниговском княжестве 
в татарское время. – С.-Петербург, 1892. – С. 115-116, 118, 207, 296.
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літописами89. Львівський краєзнавець Ігор Стрільців підсилив таке припущен-
ня наступними аргументами. Надати українському князеві питомо польське 
ім’я могла мати полька. А для “урівноваження” він отримав ще і православне 
– Терентій, празник якого в місяцеслові є 10 квітня, напередодні дня цього ка-
толицького святого. 

 Леонтій Войтович доказав також історичність київського князя Станісла-
ва, на підставі опублікованої А. Кальнофойським згадки про нього серед опі-
кунів Києво-Печерського монастиря, а також реального існування князя Івана 
Станіславовича (записаного в Любецькому суботнику)90. Цього, до речі, деякі 
дослідники, як, наприклад, Олена Русина, вперто не помічають91.

Хронологічно синхронний з часами київського князя Станіслава є пев-
ний документ із теренів Угорського королівства. У 1408 р. у судовій справі 
стосовно марамороського с.Боржанфальви (“Село Боржана”) виступали його 
власники Лацко і Драгош. Вони посилались на видану угорським королем Кар-
лом 10 жовтня 1326 року грамоту на володіння цим селом “Станіславові Кня-
зю (Kynezio, Kinizio), синові Лева”. Брати доказували, що були синами Івана 
(Ivan), сина Рада, сина цього Станіслава (який мав друге ім’я Боржан)92. Термін 
“князь” могло в ті часи означати як особу високого походження, так і керівника 
громади волохів, які віддавна осіли на Мараморощині. На сьогодні питання 
приналежності згаданого надання “нашому” правителеві залишається відкри-
тим. 

Останнє ім’я у згадуваному поминанні роду – Ігнатій – також унікальне. 
Воно фігурує серед великих князів чернігівських, фундаторів Києво-Печер-
ської лаври, поряд з князем Станіславом там згадують “Кнз:Схим: Игнатіа”93.

Після двох наступних гілок, де ідентифікувати осіб немає можливості, за-
писані єпископи Антоній та Олексій. Очевидно, мались на увазі українські ми-
трополити часів панування Любарта-Дмитра. Адже спершу очолювали єпис-
копські кафедри Антоній, яких правив у Галичині продовж 1370 – †1390 рр., та 
син чернігівського боярина Алексій, у 1352 – 1354 рр. Володимирський єпис-
коп, у 1354 – †1377 рр. Київський митрополит94.

Нічого невідомо про Юліанну та Климентія, записаних наприкінці поми-
89  Войтович Л. Генеалогія династії Рюриковичів. – Київ, 1990. – С.63. 
90  Войтович Л. Княжа доба. – С.415. У “Хроніці литовській і жимайтській” серед загиблих 

1399 р. на Ворсклі згаданий “князь Глѣбь Станіславович” (Полное собрание русских ле-
тописей. – Т.32. – Москва, 1975. – С.76). Однак це писарська помилка, у всіх інших біло-
руських літописах фігурує смоленський княз Гліб Святославович.

91  Русина О. Псевдокиївські князі ХІІІ – ХV ст. / О. Русина // Русина Олена. Студії з історії 
Києва та Київської землі. – Київ. 2005. – С.41-42, 53-54.

92  Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus et civiles / G.Fejer. – T.8. – Vol.6. – Budae, 
1837.– P.91-94; Vol.7. – P.197-198; – T.10. – Vol.4.  – Budae, 1841. – P.707-710.

93  Поменник Введенської церкви. – С.31; Востоков А. Собрание. – С.578 (з пом’яника київ-
ського Миколаївського монастиря).

94  Блажейовський Д. Ієрархія Київської Церкви (861 – 1190). – Рим, 1990. – С.105, 87. Не 
беру до уваги сумнівну згадку в підробленій від імені князя Лева грамоті Перемишль-
ському єпископу Антонію на Лаврівський монастир (Купчинський О. Акти та документи 
Галицько – Волинського князівства ХІІІ – першої половини ХІV століть. Дослідження. 
Тексти. – Львів, 2004. – С. 579, 590).
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нання князя Лева.
Таким чином, аналіз розміщеного в Унівському суботнику поминання роду 

Лева Даниловича дає низку цікавих результатів. Насаперед, дізнаємося хрис-
тиянські імена його братів. Ще важливіший політичний висновок, про порід-
нення Романовичів з сіверськими володарями, які наприкінці ХІІІ – в першій 
третині ХІV ст. володіли київським престолом. Виглядає, що з тих країв мав 
невідому історикам дружину або Лев Данилович, або його син Юрій (†1308)95. 
А це дозволяє зрозуміти, яким чином в складі держави Юрія Львовича опини-
лась на початку ХІV ст. Сіверщина та Київщина96.

Аналіз матримоніальних зв’язків також дозволяє пояснити причину ви-
гнання Гедиміном з Києва князя Станіслава-Терентія. Близько 1323 р. поми-
рають сини Юрія Львовича Андрій та Лев, які маючи “кровні” права на Сі-
верщину та Київщину, вочевидь, залишили їх за тамтешньою династією. На 
зміну братам приходить син Марії Юріївни поляк Болеслав Юрій Тройдено-
вич, наділений такими ж правами. Водночас головний престол Руси займає 
Станіслав-Терентій, судячи з імені, поріднений з польською династією князь97. 
Правдоподібно, аби протистояти їхньому союзові і запобігти втраті тих земель 
на користь Польського королівства, Гедимін і здійснив виправу на Київ. Фор-
мальним обгрунтуванням цього стало кровне поріднення його з сіверськими, а 
відтак і київськими правителями.

Враховуючи надзвичайне значення для нашої історії давніх українських 
диптихів необхідно підготувати повне їх зібрання. До такого видання потріб-
но додати диски з електронними кольоровими копіями пам’яток, оскільки без 
палеографічного аналізу оригіналів неможливим є точне датування різних 
вписів. Насамперед варто опублікувати науковий коментар до найдавнішого 
східнослов’янського синодика – пом’яника черніговських князів ХІІ – ХІV ст.98 

Ihor Mytsko. THE OLD UNIV COMMEMORATION BOOK

95  Відомі дві його дружини, тверська та куявська княжни (Войтович Л. Княжа доба. – 
С.506).

96  Книш Я. Львів у Галицько-Волинській державі / Я. Книш // Історія Львова. – Т.1. 1256-
1772. – Львів, 2006. – С.58-60.

97  Про цей похід див.: Русина О. Київська виправа Гедиміна (текстологічний аспект про-
блеми) // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Львів, 1996. – Т.231. – С.147-157. 
Правда, автор вважає його легендарним.

98  На підставі Любецького синодика, диптихів різних храмів Києво-Печерської лаври (По-
менник Введенської церкви в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Публікація ру-
кописної пам’ятки другої половини ХVІІ ст. / Лаврський альманах. Спецвипуск 7 / Упо-
рядкування та вступна стаття Олексія Кузьмука. – Київ, 2007. – С.17-19, 31) та київського 
Святониколинського монастиря (Востоков А. Описание русских и славянских рукописей 
Румянцевского музеума. – С-Петербург, 1842. – С.578).
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Юрий Могаричев, Александр Шапошников*

ЖИТИЯ ЕПИСКОПОВ ХЕРСОНСКИХ 
ПО ПАТМОССКОЙ РУКОПИСИ

Жития св. епископов Херсонских являются хорошо известным агиогра-
фическим и историческим источником. Различные их версии публиковались и 
анализировались в работах С. Серафимовича1, В. В. Латышева2, П. Лаврова3, 
И. Франко4, И. Делейе5, К. Цукермана6 и других авторов7.  
* Могаричов Юрій Миронович – доктор історичних наук, професор Кримського республі-
канського інституту післядипломної педагогічної освіти (Сімферополь), Шапошніков 
Олександр Костянтинович – кандидат філологічних наук, с. н. с. відділу етнології і оно-
мастики Інституту російської мови ім. В. В. Виноградова РАН (Москва).

1 Серафимович С. Херсонские святители / С. Серафимович // Записки Одесского общества 
истории древностей – Т.7. – 1868. – С. 120–131. 

2 Латышев В. В. Жития Св. епископов Херсонских. Исследования и тексты / В. В. Латышев 
// Записки императорской академии наук. – Т.8. – Санкт-Петербург, 1906. – № 3; Стра-
дания святых священномучеников и епископов Херсонских Василея, Капитона и иных 
с ними // Известия Археологической комиссии. – 1907. – № 23;  Заметки к агиологичес-
ким текстам. К Житиям св. епископов Херсонских. – Санкт-Петербург, 1909. – С. 8–24; 
Латышев В. В., Кекелидзе К. Житие свв. епископов Херсонских в грузинской минее // 
Известия Археологической комиссии. – Вып. 49. – 1913. 

3 Лавров П. Жития херсонских святых в греко-славянской письменности / П. Лавров // Па-
мятники христианского Херсонеса. – Вып. 2. – Москва, 1911. 

4 Франко І. Святий Климент у Корсуні. Легенди про корсунських мучеників / І. Франко // 
Записки наукового товаривства імені Шевченка. – Т.56. – Львів,1903. – С. 145–163. 

5  Propylaeum ad acta Sanctorum Novembris. Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae e co-
dice Sirmondiano nunc Berolinensi adiectis synaxariis selectis opera et studio Hippolyti Dele-
haye. – Bruxellis, 1902.

6  Цукерман К. Епископы  и гарнизон Херсона в … веке // Материалы по археологии, исто-
рии и этнографии Таврии. – Т.4. – Симферополь, 1994. 

7 См напр.: Шестаков С. П. Очерки по истории Херсонеса в VI–Х веках по р. х. / С. П. 
Шестаков // Памятники христианского Херсонеса. – Вып.3. – Москва, 1908.– С. 17–56; 
Харлампович К. Рец. на: Латышев В. В. Жития Св. епископов Херсонских. Исследования 
и тексты // Ученые записки императорского Казанского университета. – Казань,1908. – 
Кн. 2. – Февраль; Голубинский Е. Е. Херсонские священномученики, память которых 7-го 
марта / Е. Е. Голубинский // Известия отделения русского языка и словесности. – Т.12. 
– Кн.14.  – Санкт-Петербург, 1907. – С. 263–268: Ростовцев М. И. Античная декоратив-
ная живопись на Юге России. – Т.1. – Санкт-Петербург, 1914. – С. 503–505; Мещеряков 
В. Ф. О времени появления христианства в Херсонесе Таврическом / В. Ф. Мещеряков 
// Актуальные проблемы изучения истории религии и атеизма. – Ленинград, 1978. – 
С. 128–129;  Диатропов П. А. Распространение христианства в Херсонесе Таврическом 
в …–VI вв. н. э. / П. А. Диатропов // Античная гражданская община. – Москва, 1986. – 
С. 129–134; Дагрон Ж. Двуликий Крым / Ж. Дагрон // Материалы по археологии, исто-
рии и этнографии Таврии. – Т.7. – Симферополь, 2000. – С. 295: Завадская И. А. Этапы 
христианизации Херсонеса / И. А. Завадская // Сходознавство. – Київ, 2000. – № 9–10. – 
С. 179–184; Юрочкин В. Ю., Джанов А. В. Церковная история Херсонеса V в. / 
В. Ю. Юрочкин, А. В. Джанов // Церковная археология Южной Руси. – Симферо-
поль, 2002; Зубарь В. М. Проникновение и утверждение християнства // Херсонес Тав-
рический в середине I в. до н. э. – VI в. н. э. – Харьков, 2004. – С. 613–616; Могари-
чев Ю. М. Крымская агиография как отражение изменений в политической  и цер-
ковной структуре Таврики иконоборческого периода (к постановке проблемы) / 



497

В последнее время были выявлены новые варианты данного агиографиче-
ского произведения. 

Так, в 2010 г. Т. Э. Саргсян  ввела в научный оборот армянские жития хер-
сонских епископов, которые представляют собой самостоятельный источник8.

В 1984 г. Ф. Алкеном впервые была издана так называемая Патмосская ру-
копись № 736, датируемая X… в.9, и, вероятно, восходящая к дометофрастоф-
ской минее.10 Она не была опубликована в свое время в собрании греческих 
житий (BHG 265z), так как,  в отличие от изданных житий (BHG 266, 267), она 
не происходит ни из царского менология Михаила … (1034–1041), ни из друго-
го известного развитого менология. 

Источник относится к пространным вариантам житий херсонских еписко-
пов, наряду с греческим текстом из собрания бывшей  Московской Синодаль-
ной библиотеки № 376 (в настоящее время хранится в  ГИМе)11 и церковнос-
лавянскими переводами Житий из Супрасльской рукописи12 и Макарьевских 
миней13. Последние два являются разными переводами несколько отличных 
греческих списков. При этом славянские тексты значительно отличаются от  
греческой рукописи № 37614 и ближе текстуально к рассматриваемой патмос-
ской пространной редакции житий.  

Патмосская рукопись, несомненно, представляет собой литературную 
версию житий херсонских епископов, причем составленную за пределами 
Херсона. Редактором этих житий практически полностью изъяты местные хер-

Могаричев Ю. М. // Проблемы  истории, филологии, культуры. – Вып. XIII. – Москва 
– Магнитогорск, 2003.– С. 271; Беляев С. А., Каменев Г. К, Каменева Н. В. Методы изу-
чения житий херсонских епископов / С. А. Беляев, Г. К. Каменев, Н. В. Каменева // Очер-
ки истории христианского Херсонеса. – Санкт-Петербург, 2009; Чернышева М. И. Язык 
славянской версти “Житий херсонских святых” / М. И. Чернышева // Очерки истории 
христианского Херсонеса. – Санкт-Петербург, 2009: Верещагин Е. М. Древнейшее сла-
вяно-русское богослужебное исследование на память священномучеников, епископство-
вавших в Херсонесе Таврическом / Е. М. Верещагин // Очерки истории христианского 
Херсонеса. – Санкт-Петербург, 2009. 

8  Саргсян Т. Э. Армянские жития херсонских епископов / Саргсян Т. Э. // Память в веках: 
от семейной реликвии к национальной святыне. Тез. докл. – Севастополь, 2010; Могари-
чев Ю. М. Новый источник по истории средневекового Херсона / Могаричев Ю. М. // Па-
мять в веках: от семейной реликвии к национальной святыне. Тез. докл. – Севастополь, 
2010.

9 Текст рукописи был кратко проанализирован Эрхардом (Ehrhard H. Überlieferung und 
Bestand der hagiographischen und homiletischen Literatur der griechischen Kirche von den 
Anfangen bis zum Ende des 16. – Т.1. – Leipzig, 1937. – Р. 587–588; – Т.3. – Leipzig, 1943. – 
Р. 379–383). Ее краткая характеристика имеется в работах К. Цукермана (Епископы  и гар-
низон Херсона в … веке. – С. 546) и С. А. Беляева (Беляев С. А., Каменев Г. К,  Каменева 
Н. В. Методы изучения житий херсонских епископов. – С. 56–68).

10 Halkin Fr. La passion des sept évêques de Cherson (Crimée) / Fr. Halkin // Analecta Bollandi-
ana. – Т.102. – 1984. – Р. 253–261.

11 Издана В. В. Латышевым: Жития Св. епископов Херсонских. Исследования и тексты. – 
С. 58–62. Русский перевод: Латышев В. В. Страдания святых священномучеников и епис-
копов Херсонских Василея, Капитона и иных с ними. 

12 Лавров П. Жития херсонских святых в греко-славянской письменности. – С. 158–163
13 Латышев В. В.  Жития Св. епископов Херсонских. Исследования и тексты. –С. 66–74.
14 Чернышева М. И. Язык славянской версти “Житий херсонских святых”. – С. 137.
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сонские реалии, присутствующие в других рукописях. Исключение составляет 
только упоминание пещеры Парфенон, с пояснением, что так ее называют “та-
мошние жители” и “Священных ворот” через которые выволокли тело Василея 
за пределы города. 

Основной лейтмотив Патмосской рукописи: херсонские епископы это па-
хотные быки, которые вспахали “непригодную и шероховатую когда-то паш-
ню”, коей была Херсонитида, и “разбросали духовный посев”.

Более чем в других вариантах житий здесь акцентируется роль иерусалим-
ского патриарха Гермона (Ермона). Он не только наставляет на миссионерскую 
деятельность Василея, Ефрема, Агафодора, Елпидия и Эферия, но именно по 
его просьбе в Херсон императором отправляется Капитон (в иных простран-
ных вариантах инициатива поставления Капитона исходила от херсонитов).

Отличительной чертой Патмосской рукописи является также то, что все 
описанные события происходят в период правления Константина Великого. 
Напомним, что согласно греческой рукописи № 376 и церковнославянским ва-
риантам, Василей оказался в Херсоне в шестнадцатый год правления Диокле-
тиана15. 

Примечательной особенностью рассматриваемого источника является 
судьба Еферия. В греческой рукописи № 376, Супрасльской рукописи и Мака-
рьевской минее епископ заболел и умер на пути в Херсон, не достигнув города. 
Это произошло где-то в устье Днепра на острове Алсос (Аас), куда святой был 
выброшен штормом. На этом острове Еферий и был похоронен. Согласно Пат-
мосской рукописи епископ прибывает в Херсон, видит, что тут господствуют 
язычники, отправляется к Константину Великому, возвращается в Херсон в со-
провождении воинского контингента, изгоняет язычников (нечестивцев) и се-
лит на их место христиан “принадлежащих к партии Христа”. И только после 
этого отправившись в Константинополь, поблагодарив Константина, Эферий 
на обратном пути “переправившись к реке Данаприй, у него (Данаприя) окон-
чил свою жизнь”. Это обстоятельство сближает рассматриваемый источник с 
трактовкой судьбы данного персонажа в грузинском варианте, и особенно в 
греческих синаксарях и армянском житии16. 

Ниже предлагаем публикацию вышеупомянутого источника17. Гречес-
кий текст воспроизведен по изданию Ф. Алкена18. Русский перевод выполнен 
А. К. Ша пошниковым.

15 Отметим, что согласно Синаксарю Василия II (Menologii pars I, December XXII // Migne 
J. P. Patrologiae Graecae. – Vol. 117. – Соl. 221), и Синаксарю Константинопольской церк-
ви по Сирмодской рукописи (Synaxarium Constantinopolitanum, Mensis December, XXII 
d. // Propylaeum ad acta Sanctorum Novembris. Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae 
e codice Sirmondiano nunc Berolinensi adiectis synaxariis selectis opera et studio Hippolyti 
Delehaye. – col. 336–338)  Капитон был послан в Херсон Феодосием Великим.

16 Правда, в последних есть подробности и детали, отсутствующие в Патмосской рукописи
17 К сожалению, ограниченный объем издания не позволяет более подробно проанализиро-
вать Патмосскую рукопись. Мы планируем посвятить этому отдельную работу.

18 Halkin Fr. La passion des sept évêques de Cherson (Crimée) – Р. 253–261. Учитывая, что 
источник до сих пор детально не анализировался, мы посчитали возможным еще раз вос-
произвести греческий текст. Русский перевод публикуется впервые.
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Μηνὶ τῷ αὐτῷ (Μαρτίῳ) ζ’ (in marg. inf.)

Ἄθλησις τῶν ἁγίων ἱερομαρτύρων Ἐφραΐμ, Βασιλέως, Ἀγαθοδώρου, Ἐλπιδίου, 

Αἰθερίου καὶ Καπίτωνος

1. Ἦν ὅτε τοῖς εἰδώλοις ἡ Χερσωνιτῶν λατρεύουσα γῆ, πυρί τε καὶ καπνῷ τῶν 

σύνεχῶν ἐκτεφρουμένων ζωοθροιῶν (hapax), σκληρὰς καὶ ἀποτόμους τὰς ψυχικὰς 

ἐπέφερεν αὔλακας οὔτε τῷ ἐξ οὐρανοῦ ὡς ὑετῷ καταβάντι (cf. Is. 55.10) λόγῳ τοῦ 

πατρὸς ἀνεχομένη κατάρδεσθαι οὔτε τῷ ἀρότρῳ καθάπαξ ὑπείκειν καταδεχομένη 

τοῦ πνεύματος. Ἀλλ᾿ ἦν ἡ Χερσὼν αὐτὸ τοῦτο χέρσος ἀκανθῶν πλήρης καὶ τριβόλων, 

καὶ γῆ πατουμένη, καὶ χερσουμένη τοῖς δαίμοσιν. Εἴχε μὲν οὖν οὕτως ἀνίκμως καὶ 

ἀποκρότως ἡ χερσωνῖτις δήποτε ἄρουρα ὕδατός τε μυστικοῦ στερουμένη δι᾿ οὗ 

ψυχαὶ λιπαίνονται καὶ πρὸς ὑποδοχὴν καρπῶν εὐένδοτοι γίνονται καὶ βοῶν ἀροτῶν 

(ἀρότης, synonyme d᾿ἀροτήρ, qui se lit au § 2) εὖ εἰδότων τέμνειν αὐτὰς καὶ τὸν 

σπόρον καταβάλλειν τοῦ πνεύματος. Ἀλλ᾿ ὅπως τὸ μετοχῇ γενέσθαι τούτων 

ηὐτύχησε, διεξιόντος μοι τοῦ λόγου ἀκούοιτε.

2. Ἑρμών τις ὄρος ἐστὶ τῆς Παλαιστίνης διαφέρον τῇ γῇ· δροσῶδες τὸ ὄρος κὰν 

τῷ τοῦ θέρους καιρῷ. Χιόνος γάρ τι χρῆμα κατ᾿ αὐτὸ πολὺ χυναγόμενον ἀτμοὺς 

τηκόμενον ἀναδίδωσι καὶ τὸν ὑπεράνω ἀέρα παχῦνον ἐν θέρει ἀποτελεῖ, καλὴν 

μὲν ὡς ἀναγκαίαν τῇ γῇ, τερπνὴν δὲ ὠς ἡδέως τε καὶ ὁμαλῶς καταβαίνουσιν. 

Τοῳτει τῷ ὄρει ὁμωνυμῶν τις τῆς Παλαιστινῶν ἐπίσκοπος προχειρίζεται, Ἑρμών τε 

ὀνομαζόμενος καὶ δρόσῳ πιαινόμενος τῇ τοῦ πνεύματος. Οὗτος οὖν ὁ τῶν Χριστοῦ 

θρεμμάτων ἀγελαρχῶν τοὺς ἑπτὰ τούτους βοῦς ἀροτῆρας τοῦ πνεῦματος, τοὺς νῦν 

ἡμῖν εἰς λόγου προκειμένους ὑπόθεσιν, Κωνσταντίνου τῶν ῥωμαϊκῶν ἐπειλημμένου 

σκήπτρων, τὴν ταυροσκυθῶν ἐκπέμπει χώραν τὴν Χερσωνῖτων ἀρόσοντας, τήν 

τε πατρικὴν καὶ παλαιὰν θρησκείαν δῃώσοντας δίκην ἀκανθῶν τοὺς Χερσωνίτας 

συμπνίγουσαν καὶ νεώματα τῆς τοῦ Χριστοῦ ποιήσοντας πίστεως. Οὐ κατὰ τὸν αὐτὸν 

δὲ τοὺς πάντας στέλλει καιρόν, ἀλλὰ Βασιλέα μὲν καὶ Ἐφραϊμ ὁμοῦ καὶ ἄμφω καὶ τῶν 

ἄλλων πρώτους, τὸν μὲν τῇ Ταυροσκυθῶν χώρᾳ τῇ ὁ μορούσῃ τῇ χερσῶνι ἐφίστησι, 

τὸν δὲ Βασιλέα αὐτῆς  ταύτης τῆς Χερσῶνος ἱεραρχικῶς ἐπιστατεῖν διαπέμπεται, 

τοὺς δὲ λοιποὺς μετ᾿ αὐτούς.

3. Ἐπιδημήσας οὖν ταύτῃ τῇ Χερσῶνι ὁ Βασιλεὺς καὶ ὑλομανοῦσαν εὑρὼν καὶ ἑλληνικῇ 

μανίᾳ χερσεύουσαν, ἀνακαθαίρειν μὲν τῇ ἑαυτοῦ εὐτέχνῳ ἐπιστήμῃ διηγωνίζετο. Οὐκ 

ἦν δὲ ὅλως παρ᾿ αὐτοῖς, ἀλλ᾿ ἐτύπτετο, ἐξουθενεῖτο, ὑβρίζετο. Τί γὰρ τῶν δεινῶν οὐκ 

ἔπασχεν Ἰδὼν οὖν ὁ μακάριος οὑτοσὶ βασιλεὺς ὠς οὐ τὴν βασιλικήν τε καὶ εὐθεῖαν 

καὶ ἣν αὐτὸς ὑποδεικνύει αἱροῦνται πορεύεσθαι, ἀλλ᾿ ἄλλην σκολιὰν καὶ ἣν ὁ ὦν 

ὅλων οὐκ ἐπισκοπεῖ βασιλεύς, οὐκ ἀνύσιμον πρὸς τὸ παρὸν εἰδὼς τὸ τῇ κακίᾳ οὕτων 
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ἀνθίστασθαι, ὑπαναχωρῆσαι πρὸς βραχὺ διεσκέψατο, πρέπον τῇ μανίᾳ τούτων 

ἐνδοῦναι πρὸς μικρὸν λογισάμενος καὶ τῇ πρὸς καιρὸν φυγῇ τὴν σωτηρίαν τοῖς 

διώκταις μνηστεύσασθαι. Οὕτω καὶ Χριστὸς τὴν Ἰουδαίων ἐν καιρῷ φονῶσαν φεύγει 

συναγωγὴν καὶ καθ᾿ ἑαυτοῦ τούτων λύττῃ μικρὸν ὑπενδίδωσιν (cf. Ioh. 11.54), ἵνα 

τὸ φλεγμαῖον τοῦ θυμοῦ καταστείκας καὶ ἡμεροτέρους τῇ φυγῇ καταστήσας ἠπίως 

παρασκευάσῃ καὶ ὁμαλῶς τὸ κήπυγμα τῆς πίστεως δέξασθαι. Ὑποχωρεῖ γοῦν καὶ 

σπήλαιόν τι τῆς  πόλεως ἐντὸς εὑρηκώς, παρθενῶνα τοῖς ἐκεῖσε λεγόμενον, ὑπέδυ τε 

τοῦτο καὶ τὴν ἐξ ὕψους ᾔτει πεμφθῆναι τοῖς ἀνθρώποις βοήθειαν. Καὶ οὐκ ἐβράδυνεν 

ὁ τῆς πάντων κηδεμὼν σωτηρίας, ἀλλὰ τοιῷδε τρόπῳ πολλοὺς τῶν ἐν τῇ πόλει πρὸς 

τὴν ἐπίγνωσιν αὐτοῦ ἐπεσπάσατο.

4. Ἑνὸς παιδὸς μονογενοῦς πατὴρ ἦν ὁ τὰ πρῶτα φέρων τῆς πόλεως. Τούτου 

θανόντος καὶ δοθέντος τῇ γῇ τῷ τάφῳ παραμεῖναι σκέπονται οἱ γονεῖς. Νόμος οὗτος 

ἀρχαῖος, ὁμοῦ μὲν εἰς τιμὴν τοῦ θανόντος, ὁμοῦ δὲ καὶ εἰς παραμυθίαν τῶν τούτῳ 

προσηκόντων ἐξευρισθείς. Οἷς καὶ νυκτὸς αὐτοῖς ὁ παῖς ἐπιστάς, ἄμετρον ἐπ᾿ αὐτῷ 

κενοῦσι τὸ δάκρυον· Μάτην τὰ τοῦ θρήνου καὶ εἰς οὐδέν, φησί, συνείρετε χρήσιμον· 

μάτην αἱ ἐπὶ τῷ τάφῳ χεῖνται (sic!) χοαί. Οὔθ᾿ ὑμῖν γὰρ δυνατὸν ἐμὲ ἐγερεῖν, κἂν 

κρουνηδὸν ἐκχέητε τὰ δάκρυα, οὔτε τοῖς μάτην λεγομένοις θεοῖς· οὐ γὰρ αὖτὸ τοῦτο 

θεοί· ἀλλ᾿ ἐχθροὶ τῆς σωτηρίας ὄντες ὑμῶν καὶ ὡς λίθος ἀναισθητοῦντες καὶ ὡς ξύλου 

φύσις κωφεύοντες πείθουσι πλανῶντας οὔτω καλεῖν. Εἰ γοῦν ζῶντά με λαβεῖν ὑμῖν 

αἱρετὸν καὶ τῇ ἑμῇ ἀναβιώσει τῷ πένθει μαραντθεῖσιν ἀναθηλῆσαι, ὃν ἀπανθρώπως 

ξένον ᾐκίσασθε, ὃν σωτῆρα ὄντα ἐχθρὸν καὶ μισητὸν ἐλογίσασθε, τοῦτον εὑρόντες 

ἐν ὑμῖν γάρ ἐστι καὶ εἰς εὐχὴν ἰδεῖν δυσωπήσαντες, οὐκέτι θρήνοις ὡς νεκρόν, αλλὰ 

θριάμβοις με ὡς ζῶντα τιμήσετε; Ταῦτα μὲν ὁ υἱός, ἤτ᾿ἀληθὲς εἰπεῖν, ὁ τοῦ υἱοῦ καὶ 

τῶν πατέρων καὶ πάντων ὡς πατὴρ προμηθούμενος. Οὗτος γάρ, τῆς τῶν ἐν τῇ πόλει 

σωτηρίας φροντίζων, τὸ θαυμαστὸν τοῦτο τερατουργηθῆναι οἰκονομεῖ, καὶ τῇ αὐτοῦ 

καὶ μόνῃ πρέπον με γαλειότητι. Οἱ δὲ γεγεννηκότες, διυπνισθέντες ὄναρ γὰρ αὐτοῖς 

ὁ παῖς διωμίλει καὶ τὰ τῆς ὀπτασίας συμβαλλόντες ἀλλήλοις καὶ μὴ πλάνην εἶναι 

ἀπὸ τῆς συμφωνίας συλλογισάμενοι, τοῖς τε πολίταις τὰ τοῦ ὀνείρου κοινῶνται· καὶ 

πᾶσι τούτοις ὁμοῦ εἰς τὴν τοῦ Βασιλέως τρέπονται ζήτησιν. Φιλεῖ γὰρ τὸ πλῆθος 

συντρέχειν ὅταν τι τῶν καινῶν ἐλπίζῃ θεάσασθαι· (γνώμη in marg.) τί δὲ καινότερον 

ἕτερον τοῦ σῶμα νεκρὸν καὶ τάφῳ δοθὲν ἔμπνουν ἰδεῖν ἐκκενεώνων τῶν τῆς τῆς  

ἐγειρόμενον· Μόχθῳ τοίνυν ἐκεῖνουν εὑρόντες· ἦν γὰρ ἑαυτὸν κρύπτων ὡς ἄτερ ὄχλου 

τὰς ὑπὲρ αὐτῶν τελέση εὐχάς, εἰς γῆν πεσόντες καὶ ὅλους ἑαυτοὺς ἐκείνου τοῖς ποσὶν 

ὑποστρώσαντες, τόν τε ὄνειρον διηγοῦνται καὶ τοῦ παιδὸς αἰτοῦνται τὴν ἀναβίωσιν. 

Τοῦ δὲ μὴ εἶναι τοῦτο τῆς ἐκείνου μήθ᾿ ὅλως ἀνθρωπίνης διατεινομένου δυνάμεως, 
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τὸ ἅπαξ λέγω σώματος διαστᾶσαν ψυχὴν ἐκεῖνο αὖθις δυνηθῆναι ἀναγαγεῖν, μόνου 

δὲ τοῦ ὄντως θεοῦ, ᾧ κ᾿ακείνους προσδραμόντας ζῶντα τὸν θανόντα διεβεβαιοῦτο 

λαβεῖν· Ἀλλ᾿ ἡμῖν γε, εἶπον οἱ ἄνθρωποι, ἀποδοθήσεται πρῶτον ὁ παῖς. Εἶτα 

μηδεμιᾷ στοιχοῦντες ἀναβολῇ, τῷ παρὰ σοῦ κηρυττομένῳ προσέλθωμεν. Καὶ ἦν 

ἰδεῖν τὰ τοῦ μεγάλου τότε οὐδὲν ἀπεοικότα τῶν τοῦ Χριστοῦ. Ὄχλου συνδρομὴ 

κανταῦθα πολλοῦ, ἐφεπομένου, συνεπομένου, κροάγοντος, ἐπαιρομεύνου τῇ ἐλπίδι 

τοῦ θαύματος, παντὸς σωθέντος καὶ τὴν καλὴν ἀλλοιωθέντος ἀλλοίωσιν. Οὐ γὰρ 

φθόνος ἦν κανταῦθα ὡς ἐκεῖ (cf. Marc. 15.10) τοῖς Ἰουδαίοις ἐμπόδιον. Ἐγγίζουσι 

τοῦ τεθνεῶτος τῷ μνήματι. Ὁ ἐπικείμενος αἴρεται λίθος. Τὰ δ᾿ ἐπὶ τούτοις. Ἐκεῖ μὲν 

ὁ δεσπότης δακρύει (cf. Ioh. 11.35)· καὶ φωνεῖ τῷ τεθνεῶτι ὡς ζῶντι καὶ ἐκ νεκρῶν 

διακελεύεται ἔγεσιν. Ἐνταῦθα δὲ ὁ δοῦλος στενάζει καὶ ὑπὲρ τοῦ τεθνηκότος τῷ ζῶντι 

ἐντυγχάνει θεῷ καὶ τὴν ἐξ ᾅδου τούτῳ ἐνεργῆσαι δυσωπεῖ ἀναβίωσιν. Ὁ δὲ ταύτης 

τρόπος οὐδὲ γὰρ τοῦτον παραλιπεῖν χρή θαυμαστός· σφραγίζει τῇ χειρὶ ἐπιστὰς 

ὁ Βασιλεὺς τὸν νεκρόν, εἶτα ἐπιλέγει εὐχήν, εἶτα τῷ σταυρῷ σημειοῖ, μετὰ ταῦτα 

δακρύει καὶ στεναγμὸν ἐκ βάθους πρΐεται· καὶ τὸν σταυρὸν ἐκ τρίτου τῷ σώματι 

τυπώσας παντί, ὅσα γε νόμος ἐπὶ τῷ βαπτιζομένῳ τελεῖ καὶ ἐπ᾿ αὐτῷ τῷ νεκρῷ· 

ὕδωρ ἐν λεκάνῃ βάλλει, ταῖς μυστικαῖς εὐχαῖς ἁγιάζει, τοῦς κατηχητικοὺς ἐπιφωνεῖ 

λόγους, ἐπιχέει τὸ ὕδωρ τῷ σώματι εἰς ὄνομα πατρός, υἱοῦ τε καὶ πνεύματος· καὶ ὤ 

τοῦ πάντα λόγον νικῶντος τεραστίου καὶ πᾶσαν ὑπερβαίνοντος ἔννοιαν ἀνίσταται 

ὁ νεκρὸς κειρίαις ἐσφιγμένος καὶ σουδαρίῳ δεδεμένος τὸ πρόσωπον. Καὶ εὐθὺς 

γινώσκει τὸν εὐεργέτην, ὑποδεικνύντος πάντως τοῦ καὶ ζωώσαντος. Καὶ πεσὸν ἐπὶ 

τὴν γῆν προσκυνεῖ καὶ θαμβεῖται ἅπαν τὸ πλῆθος καὶ ἐᾷ τὴν πλάνην καὶ τῇ πίστει 

προστρέχει· καὶ υἱοὶ φωτὸς (cf. Luc. 16.8 cet.) διὰ τοῦ βαπτίσματος οἱ τοῦ σκότους 

δοῦλοι ἐγίνοντο.

5. Ἀλλὰ καὶ πάλιν φθόνος καὶ πάλιν Ἰουδαῖοι βασκαίνουσι καὶ συναγωγὴ πονηρὰ 

γεγονότες καὶ συμβούλιον ποιήσαντες ἄνομον φονεῦσαι δικαιοῦσι τὸν εὐεργέτην, 

μηδὲν ἔχοντες ἐγκαλεῖν ἢ τῆς εὐεργεσίας αὐτῆς τὴν ὑπερβολήν. Πάλαι γὰρ καὶ τοῖς 

αὐτῶν πατράσι τὸ τοιοῦτον διειθισμένον, τὸ τοὺς εὖ ποιοῦντας, φημί, τοῖς ἐναντίοις 

ἀνοσίως ἀμείβεσθαι. Καὶ δὴ καὶ τοὺς τῶν Ἑλλήνων μὴ πιστεύσαντας παροξύναντες 

συνάμα τούτοις παρὰ τὸ σπήλαιον ἥκουσιν, ἐν ὧ καὶ προσευχόμενον εὑρόντες τὸν 

ἅγιον, σχοίνους τῶν ποδῶν ἐξαρτήσαντες ἔξω τῆς πύλης – ἱερὰ τῇ πόλει τὸ ὄνομα − 

ἕλκουσι λὰξ ἐπεμβαίνοντες (cf. Th eognis 847), ξύλοις παίοντες, λίθοις βάλλοντες, ἕως 

ἀπέπτη καὶ τὸ πνεῦμα, τὸ σῶμα καταλεῖψαν τοῖς παίουσι. Καὶ οἱ θηρσὶ καὶ πετεινοῖς 

ἀφῆκαν τοῦτο τροφήν· ὁ δὲ ψυχὴν ἐξομολογουμένην αὐτῷ θηρίοις μὴ παραδιδόναι 

(cf. Ps. 73.19) και τῷ προφήτῃ καὶ ἡμῖν πιστευόμενος, οὐδὲ τὸ τοῦ ὁμολογητοῦ αὐτοῦ 



502

καὶ τῆς ἀληθείας μάρτυρος σῶμα θηρίοις καὶ πτηνοῖς ἀφῆκε λωβηθῆναι τὸ σύνολον, 

ἀλλὰ νυκτὸς μὲν λύκῳ, ἡμέρας δ᾿ ἀετῷ τὴν τούτου φυλακὴν ἐπεστρέψατο· καὶ ὁ μὲν 

τοὺς θῆρας, ὁ δέ γε ἀετὸς τοὺς τῶν ὀρνίθων σαρκοφάγους ἐδίωκον. Καὶ ἦν τὸ τοῦ 

Βασιλέως σῶμα κείμενον ἀσινὲς τοιούτοις σωματοφυλακοῦσι περιφρουρούμενον. 

Ἀνὴρ μὲν οὖν οὕτω τῷ κειμένῳ καθυπούργουν καὶ γῆ, ὁ μὲν τὸν ἀετόν, ἡ δὲ τὸν 

λύκον εἰς ὑπηρεσίαν τούτῳ ὑποταξάμενοι. Τί δὲ ὁ οὐρανὸς ἀσυντελὴς ἦν εἰς ταύτην 

τὴν λειτουργίαν· Μενοῦν γε καὶ αὐτὸς ἀστέρι λαμπροτάτῳ ἐτίμα τὸν ὅσιον, ἔγγιστά 

που παρόντι καὶ τοὺτον τοῖς ζητοῦσιν ὐποδεικνύοντι· οὗ ταῖς ἀκτῖσι νυκτὸς οἱ δι᾿ 

αὐτοῦ πεπιστευκότες ἑλκόμενοι. ἡ πείγοντο γὰρ καὶ οὗτοι Βασιλέα ἰδεῖν καὶ ταῖς κατὰ 

δύναμιν φιλοφρονήσασθαι δεξιώσεσιν, οὐ νῦν τῶν μητριῶν λαγόνων προκύψαντα, 

ἀλλ᾿ εἰς λαγόνας τῆς μητρὸς ὑποδύοντα κοινὴ γὰρ καὶ μήτηρ καὶ τροφὸς ἁπάντων 

ἡ γῆ (cf. Menandri Mon. 617) τῷ τόπῳ ἐπιστάντες ὁρῶσι μὲν τὸν θῆρα, ὡς εἰς 

τοῦτο ταχθέντα, περὶ τὴν φυλακὴν ἀγρυπνοῦντα, ὁρῶσι δ᾿ ἅμα πρωΐ καὶ τὸν ἀετὸν 

πτερυξάμενον καὶ τῷ θηρὶ ὁμοίαν τελονῦτα τὴν λειτουργίαν τῷ σώματι. Οὕτω τὸν 

νεκρὸν καὶ φύσις ἀλόγων ᾐδεῖτο καὶ ὡς ὑπνοῦντα Βασιλέα δορυφορούντων δίκην 

ἐφύλαττε. Καὶ τοῦτον μὲν ἐντίμως τὸ τῶν πιστεσάντων πλῆθος διδοῦσι τῇ γῇ, κίονα 

ἐπὶ τῷ τάφῳ σταυρίον δ᾿ ἐπὶ τούτῳ ἀναστηλώσαντες.

6. Μαθὼν δὲ τὸ συμβὰν ὁ Ἑρμὼν καὶ διὰ τὴν τοῦ Βασιλέως στερρὰν ὑπὲρ τῆς πίστεως 

ἔνστασιν τῷ βασιλεῖ τῶν ὅλων ἀνθομολογησάμενος, ὡς μὴ ὁ τῶν ζιζανίων σπορεὺς 

(cf. Matth. 13.38; Greg. Naz., Laudatio Athanasii, § 21 − ed. J. Mossay, 1980. p. 154) τὸ 

νεοθαλὲς τῆς ἐκκλησίας ἀφύλακτον εὑρὼν λυμήνηται λήϊον, ἄλλους ἐκπέμπει καὶ τῷ 

ζήλῳ καὶ τῇ πίστει οὐδὲν τοῦ Βασιλέως ἐνδέοντας· Ἐλπίδιος οὗτοι σὺν Εὐγενίῳ καὶ 

Ἀγαθόδωρος, οἲ κατὰ ταὐτὰ τῷ πρὸ αὐτὼν τὰς Χερσονιτῶν ἀρούρας ἀνακαθαίροντες 

καὶ τὸν τῆς ἀληθείας σπόρον ταύταις ἐγκαταβάλλοντες καὶ πολύχουν ἀναδιδόναι 

(ἀναδιδοῦναι cod.) τὸν πνευματικὸν παρασκευάζοντες ἄσταχυν, τῆς αὐτῆς καὶ 

οὗτοικαὶ παρὰ τῶν αὐτῶν Ἑλληνιστῶν καὶ Ἰουδαίων τυχόντες τῆς τελειώσεως ὁμοῦ 

τῷ βασιλεῖ κατατίθενται, ἐλπίδας εὐ … (legi non pootest ἀν εὐγενεῖς) καὶ ἀγαθὰς 

ταῖς ἑαυτῶν ἐναποθέντες ψυχαῖς, ὡς καὶ δωρεαῖς ταῖς ἴσαις αὐτῷ πρὸς τοῦ δικαίου 

δικαστοῦ ὀλβισθήσονται.

Ἐπὶ τούτοις στέλλεται καὶ Αἰθέριος, ὃς τὸ τῶν ἀπίστων δυσπειθὲς ἀκριβῶς κατανοήσας 

καὶ ἄγροιν, ἔγνω τὰ περὶ τούτων πρὸς τὸν μέγαν Κωνσταντῖνον ἐνεγκεῖν. Ἤδη γὰρ 

ὁ τῆς ἑλληνικῆς μανίας παρῆλθε χειμὼν καὶ τὸ τῆς εὐσεβείας ἔαρ γαληνὸν ἐπεμειδία 

καὶ ἤρεμον, τοῦ ἀποστολικοῦ [noter l’epithete apostolique attribuée a Constantin] 

τούτου ἀνδρὸς τὰ τῆς ῥωμαϊκῆς ἀρχῆς λαχόντος διϊθύνειν πηδάλια. Διαπεραιωθεὶς 

τοίνυν πρὸς τὸ Βυζάντιον καὶ κατὰ τῶν Χερσωνιτῶν ἀπίστωντῷ βασιλεῖ διωμιληκώς, 
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χειρὶ στρατιωτῶν ὀχυρωθεὶς ἱκανῇ ἐξωθεῖ μὲν τοὺς ἀσεβοῦντας τῆς πόλεως, 

ἀντεισοικίζει δὲ τοὺς τῆς μερίδος ὄντας Χριστοῦ. Καὶ ἦν ὁ τῶν ἁπάντων θεὸς παρὰ 

παντὸς μεγαλυνόμενος στόματος, μήτινος τοῦ κωλύοντος ὄντος ἑορτάζειν ἑοτὴν τὴν 

ἐξόδιον, εἰπεῖν δε τὴν αὐτὴν καὶ εἰσόδιον, τὸ μὲν διὰ τὴν τῶν ἐκβληθέντων πληθύν, 

τὸ δὲ διὰ τὴν τῶν εἰσαχθέντων συναγωγήν. Οὗ (lectio dubia) χάριν καὶ πάλιν τὴν 

ἐπὶ τὸ Βυζάντιον σταλεὶς ὁ Αἰθεριος οὐ γὰρ ἀναβολῇ δουλεύων καὶ ὄκνῳ πορείας 

διαπερᾶν διαποντίους ὁπωσοῦν ἀνεβάλλετο· ἀλλὰ πτηνὸς τὴν φύσιν ἄντικρυς 

ἦν· καὶ αἰθερίους αὐτῷ καὶ τοὺς πόδας καὶ τὸν νοῦν καὶ οἷον εἰπεῖν ἀεροβάμονας 

(ἀεροβάμων  inconnu a Liddell Scott et a Lampe, est mentionné par Demetrakis) ὀ 

πλάσας μονονοὺ ἐφυσίωσεν. Εὐχαριστηρίοις τε λόγοις τὸν βασιλέα δεξιωσάμενος 

καὶ τούτου τὰ εἰκότα ὑπερευξάμενος, ἐπανελθεῖν διέγνω ἐπὶ τὸ ποίμνιον. Καὶ πλοίῳ 

ἐμβὰς καὶ τὸν Δάναπριν (le Dniepr) ποταμὸν διαπεραιούμενος τὸν βίον παρ᾿ αὐτῷ 

τελευτᾷ· καὶ τοῖς πρὸ αὐτοῦ συνεπισκόποις ἀχθεὶς ἐν τῇ Χερσῶνι προστίθεται, ὅτε 

καὶ οὐκ ἦν τοῦ ποταμοῦ Δανάπρεως τὰ ὁρμήματα τὴν πόλιν τοῦ θεοῦ Χερσῶνα 

εὐφραίνοντα (cf. Ps. 45.5), ἀλλὰ καὶ λίαν περιαλγῆ τιθέντα διὰ τὸν ποιμένα καὶ 

μονονοῦ τῇ λύπῃ καταποντίζοντα.

7. Τοῦτο καὶ πάλιν γνοὺς ὁ Ἑρμών, ὁ μέγας ἀρχιερεὺς τὴς Σιών, ὁ τῇ ἄνω 

πολιτογραφηθεὶς Ἱερουσαλήμ (cf. Gal. 4.26),  οὐκέτι τὸν Χερσῶνος ἀφηγγησόμενον 

δι᾿ ἑαυτοῦ διέγνωκε προχειρίσασθαι, ἀλλὰ τὰ περὶ τούτου πρὸς τὸν ἐν βασιλεῦσι 

μέγαν ἀνενεγκὼν ἐκεῖθεν αἰτεῖται τὸν τῆς πόλεως ἀρχιερατικῶς προστησόμενον. 

Ὃς καὶ πρὸς τὴν αἴτησιν ἰδὼν εὐμενές καὶ τίς γὰρ τούτου πρὸς τὸ περάναι τὰ καλὰ 

σπουδαιότερος (σπουδαιότατος cod.) ἄνδρα σοφίας πλήρη καὶ μεστὸν χαρίτων 

ἐπιλεξάμενος (τὸν θεῖον λέγω Καπίτωνα), ἐπίσκοπον διαπέμπει τοῖς Χερσῶνι, δοὺς 

αὐτῷ καὶ πεντακοσίους στρατιώτας πιστοὺς εἰς οἰκείαν ἅμα ὑπουργίαν καὶ πόλεως 

αὐτῆς τὴν ἀσφάλειαν. Μεθ᾿ ὧν καὶ ἥκοντα μαθόντες οἱ τῶν ἐν χερσῶνι πιστοί, τῆς  

πόλεως ὀμοῦ ἐκχυθέντες, μεθ᾿ ὅσης ἡδονῆς καὶ λαμπρᾶς τῆς προπομπῆς εἰσεδέξαντο. 

Ὅπερ τοῖς τῶν ἑλλήνων διωχθεῖσιν ἀκουσθὲν πείθει παρὰ τῷ τῆς πόλεως τείχει 

συναχθέντας, πλῆθος οὐ ῥᾳδίως ἀριθμητόν, αἰτεῖν τε εἰσδεχθῆναι καὶ τῆς ἑκατέρων 

τῶν μερῶν θρησκείας γενέσθαι δοκιμὸν ἀναμφίλογον. Εἰσαχθέντας οὖν καὶ τούτους 

κελεύσαντος τοῦ μεγάλου, πρῶτα μὲν ὁ θεῖος οὗτος ἀνὴρ λόγοις θεοπνεύτοις τῆς 

πλάνης ἀνελκύσαι καὶ μετενεγκεῖν πειρᾶται πρὸς τὴν ἀλήθειαν. Τὸν (τοῦ cod.) δὲ τοῦ 

πάντος εἰσάγων ποιητὴν ὃν αὐτὸς σέβει θεὸν καὶ πρὸς τοῦτον καὶ αὐτοῖς εἰλικρινῶς 

ἐπιστραφῆναι ὑποτιθέμενος, ἐπειδὴ (ἐπεὶ δὲ cod.) μὴ λόγοις ἐπεχείρει πείθειν, ἔργοις 

δὲ μᾶλλον καὶ σημείων λέγοντες (delendum videtur) ἐπιδείξεσι, τὴν προσφάτως 

ἐξαφθεῖσαν κάμινον αὐτον εἰσελθεῖν καὶ ἄτερ βλάβης ἐξελθεῖν προετρέποντο, ὡς τῷ 
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τρόπῳ καὶ μὴ ἄλλῳ δή τινι πεισθησόμενοι, τὸ οὐκ ἐν πειρασμοῖς μὲν κύριον τὸν θεόν 

σου (cf. 1 Macc. 2.52) ἄκαιρον ἔγνω εἰπεῖν πρὸς αὐτούς, ῥήσεων ὄντας γραφικῶν 

ἀμυήτους, τῷ εἰπόντι δὲ τεθαρρηκώς· ἐὰν διὰ πυρὸς διαβαίνης, οὐ μὴ ἅψηταί σου 

(cf. Is. 43.2), ὅλον ἑαυτὸν σφραγισάμενος καὶ τὸ προσέχομεν εἰπεῖν τῷ διακόνῳ 

ἐγκελευσάμενος, δρομαῖος ὑπεισῄει τὴν κάμινον, πρῶτον πείσας τοὺς τὸ σημεῖον 

αἰτοῦντας χερσὶ τὰ τέκνα δοῦναι στρατιωτῶν, ἵν᾿ ἀπειθησάντων τελεσθέντος τούτου 

ταῦτα δοθέντα καταφάγοι τὸ πῦρ, ὡς καὶ ἐπ᾿ αὐτοῖς ἁρμόσοι τὸ τοῦ προφήτου γονέων, 

λέγοντος, τοὺς ὄμφακας φαγόντων τῆς ἀπιστίας, αἱμωδία τὰ τέκνα καταπιέζει (cf. 

Ier. 38.29) Στὰς γοῦν περὶ ὥραν μίαν ἐν τῇ καμίνῳ ἐξῆλθε σῶος, μηδὲν λυμανθεὶς 

καὶ ἄνθρακας πυρὸς φέρων ἐπὶ τοῦ κόλπου πρὸς πλείονα τοῦ θαύματος πίστωσιν· 

ὅπερ ὡς εἶδον οἱ ἄνθρωποι, θάμβει τε συνεσχέθησαν ὡς εἰκὸς καὶ θεὸν Καπίτωνος 

ἐκθειάζοντες παγγενεὶ προσήρχοντο τῷ βαπτίσματι, τὴν κολυμβήθραν ἐξ αὐτῆς τῆς 

ἀσβέστου τοῦ ἱεροῦ σκευασαμένου Καπίτωνος.

8. Ὃς καὶ τὴν Νικαέων αὐτίκα καταλαβών ἐκεῖσε γὰρ ὁ θεῖος τηνικάδε διέτριβε 

βασιλεὺς ἐπὶ τῷ συνοδικῶς καθαίρεσιν Ἀρείου καταψηφίσασθαι τὰ χάριτι θεοῦ 

συμβάντα τῇ χερσῶνι διασαφεῖ. Ὃς ὁμοῦ ταῦτα ἤκουσε, καὶ τοῦ θρόνου εὐθὺς 

ἀναστὰς χεῖράς τε συνάμα τοῖς πατράσιν ἦρεν εἰς οὐρανόν· καὶ χαρᾶς ἀποστάξας 

δάκρυον· Δόξα σοι, εἶπε, Χριστὲ βασιλεῦ, ὅτι τὴν σὴν ἐπισκεψάμενος ποίμνην μάτην 

ἐπ᾿ αὐτῇ χανεῖν τὸν ὠρυόμενον (cf. 1 Petr. 5.8) ἀεὶ παρεσκεύασας. Καὶ ταῦτα μὲν 

βασιλεὺς ὁμοῦ καὶ θείων ἐπισκόπων κατάλογος ἐπὶ τῇ τῆς λογικῆς ποίμνης σωτηρίᾳ 

εὐχαριστηρίους λόγους τῷ λόγῳ τοῦ θεοῦ σκευασάμενοι. Ἀλλὰ σπουδάσωμεν καὶ 

ἡμεῖς ποίμην γενέσθαι τοῦ ἀληθινοῦ ποιμένος Χριστοῦ (cf. Ioh. 10.11, et 14) μὴ 

εἰς ὄρη καὶ ἐρημίας καὶ τόπους οὒς οὐκ αὐτὸς ἐπισκοπεῖ πλανᾶσθαι κακοφρόνως 

βουλόμενοι ἀλλ᾿ αὐτῷ ἀκολουθοῦντες σὺν ἐπιστήμῃ καὶ σοφίᾳ ποιμαίνοντι καὶ 

ἐπὶ νομὰς ἐκείνας κατασκηνοῦντι ἃ δη ὁ κατ᾿ ἀνατολὰς χερσὶν αὐτοῦ φυττεθεὶς 

παράδεισος ἀναδίδωσι καὶ ἐπὶ ὕδατος ἐκτρέφοντι ἀναπαύσεως (cf. Ps. 22.2) ὁποῖον 

ἄρα πλημμυρεῖ ἐκ τοῦ ἐκεῖσε ποταμοῦ ἀναβαίνοντος, ὡσὰν μὴ ὠς εὐώνυμοί τινες καὶ 

ἄκαρποι ἔριφοι (cf. Matth. 25.33) κατ᾿ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν εὐρισκόμενοι εἰς τόπους 

ἀφεγγεῖς ἀπαχθείημεν καὶ θάνατος ἡμᾶς ποιμανῇ ὁ διψῶν τὴν ἡμετέραν ἀπώλειαν. 

Ἀλλ᾿ ἀκούσαιμεν φωνῆς ἐκείνης ἥτις τοῖς ἐκ δεξιῶν ἐνηχεῖται προβάτοις (cf. Mtth. 

25.33) καὶ βασιλείας οὐρανῶν ἀξιοῖ· ἧς γένοιτο τυχεῖν καὶ ἡμᾶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ 

κυρίῳ ἡμῶν, μεθ᾿ οὗ τῷ πατρὶ ἡ δόξα ἅμα τῷ ἁγίῳ πνεύματι νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 

αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.  
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Перевод.
Того же месяца (марта) 7.
Подвиг святых священномучеников Ефрема, Василея, Агафодора, Елпи-

дия, Эферия и Капитона.
1. Земля Херсонитов была некогда идолопоклоннической, удобренная ог-

нем и дымом обращенных в пепел жертвенных животных, носила сухие и су-
ровые духовные борозды, ни с небес не орошаясь19 (так как дождь, нисходящий 
по слову (бога-)отца, не разливался по (ее) поверхности), ни плугу вовсе не 
подлежа, не принимала духовную пищу. Но сам этот Херсон был таким сухим 
и каменистым, полным колючек и  чертополохов, землей, вытоптанной и ис-
сушенной демонами. Так вот, эта Херсонитида имела непригодную и шерохо-
ватую когда-то пашню, лишенная мистической воды (которой удобрялись бы 
души), но стала уступчивой для приема плодов, и приняла благовидных пахот-
ных быков, чтобы вспахали ее и разбросали духовный посев. Но о том, как им 
посчастливилось оказаться причастными (к этому), послушайте дальнейшее 
течение моей речи. 

2. Гермон есть некая гора Палестины, отличающаяся от остальной земли: 
эта гора росистая в летнюю пору. А дело в том,  что на ней собирается много 
снега (зимой), который тая (летом), испаряется, воздымается высоко в воздух 
и превращается в густую росу (густой туман). Для земли это прекрасная при-
чина, чтобы восхождение было приятным, сладостным и равномерным20. Не-
кий епископ Палестины по имени Гермон, соименный этой горе, вскормлен-
ный этой росой и дуновением (ветра), прибрал (эту гору) к рукам. Он, один из 
питомцев Христа и предводителей стада семи пахотных быков Духа (Святого), 
которые ныне положены в основание нашего повествования, когда скипетр ро-
мейской державы придержал Константин,  послал в страну Тавроскифов или 
Херсонитиду, чтобы они вспахали ее, заглушили колючки отеческой и древней 
религии херсонитов, и превратили (ее) в новые пашни Христовой веры. Для 
этого он и послал в положенное время всех, но (первыми) Василея и Ефрема, 
и того и другого, ибо оба они – первые из всех. Один был поставлен в страну 
Тавроскифов, смежную Херсону, другой же, Василей был послан в ту самую 
(страну) Херсона, чтобы иерархически быть предстоятелем. Остальных же 
(послал Гермон) тотчас после этих (двух).

3. Когда Василей пришел как чужак в Херсон и обнаружил (граждан) идо-
лопоклонниками и одержимыми бесплодной эллинской манией, он старался 
тщательно излагать свое собственное искусное учение. Однако вовсе не был 
им угоден, но был бит, избит, обесчещен. Чего только из страшных (мучений) 
не выстрадал он! Блаженный Василей, видя, что ни царская власть, ни правед-
ность его самого не предписывает принимать нападки на себя. Но, видя другую 
неправедность, которую не надзирает царь всех, и, что бесполезно противосто-
ять происходящему вокруг злу, вскоре надумал удалиться, рассчитывая немного 
19 Исайя 55.10: “Как дождь и снег исходит с неба и туда не возвращается, но наполняет зем-
лю, и делает ее способною рождать и произращать, чтоб она давала семя тому, кто сеет, и 
хлеб тому, кто ест”

20  Росы Гермона действительно прославились в средневековье. 
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позволить мании этих (херсонитов) как следует отбушевать. Он стремился по-
заботиться и о своевременном бегстве, и о спасении от преследователей. Так и 
Христос бежал жаждущей крови синагоги иудеев, чтобы они умерили немного 
свое бешенство против него самого21, чтобы пламень гнева поубавился, и в 
результате подготовленного бегства они стали более кроткими, чтобы кротко 
и равномерно изложить (благую) весть (новой) веры. Вот он (Василей) и от-
ступил. И обнаружив некую пещеру внутри города, именуемую тамошними 
жителями Парфенон, поселился в ней и молил, чтобы помощь свыше была 
ниспослана человекам. И не помедлил всех людей попечитель со спасением, 
но вот каким способом многих в том городе привлек к признанию его. 

4. У одного отца, первенствующего в том городе, был единородный сын22. 
После того, как он (сын) умер и был предан земле, родители пребывали под 
кровом склепа (у них (херсонитов) был изобретен такой старинный закон рав-
но в честь умершего, равно же и для утешения ближних его). И ночью пред-
стал их сын перед ними, безмерно проливающими слезы над ним: “Тщетно и 
ни к чему полезному вы сплетаете (слова) погребального плача” – сказал он 
– “Тщетно проливаете потоки (слёз) над могилой. Не сможете меня обрести 
живым, даже если прольете ручьи слёз, или тщетно при помощи так называе-
мых богов: ибо это не боги, а сущие враги спасения у вас, бесчувственные как 
камень и глухие как природа древесины, вводящие в заблуждение верующих. 
Но если вам так хочется обрести меня живым и возродить к жизни скорбью, 
чтобы угасший от болезни опять расцвел, молите того чужестранца, которого 
оскорбляете бесчеловечно, сущего спасителя, которого считаете враждебным 
и ненавистным. Найдя его – ибо он есть у вас – и, оробев, увидите его в молит-
ве, почтёте меня ни плачами, как мертвого, но торжествами, как живого”. Вот 
так поистине сказал сын, промышляя как отец о сыне и об отцах, и обо всех. 
Ибо этот (Василей?), имея попечение о спасении города, устроит чудесное это 
волшебство, которое единственно приличествует его величию. Родители же, 
проснувшись – ибо сын беседовал с ними во сне – и, поведав друг другу о ви-
дении, и рассудив, что вследствие совпадения не может быть ошибки, подели-
лись этим сновидением с согражданами и вместе со всеми теми обратились к 
поиску Василея. Ибо любит толпа стекаться туда, где надеется посмотреть не-
что новое. Что же другое может быть новее зрелища тела мертвеца, преданного 
могиле, приведенного в движение и воскрешенного из земли? С трудом обна-
ружив того (Василея) тут же – ибо он сам утаивался, как можно дальше от тол-
пы, по их молитвам о таинстве – они пали наземь и всецело сами простерлись 
у его ног, поведали сновидение и попросили возрождения к жизни их ребенка. 
Когда же он сказал, что это всецело не в силах человеческих: “Раз уж говорю 
(вам), что только сущий бог может вновь соединить душу с разлученным с ней 
телом!”. Но эти сбежавшиеся твердили, что хотят обрести мертвого живым: 

21 Иоанн 11.53: “С этого дня положили убить его (первосвященники и фарисеи)”; 11.54: 
“Посему Иисус уже не ходил явно между Иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, 
в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими” – не отсюда ли  по-
явилось имя собственное Ефрем, отправленного, якобы, в землю Тавроскифов? 

22 буквально: “У одного единородного сына был отец, первенствующий в городе”.
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“Но нам – говорили эти люди – дай сначала сына. Тогда без какой бы то ни 
было отсрочки последуем за тобой и придем к провозглашаемому тобой (бо-
гу)”. Василей был убежден народом, и вместе с ними он пошел к (могильному) 
памятнику. И было видно, что ничего неправдоподобного нет у великого Хри-
ста. При стечении туда большой толпы, следующей за (ним) и вместе с (ним), 
кричащей, охваченной надеждой на чудо, всей спасенной и преображенной 
прекрасной переменой. Ибо не было там зависти (злобы), как при помехе со 
стороны иудеев23. Приблизились они к надгробию умершего. Был поднят воз-
лежащий сверху камень. И что же затем? Как там господь проливает слёзы24, и 
говорит умершему как живому, и призывает восстать из мертвых, так и здесь 
раб (божий) стонет над умершим и с живым богом встречается, и возрождает 
его к жизни с робостью из Аида. При таком чудном повороте дел (ибо ничто не 
следует упустить из этого!) Василей, перекрестив и возложив руку, поставил 
мертвого, затем произнес молитву, затем перекрестил (еще раз). После этого 
он пролил слезы и издал глубокий стон, и начертал крест в третий раз на всем 
теле, как определяет закон об обряде крещения и над тем мертвым (как если 
бы он был жив). И налил воду в лоханку, освятил таинственными молитвами, 
сопроводил словами катехизиса, возлил воду на тело во имя отца и сына и (свя-
того) духа. И – о, все побеждающее чудесное слово и все преодолевающий про-
мысел! – встает мертвый, стянув погребальные пелены и повязанный на лицо 
погребальный платок. И тут же узнает благодетеля, всецело очнувшись и ожив. 
И вся толпа пала коленопреклоненно на землю в изумлении и восславила бога, 
и ушла от заблуждения, и прибегла к вере. И рабы тьмы стали сынами света25 
через таинство крещения. 

5. Но и снова зависть, и снова иудеи вредоносно ворожили, и имела ме-
сто постыдная синагога, и, составив заговор, они вынесли решение беззаконно 
убить благодетеля, ничего не имея, в чем (его) обвинить, кроме как в преувели-
чении благодеяния. Ибо в старину и у их отцов был такой же умысел нечести-
во воздавать благодетелям, как врагам (противникам). И тогда, раздраженные 
неверующие из эллинов вместе с этими (иудеями) пришли в пещеру, в которой 
обрели молящегося святого, привязав его за ноги, выволокли его за ворота го-
рода (Священные по имени), попирая пятками26, избивая дубинками, побивая 
камнями, пока не отлетела его душа, а тело оставила бьющим. И повергли его 
зверям и птицам на съедение. Он же исповедался, чтобы душу его не предали 
зверям27. Поверил пророку и нам: ибо тело этого исповедника и мученика исти-
ны не было всецело отдано на потраву зверям и птицам, но ночью – волку, днем 
же орлу вверялась обратно стража. И тот (волк) преследовал зверей, а орел – 
плотоядных птиц.  И было лежащее тело Василея невредимо, оберегаемое эти-
ми телохранителями. Воздух и земля служили (ложем) ему, так покоящемуся;

23 ср. Марк 15.10.
24 Иоанн 11.35: “Иисус прослезился”.
25  Лука 16.8: “И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил; ибо 
сыны века сего догадливее сынов света в своем роде”.

26 Феогнид 847.
27  Пс. 73.19: “Не предай зверям душу горлицы твоей; собрания убогих твоих не забудь навсегда”.
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орел же и волк были ему приданы в услужение. Чем же небо (дополнило) не-
скончаемую эту литургию? Без сомнения, и оно (небо) почтило благочестивого 
самой яркой звездой, приблизительно там являвшейся и указывавшей (путь) 
ищущим его, лучами которой ночью были привлекаемы уверовавшие благода-
ря ему. Ибо и они торопились видеть Василея. И в силу любезности радушно-
го приема, в том месте останавливающиеся (вечером) видели зверя, как будто 
приставленного туда для неусыпной стражи, с наступлением же утра видели и 
орла, простирающего крылья и, подобно зверю, исполняющего литургию телу 
(святого), (которое) ныне не проистекающее из материнских лон, но в лоно 
матери проникающее – ибо общая мать и питательница всех земля28. Так бес-
словесная природа сторожила наподобие копьеносцев (копейщиков) мертвеца, 
как бы спящего Василея, который наслаждался (покоем?). И его с почестями 
предали земле толпы верующих, установившие на той могиле и колонну с кре-
стом.

6. Когда Гермон узнал о происшедшем и о суровом противодействии вере 
Василея, он поблагодарил царя от всех за то, что посев плевел не осквернил 
недавно зеленого посева церкви, обретающегося без сторожа29, но выслал дру-
гих, ни в чем действительно не уступающих Василею ни в рвении, ни в вере: 
Елпидия с Евгением и Агафодора, которые после этого расчистили пашни хер-
сонитов и бросили в них посев истины, и подготовили (ниву) выбросить мно-
гочисленные духовные колосья. Когда случилась их кончина от рук этих самых 
эллинистов и иудеев, их поровняли (сопоставили) с Василем, как скопивших 
надежды, благо (родство) и блага30 их душ. Они прославились и дарами, и ра-
венством ему (Василею?) перед справедливым судией.

После этих посылается и Еферий, который, ясно осознав безверие и ди-
кость неверных, решил донести о них Константину Великому. Ибо уже мино-
вала зима эллинской мании и (наступила) тихая весна благочестия, мягкая и 
спокойная, когда этому апостолическому мужу31 (Константину) выпал жребий 
править кормилами ромейской державы. Переправившись тогда в Византий и 
поведав царю о неверных херсонитах, подкрепившись достаточной воинской 
силой, он изгнал нечестивцев из города, а вместо них вселил принадлежащих 
к партии Христа. И был всеобщий бог возвеличен у всех на устах. И никто не 
препятствовал праздновать торжественный выход (крестный ход?), говорить о 
нем и о введении (новой веры), с одной стороны из-за множества изгнанных, с 
другой же – из-за скопища (синагоги!) введенных. А Еферий отправился обрат-
но в Византий с благодарностью ему (царю) – ибо он не откладывал как-нибудь 
по раболепной медлительности заморское путешествие на ту сторону Понта. 
Но воздушный32 противоположной природы: у него воздушные и ноги, и ум, и 

28 Ср. Menandri Mon. 617
29 Матфей 13.38: “Поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы – сыны лука-
вого”; Greg. Naz., Laudatio Athanasii § 21 / Ed. J. Mossay. –  1980. – P. 154.

30 Несмотря на порчу текста, понятно, что редактор жития сделал перифраз последователь-
ности имен Елпидий, Евгений и Агафодор

31 Отметим эпитет “апостолический”, примененный к Константину.
32 Обыгрывается имя Эферий, затем следует перифраз.
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витающая в облаках способность говорить и только что не (надув парус?)…33. 
Почтив царя благодарственными словами (речами), после соответствующих 
напутствий того (царя), он отправился к предопределенному стаду. И взойдя на 
корабль и переправившись к реке Данаприй, у него (Данаприя) окончил свою 
жизнь и приложился к прежде него епископствовавшим в Херсоне, потому, что 
предметом его стремления была не река Данапрей, а радость (веселье) града 
божьего Херсона34, слишком сильно опечалившегося из-за пастыря и, только 
что не предавшегося скорби.

7. Опять же Гермон, великий архиерей Сиона, выше поименованного го-
рода Иерусалима35, когда узнал о непослушании Херсона ему самому, решил 
взять его в свои руки. Он донес об этом великому царю и просил его оттуда 
поставить иерейство этому городу. Он (царь) же, видя благонамеренность про-
шения, отправляет в Херсон епископом избранного мужа, исполненного му-
дрости и полного добродетелей (говорю о божественном Капитоне – ибо кто 
бы усерднее переправил благую весть?), дав ему пятьсот верных стратиотов 
для домашних нужд и вместе с тем для помощи и для безопасности этого го-
рода. Когда правоверные в Херсоне узнали, что он пришел с ними (воинами), 
высыпали наравне с (остальным) городом, оказали ему почетное сопровожде-
ние с радостью. Он убеждал приверженцев эллинов, собравшихся у стены го-
рода, толпу нелегко исчислимую, послушаться и просить принять (его, веру?). 
И случились обоюдные прения по поводу религии каждой из сторон36. После 
этого они были раздосадованы от наставлений великого. Ибо, во-первых, этот 
божественный муж пытался боговдохновенными речами оторвать их от за-
блуждения и перетянуть на сторону истины. Вводя же творца всего (сущего), 
которого сам он чтит богом, к которому он предполагал обратить их посред-
ством очевидности. После того, как он стремился убедить их не словами, а луч-
ше делами, они сказали, чтобы он предъявил знамение, склоняли его, чтобы он 
жертвенно вошел в воспламененную печь и вышел без вреда. Таким образом, 
ни во что другое не верующие сказали: “не в искушениях господь бог твой”37. 
Не вовремя надумал он сказать им, непосвященным в изречения писания, сме-
ло говоря так: “пойдешь ли через огонь, не обожжешься…”38, перекрестив себя 
целиком и дав сигнал диакону читать молитву во спасение, бегом проник в 
печь. Но сначала он убедил просивших явить знамение предать детей в руки 
стратиотов, если они не поверят и после его кончины, предать их на съедение 

33 Текст сильно поврежден, лакуна. 
34 Псалмы 45: 5: “Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего”. 
35  К Галатам 4.26: “А вышний Иерусалим свободен: он – матерь всем нам”.
36 Согласно другим пространным версиям житий они отвечали ему, подобно афинянам, не-
когда ответившим апостолу Павлу: “нечто чудное влагаешь в уши наши (доносишь до 
слуха нашего)”; “Ибо что-то странное влагаешь в уши наши; посему хотим знать, что 
это такое?” (Деяния 17.20); и еще там же “что хочет сказать этот суеслов?”, “кажется, он 
проповедует о чужих божествах” (Деяния 17.18); “можем ли мы узнать, что это за новое 
учение, проповедуемое тобою?” (Деяния 17.19).

37 1 Макк. 2.52. .
38 Исайя 43.2 “Будешь ли переходить через воды, я с тобою, – через реки ли, они не потопят 
тебя; пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя”.
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огню, так как им приличествуют (слова) пророка, говорящего: “у родителей, 
едящих незрелый виноград неверия, онемение будет угнетать детей”39. Про-
стояв в продолжение одного часа в той печи, он вышел спасенный, ничем не 
поврежденный, и, неся несколько огненных углей в пазухе, во исполнение чуда 
для уверовавших. Как только его увидели люди, в ужасе пали ниц на землю, 
как прилично, и, превознося до небес Капитонова бога, всем народом прибе-
гли к крещению в купели, которую  изготовил из той самой гашеной извести 
священный Капитон.

8. Тут же он (Капитон), оказался на Никейском соборе40 (ибо здесь и 
божественный царь пребывал тогда же), чтобы соборно голосовать против ере-
си Ария. Он (Капитон) ясно изложил случившееся в Херсоне благодаря богу. 
Он (царь) равным образом выслушал это, и, встав с широкого трона, воздел 
руки к небу вместе с другими отцами, и пролил благие слёзы: “Слава тебе, 
царь Христос, – сказал он – потому что подготовил твое посещаемое стадо 
так, что будет всегда тщетно разевать пасть ревущую”41. И так царь вместе 
с божественными отцами подготовили перечень более подходящих речений о 
спасении благоразумного стада по слову бога. Но и мы постараемся стать ста-
дом истинного пастыря Христа42, чтобы не хотели неблагоразумно блуждать 
в горах и пустынях, и в местах, в которых он не надзирает, но следуя ему с 
мудростью и знанием, выпасались и на тех пастбищах покоились, на которых 
дарован и насажден его руками райский сад на востоке, и поились той водой 
непрестанно43, которая наводняет выходящий оттуда речной поток, чтобы не 
оказались мы как некие слева (стоящие) и бесплодные козлы44, в то самое вре-
мя обретаемые в темных местах (без света), и смерть будет нашим пастухом, 
жаждущая нашей погибели. Но послушные его голосу, который удерживает 
овец по правую сторону и царства небесного достойных: да случится это и 
с нами в господе нашем, Иисусе Христе, с его отцом слава вместе с духом 
святым ныне и присно и во веки веков, аминь! 

Yuriy Mogarychev, Aleksandr Shaposhnikov. THE LIVES OF THE 
BISHOPS OF KHERSON ACCORDING TO PATMOSS MANUSCRIPT

39 Иеремия 38.29.
40 Имеется ввиду Первый Вселенский собор 325 г. 
41 1 Петра 5.8: “Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как 
рыкающий лев, ища кого проглотить”.

42  Иоанн 10.11: “Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец” и 
10.14: “Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня”.

43 Псалмы 22.2: “Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим”.
44  Матф. 25.33: “И поставит овец по правую свою сторону, а козлов – по левую”.



511

Віталій Нагірний*

„НАЧАЛО КНѦЖЕНИѦ ВЕЛИКАГО КНѦЗѦ РОМАНА”: 
ДО ПИТАННЯ ПРО ЧАС УТВЕРДЖЕННЯ РОМАНА 

МСТИСЛАВИЧА В ГАЛИЧІ.

У самому кінці ХІI століття відбулась подія, яка серйозно вплинула на по-
дальшу долю Галицької і Волинської земель – помер галицький князь Володи-
мир Ярославович, останній легітимний представник династії Ростиславичів. 
Два його сини, які від 1188 року перебували в Угорському королівстві, були по-
зашлюбні і не могли претендувати на батьківську спадщину1. Внаслідок цього, 
галицький трон виявився вакантним. Цю ситуацію одразу ж використав воло-
димирський князь Роман Мстиславич. Заручившись підтримкою краківського 
князя Лешка Білого він організував похід на Галич, зайняв місто і приєднав 
Галицьку землю до своїх волинських володінь2. 

На жаль, сучасні згаданим подіям джерела не зафіксували  дати смерті Во-
лодимира Ярославовича, чи час зайняття Галича Романом Мстиславичем. Із 
Київського літопису відомо, що у 1196 [6704] році Володимир був ще живий3, 
а із Галицько-Волинського літопису дізнаємось, що у 1201 [6709] році галиць-
ким князем був вже Роман Мстиславич4. Інші ранні руські літописи – Лаврен-
тіївський та Радзівілівський – оминули своєю увагою події в Галицькій землі5, 
а польський хроніст Вінцентій Кадлубек, не подаючи дати, коротко занотував: 
„eo namque temporis in fata concesserat dux Galicie Wladimir”6. 
* Нагірний Віталій – доктор філософії, доцент Ягеллонського університету (Краків, Поль-
ща).

1 В буллі папи Гонорія III датованій 29 січня 1218 року, адресованій до Миколая, ігумена 
монастиря св. Феодосія на р. Сава в Угорщині, згадані „Basilica et Johanne Blandemero Ru-
sorum Regibus apud Galiziam” (Vetera Monumenta Historica Hungariam Sacram Illustrantia 
/ Еd. A Theiner et F. Miklosich. – Т. I: Ab Honorio PP. III usque ad Clementem PP. VI. 1216-
1352. – Romae, 1859. – № XVI). На думку частини сучасних дослідників у папському до-
кументі йдеться про синів Володимира Ярославича. Див. наприклад: Войтович Л. Княжа 
доба на Русі: портрети еліт. – Біла Церква, 2006. – С. 351. Однак, існує і інша думка, згід-
но із якою інформація папської булли стосується першої половини ХІІ століття, а згада-
них у ній „Basilica et Johanne Blandemero...” необхідно ототожнювати із теребовельським 
князем Васильком Ростиславовичем, його сином Іваном та племінником Володимирком 
Володаревичем. Див. наприклад: Майоров О. Про останній похід Романа Мстиславовича 
(у контексті зовнішньополітичних зв’язків Галицько-Волинського князівства) / О. Майо-
ров // Записки Наукового Товариства Шевченка. – Т. 256: Праці Історично-філософської 
секції. – 2008. – С. 9 (там також історіографія проблеми).

2 Детальніше про ці події, див.: Nagirnyy V. Polityka zagraniczna księstw ziem halickiej i wo-
łyńskiej w latach 1198/99-1264. (в друці).

3 Ипатьевская летопись // Полное Собрание Русских Летописей [далі: ПСРЛ]. – Т. 2. – 
Санкт-Петербург, 1908. – Стб. 698. 

4 Там само. – Стб. 715. 
5 Див.: Летопись по Лаврентьевскому списку // ПСРЛ. – Т. 1. – Ленинград, 1926-1928. – Стб. 

414-416; Радзивиловская летопись // ПСРЛ. – Т. 38. – Ленинград, 1989. – С. 159-160. 
6 Magistri Vincentii dicti Kadlubek Chronica Polonorum / Еd. M. Plezia // Monumenta Polo-



512

Дату смерті Володимира Ярославовича подають тільки пізніші джерела, 
однак із певними розбіжностями. Польський хроніст XV століття Ян Длугош7, 
а слідом за ним ХVI-вічні автори Мартін Бєльський і Мартін Кромер8, а також 
Мацєй Стрийковський9 віднесли дану подію до 1198 року. Натомість укладач 
українського Густинського літопису, створеного у ХVIІ столітті, вмістив ін-
формацію про смерть галицького князя під 1199 роком10. У звязку із цим, у 
ХІХ столітті в історичній науці появилось два підходи щодо датування смерті 
останнього легітимного Ростиславича і зайняття Галича володимирським кня-
зем. У зарубіжній історіографії, насамперед у польській та російській, пере-
важала хронологія, подана Длугошем11. Щодо українських істориків, то вони 
висловились за датою, поданою у Густинському літописі. Першим, наскільки 
мені відомо, таку хронологію прийняв Ісидор Шараневич, а вслід за ним і Ми-
хайло Грушевський. В свою чергу, великий науковий авторитет останнього із 
згаданих авторів привів до того, що 1199 рік став загальноприйнятою датою 
смерті Володимира Ярославича і зайняття Галича Романом Мстиславовичем. 
Але цікаво, що ні І. Шараневич, ні М. Грушеський не навели переконливих до-
казів на користь такого датування. Ісидор Шараневич не вникаючи в деталі, за-
значив тільки, що Володимир помер у 1199 році, після чого Галич опинився під 
владою Романа12. Більше уваги цій проблемі присв’ятив Михайло Грушевський. 

niae Historica. Nova Series [далі: MPH. S.N.]. –  Т. 11. – Cracoviae, 1994. – S. 183. Вслід 
за Кадлубком цю інформацію повторює Великопольська хроніка, див.: Chronica Poloniae 
Maioris / Ed. B. Kürbis // MPH. S.N. – T. 8. – Warszawa, 1970. – S. 71.

7 Ioannis Dlugossii, Annales seu Cronicae incliti regni Poloniae in 10 libres. – Lib. 5-6. – 
Varsaviae, 1973. – S. 168-169.

8 Мартін Кромер подав дату смерті Володимира в наступний спосіб – опис попередніх 
подій він закінчив словами „Рік справ тих був по Христі 1197” („Rok spraw tych był 
po Chrystusie 1197”), одразу після чого вміщено passus „ Року другого (1198 – В.Н.) 
Володимир галицький князь помер...” („Roku drugiego (1198 – V.N.) Włodymierz halickie 
książę umarłszy...”), див.: Kronika Polska Marcina Kromera, biskupa Warmińskiego. – T. 
1. – Sanok, 1857. – S. 356. У Мартіна Бєльського відповідний фрагмент теж вміщений 
одразу після опису подій 1197 року і звучить так: „Швидко потім Володимир галицький 
князь помер...” („Rychło potem Włodzimierz halickie książę umarł...”), див.: Kronika Polska 
Marcina Bielskiego. – T. 1. – Sanok, 1856. – S. 225.

9 Stryjkowski M. Kronika Polska, Litewska, Źmódska i wszystskiej Rusi. Przedmowa M. 
Malinowskiego. – T. 1. – Warszawa, 1846. – S. 209.

10 Прибавление къ Ипатіевской летописи // ПСРЛ. – T. 2. – Санкт-Петербург, 1843. – C. 326; 
Latopis hustyński. Opracowanie, przekład i komentarze / Wyd. H. Suszko. – Wrocław, 2003. 
– S. 174.

11 Див. наприклад: Bielowski А. Halicko-Włodzimierskie xsięstwo, później królestwo / A. 
Bielowski // Biblioteka Ossolińskich. – T. 4. – Lwów, 1864. – S. 10; Smolka S. Mieszko Stary 
i jego wiek. – Warszawa, 1881. – S. 543, przyp. 12; Droba L. Stosunki Leszka Białego z Rusią 
i Węgrami. – Kraków, 1881. – S. 4, przyp. 1, S. 7; Semkowicz A. Krytyczny rozbiór Dziejów 
Polskich Jana Długosza (do roku 1384). – Kraków, 1887. – S. 201; Соловьёв С. М. История 
России с древнейших времен. – T. 3-4. – Москва, 1988. – C. 559; Balzer O. Genealogia 
Piastów. – Kraków, 1895. – S. 263. 

12 Szaraniewicz I. Die Hypatios-Chronik, als Quellen-Beitrag zur österreichischen Geschichte. – 
Lemberg, 1872. – S. 20. Цікаво, що у попередній праці Ісидор Шараневич датував смерть 
Володимира на 1198 рік , а зайняття Галича Романом Мстиславовичем на 1199 рік, див.: 
Шараневич І. Исторія Галицко-Володимирской Русы оть найдавнейших времен до року 
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У другому томі його „Історії України-Руси” читаємо: „В руських джерелах не-
ма дати смерти Володимира, в останнє Володимир згадуєть ся, як ми бачили, в 
осени 1196 р. (Іпат. с. 468), про Романа ж у Галичинї чуємо 1201 р. (під 1202 р. 
в Лаврентиєвській, що тут спізнюєть ся о оден рік). Дату 1198 р. дав Длуґош. 
Його хронольоґія руських подїй взагалї дуже кулява, він то спізнюєть ся, то 
спішить ся незвичайно, але на сей раз може він і мав перед очима якусь записку 
– пор. його приписку в Monumenta Pol. hist. II. 800. Я одначе скорше був би за 
трохи пізнїйшою датою – нпр. 1199 р., виходячи от з чого: Київська лїтопись, 
що тут досить інтересуєть ся галицькими подїями і повинна б згадати про 
смерть Володимира, а знов у хронольоґії сих років акуратно кінчить ся 1198 р. 
(1199 ї 1200 зайняті похвалою Рюрикови), – про смерть його не згадує; через 
те правдоподібнїйше, що він умер не 1198 р., а 1199 наприклад. Мабуть та-
кими самими міркуваннями прийшов до такої дати й густинський компілятор 
(с. 327), бо у Кромера і Бєльского, котрих він цитує, сеї дати він не мав”13. Але, 
як виникає із цитованого фрагменту, М. Грушевський не мав певності щодо того 
чи Володимир насправді помер у 1199 році і не відкидав повністю можливості, 
що дана подія могла відбутись і в 1198 році. Підтвердженням цього є слова іс-
торика: „Десь 1198, чи правдоподібнїйше може – 1199 р. умер Володимир”14. 
Тим не менш, припущення М. Грушевського дослідники почали трактувати як 
доведений факт і на даний час воно повністю домінує в історичній літературі15. 
Необхідно також підкреслити, що історики просто прийняли 1199 рік як час 
смерті Володимира і дату зайняття Галича Романом Мстиславовичем, не вда-
ючись до глибшого аналізу даної проблеми. Тим не менш, увагу привертають 
кілька важливих фактів, які не дозволяють беззаперечно приймати запропоно-
ване М. Грушевським датування. У звязку із цим вважаю за необхідне вдатись 
до глибшого аналізу його аргументів. 

Звернімось насамперед до твору Яна Длугоша. Михайло Грушевський 
вважав, що хронологія „руських подій” подана в хроніці польського автора 
є „дуже кулява”. Справді, при описі подій на Русі, які мали місце по смерті 

1453. – Львов, 1863. – C. 62, 64.
13 Грушевський M. C. Історія України-Руси. – T. 2. – Київ, 1992. – C. 454, прим. 1.
14 Там само. – C. 454.
15 Таке датування є загально прийнятим у сучасній історичній науці. Наскільки мені 
відомо, від часів М. Грушевського тільки С. Захоровський, Г. Лябуда, Л. Махновець і 
Б. Кюрбіс прийняли 1198 рік як час смерті Володимира і дату зайняття Галича Романом 
Мстиславовичем, див: Zachorowski S. Studja do dziejów XIII-go w. w pierwszej jego połowie 
/ Wyd. J. Fijałek, // Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozofi cznego Akademii Umejętności. – 
T. 62. – Kraków, 1921. – S. 77; Labuda G. Zaginiona kronika z pierwszej połowy XIII wieku 
w Rocznikach Królestwa Polskiego Jana Długosza. Próba rekonstrukcji. – Poznań, 1983. – 
S. 29-30; Літопис Руський, за ред. Л. Махновця. – Київ, 1989. – C. 370, прим. 1 до 1201 року; 
Kürbis B. Wstęp // Kronika Polska, przełożyła i opracowała B. Kűrbis. – Wrocław-Warszawa-
Kraków, 1996. – S. XXXVI (пізніше Б. Кюрбіс висловлювалась і на користь 1198 і на користь 
1199 року, див.: Kürbis B. Wstęp // Mistrz Wincenty Kadłubek. Kronika Polska, przełożyła i 
opracowała B. Kűrbis. – Wrocław, 2003. – S. XXXVI, 251, прим. 295). Обережно до дати 1199 
віднеслась також Н. Щавелєва, див.: Щавелева Н. И. Древняя Русь в „Польской истории” 
Яна Длугоша (книги I-VI): Текст, перевод, комментарий, под ред. и с дополнениями 
А. В. Назаренко. – Москва, 2004 . – C. 440, прим. 333.  
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Романа Мстиславовича, польський автор допустився чимало хронологічних 
неточностей. Однак, в тій частині твору Длугоша, де розповідається про остан-
ні роки ХІІ і перші роки ХІІІ століття, спостерігаємо іншу ситуацію. Тут кра-
ківський канонік автор подає досить точне датування подій, що відбувались на 
Русі. Можна навести кілька таких прикладів. Під 1199 роком Длугош інформує 
про початок репресій застосованих Романом Мстиславовичем проти галиць-
кого боярства16. В даному випадку подана ним хронологія цілком вписується 
в контекст подій оскільки майже ідентичне оповідання знаходимо в Хроніці 
Вінцентія Кадлубка. Під 1202 роком в творі польського хроніста міститься ін-
формація про зайняття і зруйнування Києва військами Рюрика Ростиславовича 
та його половецьких союзників. Цього разу Длугош подав навіть точну денну 
дату – 2 січня17. Правильною є також дата загибелі Романа Мстиславича під 
Завихостом18. Звичайно, зустрічаємо у Длугоша і окремі хронологічні неточ-
ності19. Однак, необхідно підкреслити, що при описі подій на Русі в останніх 
роках ХІІ і на самому початку ХІІІ століття польський хроніст подає досить 
достовірну хронологію, в кожному разі розбіжності в датуванні не настільки 
серйозні як допущені помилки при описі наступних подій. З іншого боку, і сам 
М. Грушевський не відкидав можливості того, що Длугош міг опиратись не 
незбережене джерело і його датування може бути правильним. Останнє при-
пущення видається більш раціональним. Спробуємо вияснити на підставі чого 
польський хроніст міг вибудувати свою хронологію.

Знайти відповідь на поставлене запитання надзвичайно важко. Відомо, що 
при описі подій в Галицькому князівстві в кінці ХІІ століття Ян Длугош опи-
рався насамперед на твір Вінцентія Кадлубка, з якого він черпав інформацію 
16 Ioannis Dlugossii. Annales. –  Lib. 5-6. – S. 173-174.
17 Там само. – S. 184-185. Подаючи таку річну дату хроніст не допустився помилки, 
оскільки описувані ним події мали місце в літописному 1202 березневому році (1.03.1202 
– 28.02.1203). Детальніше про це див.: Бережков Н. Г. Хронология русского летописания. 
– Москва, 1963. – C. 87.

18 Ioannis Dlugossii. Annales. – Lib. 5-6. – S. 192-197, зокрема S. 197.
19 До таких помилок краківського каноніка необхідно віднести вміщену під 1198 роком (за-
мість 1194 року) згудку про смерть київського князя Святослава Всеволодовича (Ioannis 
Dlugossii. Annales. – Lib. 5-6. – S.173. Пор.: Ипатьевская летопись. – Cтб. 680), а також 
зміщення дати походу руських князів проти половців із зими 1203/1204 року на 1205 рік 
(Ioannis Dlugossii. Annales. – Lib. 5-6. – S. 197). В останньому випадку механізм виник-
нення помилки можна з високою правдоподібністю пояснити тим, що Длугош просто 
старанно переписав дату виправи із якогось руського джерела. Тим більше, що помилки 
в датуванні даного походу зустрічаємо і в ранніх руських літописах, наприклад в Лав-
рентіївському, див.: Летопись по Лаврентьевскому списку. – Cтб. 420. Пор.: Щавелева Н. 
И. Древняя Русь в „Польськой истории” Яна Длугоша. – C. 444, прим. 341. Приблизно 
на рік Длугош помилився і при поданні інформації про зайняття Києва князем Святос-
лавом та вигнання його із столиці Русі Романом Мстиславовичем, при умові однак, що 
дана подія взагалі мала місце, див.: Ioannis Dlugossii. Annales. – Lib. 5-6. – S. 198; Пор.: 
Щавелева Н.И. Древняя Русь в „Польськой истории” Яна Длугоша. – C. 444-445, прим. 
343; Dąbrowski D. Genealogia Mścisławowiczów. Pierwsze pokolenia (do początku XIV w.). – 
Kraków, 2008. – S. 599-601. Не згадуватиму тут розповіді Длугоша про так званий перший 
похід Романа до Польщі в 1204 році  (Ioannis Dlugossii. Annales. – Lib. 5-6. – S. 191-192), 
оскільки вияснити її походження і достовірність фактично неможливо.
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за посередництвом Великопольської хроніки20. Але і Кадлубек, і автор Велико-
польської хроніки інформують про смерть Володимира Ярославовича та зміни 
на галицькому троні без подання конкретної дати21. Правда, на маргінесі Кра-
ківського Капітульного рочника, яким, поза всіма сумнівам, користувався поль-
ський хроніст22, під 1198 роком знаходимо наступну нотатку: „Romano duci per 
Lestkonem datur Haliziensis ducatus”23, однак цей запис був зроблений значно 
пізніше, а його автором найправдоподібніше був сам Длугош24. Виходячи із 
цього, необхідно шукати інше джерело на яке міг опиратись краківський ка-
нонік. Новітні джерелознавчі дослідження показують, що він, при описі подій 
кінця ХІІ і першої половини ХІІІ століття користувався низкою незбережених 
польських джерел. Серед них могли бути домініканська так звана „Втрачена 
хроніка”, написана Вінцентієм з Кєльчи біля 1260 року25 чи, що більш правдопо-
дібне, цілий ряд невідомих сьогодні творів, повсталих у середовищі польських 
домініканців26. Не виключено, що саме в одному із цих незбережених джерел 
Длугош міг знайти дату смерті Володимира чи дату зайняття Галича Романом. 
Дане припущення видається досить вірогідним, оскільки польські автори були 
досить добре поінформовані про події в сусідніх руських князівствах. Треба 
взяти під увагу ще одну можливість розвязання даної проблеми. Дослідники 
вже неодноразово звертали увагу на те, що існують поважні підстави вважати, 
що Длугош, при написанні шостої книги свого твору, користувався незбереже-
ними руськими джерелами27. З огляду на те, що у польського історика знаходи-
мо багато інформації про події на Русі, котра невідома із інших джерел, вважаю 

20 Semkowicz A. Krytyczny rozbiór. – S. 201; Щавелева Н.И. Древняя Русь в „Польськой исто-
рии” Яна Длугоша. – C. 440, прим. 333.

21 Magistri Vincentii dicti Kadłubek Chronica Polonorum. – S. 183; Chronica Poloniae Maioris. 
– S. 71.

22 Н. И. Щавелева, Древняя Русь в „Польськой истории” Яна Длугоша. – C. 21-23 (там також 
історіографія питання).

23 Nadawniejsze roczniki krakowskie i kalendarz, ed. Z. Kozłowska-Budkowa // MPH S.N. – 
T. 5. – Warszawa, 1978. –  S. 68, przyp. II. 

24 Там само. На мою думку, даний запис, незважаючи на його пізніше походження, має 
важливе значення, оскільки факт, що Длугош наважився вписати цю інформацію на полях 
рочника може свідчити про те, що хроніст був переконаний у правильності цієї дати.    

25 Labuda G. Zaginiona kronika. – S. 160-173.
26 Zdanek M. „Zaginiona kronika dominikańska” z XIII wieku. Próba nowego spojrzenia // Fontes 

et historica. Prace dedykowane Antoniemu Gąsiorowskiemu. – Poznań, 2007. – S. 245-282, 
зокрема S. 279.  

27 Про руські джерела якими міг користуватись Длугош, див.: Пашуто В. Т. Киевская ле-
топись 1238 г. / В. Т. Пашуто // Исторические Записки. – T. 26. – 1948. – C. 276-279; 
Dąbrowski J. Dawne dziejopisarstwo polskie (do roku 1480). – Wrocław-Warszawa-Kraków, 
1964. – S. 226; Лимонов Ю. А. Ян Длугош и русские летописи / Ю. А. Лимонов // Куль-
турные связи России с европейскими странами в XV-XVII веках. – Ленинград, 1978. – C. 
6-96; Щавелева Н. И. Древняя Русь в „Польськой истории” Яна Длугоша. – C.  40-52 (там 
також історіографія проблеми); Dąbrowski D. Czy Jan Długosz pisząc siódmą księgę „An-
nalium” korzystał z Kroniki halicko- wołyńskiej lub źródła jej pokrewnego? / D. Dąbrowski // 
Ruthenica. – T. 3. – 2004. – C. 185; Його ж: Dwa ruskie małżeństwa Leszka Białego. Karta 
z dziejów Rusi halicko–wołyńskiej i stosunków polsko–ruskich w początkach XIII wieku // 
Roczniki Historyczne. – R. 72. – 2006. – S. 81-84.
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раціональною думку про використання ним незбережених руських літописів, 
із яких він міг почерпнути дату смерті останнього легітимного Ростиславича і 
дату опанування галицького трону володимирським князем. Запропоновані ви-
ще розв’язання вважаю найбільш логічними, хоча необхідно визнати, що оста-
точно підтвердити їх неможливо з огляду на стан джерельної бази.

Перейдемо до чергового моменту у наукових роздумах М. Грушевського – 
до проблеми відсутності інформації про смерть Володимира Ярославовича у 
Київському літописі. Як вже зазначалось вище, український дослідник пояснив 
мовчання літопису тим, що інформація про смерть Володимира не пасувала до 
похвали Рюрикові Ростиславовичу, яка знаходиться в літописі під 1199 і 1200 
роками. Натомість, нічого не перешкоджало літописцеві помістити інформа-
цію про смерть Володимира під 1198 роком, якщо дана подія справді відбулась 
в тому році. На підставі таких міркувань історик прийшов до висновку, що 
Володимир мав померти після 1198 року, найправдоподібніше в 1199 році. По 
суті справи, це є головним аргументом М. Грушевського на користь того, що 
Володимир Ярославович у 1198 році був ще живий. Погоджуючись із тезою, 
що інформація про смерть Володимира не пасувала до похвали на честь Рюри-
ка, хочу наголосити, що власне з цього приводу вона не могла бути вміщеною 
і під 1198 роком. Джерелознавчі дослідження Київського літопису показують, 
що останні його записи – датовані 1198, 1199 i 1200 роками – у раніших редак-
ціях цього твору були єдиною літописною статтею, яка була вміщена під 1198 
роком. І тільки пізніше один із редакторів літопису поділив її на три частини. 
Відповідно, похвалу Рюрику Ростиславовичу необхідно датувати березневим 
1198 роком (1.03.1198 – 28.02.1199)28. Таким чином бачимо, що якщо б смерть 
Володимира мала місце у 1198 році, зокрема у другій його половині, то вона 
так само не пасувала б до описуваних у літописі подій і з цього приводу могла 
бути проігнорована літописцем29. Звичайно, існує ще можливість того, що по-
дії в Галицькій землі в останніх роках ХІІ століття знайшли своє відображен-
ня у незбереженому продовженні Київського літопису30. Але це останнє при-
пущення неможливо підтвердити чи спростувати31. В кожному разі вважаю, 
28 Шахматов А. Разыскания о русских летописях. – Москва, 2001. – C. 572, 582; Бережков 
Н. Г. Хронология русского летописания. – C. 24, 209-211, 340.

29 Необхідно відмітити, що Київський літопис під 1198 роком розповідає про смерть 
чернігівського князя Ярослава Всеволодовича (Ипатьевская летопись. – Cтб. 707), яка теж 
не пасує до похвали Рюрикові. Але, дана інформація, найправдоподібніше, стосувалась 
попереднього 1197 року і була вміщена під 1198 роком пізнішим редактором літопису. 
Детальніше про це див.: Бережков Н. Г. Хронология русского летописания. – C. 209.

30 В історичній науці часто зустрічаємо погляд, згідно із яким Ян Длугош користувався 
незбереженим руським літописом, який був створений у середовищі близькому до смо-
ленських Ростиславичів і був зредагований біля 1238 року. Див. наприклад: Пашуто В. Т. 
Киевская летопись 1238 г. – C. 276-279; Dąbrowski D. Czy Jan Długosz pisząc siódmą księgę 
„Annalium” korzystał z Kroniki halicko- wołyńskiej lub źródła jej pokrewnego? – S. 185. 

31 Достовірно вияснити чи інформація про досліджувані події могла потрапити до Длугоша 
за посередництвом незбереженого продовження Київського літопису неможливо. Не 
відомо чи дане джерело взагалі містило інформацію про зміни на галицькому троні в кінці 
XII століття. З великою обережністю однак припускаю, що у ньому не було інформації про 
смерть Володимира і зайняття Галича Романом. В даному випадку виходжу із наступних 
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що вищенаведені міркування не перешкоджають вмістити смерть Володимира 
Ярославовича і зайняття Галича Романом Мстиславовичем на 1198 рік, зокре-
ма на другу його половину. 

Завершуючи аналіз хронології подій в Галицькій землі у кінці ХІІ століт-
тя, Михайло Грушевський зазначив, що більш вірогідним є датування подане 
у Густинському літописі. Однак, не маємо жодного доказу, що саме ця дата 
є достовірною. Якщо порівняти записи Длугоша, Бєльського і Кромера із ін-
формацією Густинського літопису то одразу стає помітним тісний звязок між 
ними. Немає жодних сумнівів, що у даному випадку автор українського літопи-
су користувався польськими хроніками XVI століття32, а за їх посередництвом 
і твором Длугоша. Тільки в одному його інформація відрізняється від даних 
польських авторів – смерть Володимира Ярославовича датована не 1198 а 1199 
роком33. Не відомо звідки укладач літопису взяв дату, яка не появляється в жод-
ному іншому джерелі. Тим не менш вважаю, що можна запропонувати кілька 
розвязань цієї проблеми. 

По-перше, не можемо виключити можливості того, що укладач літопису 
просто автоматично пересунув датування на один рік. Хочу звернути увагу на 
факт, що в тих випадках коли літописець опирався на праці польських хро-
ністів він переважно повторював подану в даних творах хронологію. За од-
ним важливим винятком. При описі перебування опального візантійського 
імператора Олексія ІІІ при дворі Романа Мстиславовича Густинський літопис 
„спізнюється” на один рік по відношенню до датування Длугоша, Кромера і 
Бєльського, які одноголосно датують цю подію 1200 роком34. Натомість в укра-
їнському джерелі ця подія вміщена під 1201 роком, хоча, поза всіма сумнівами, 
укладач літопису опирався на даних польських авторів35. У даному випадку ви-
разно простежується хронологічна помилка літописця. Відповідно, не можемо 
виключити, що така помилка вкралась і при описі ним галицьких подій кінця 
ХІІ стоілття. Оскільки оригінал Густинського літопису не зберігся36, то важко 
міркувань. У втраченій частині літопису ці дані могли бути вміщені під датою не ранішою 
як 1199 рік (збережена частина літопису закінчується березневим 1198 роком і доведена 
до 28.02.1199 року, відповідно незбережене продовження мало б розпочинатись описом 
подій 1199 року). Але в такому випадку не зрозуміло чому Длугош, який правдоподібно 
користувався даний джерелом, подав 1198 рік. Вважаю, що це дає підстави припускати, 
що у втраченому продовженні Київського літопису не було інформації про події в 
Галицькій землі у останніх роках XII століття. 

32 Про це інформує нас сам укладач Густинського літопису, який на полях своєї праці ста-
ранно нотував джерела на які він опирався. Поряд із описом подій в Галичі літописець 
зазначив, що дана інформація була взята із сьомої книги Хроніки Мартіна Кромера та із 
твору Мартіна Бєльського, див.: Прибавленіе к Ипатиевской летописи. – C. 326; Latopis 
hustyński. – S. 174.

33 Прибавленіе к Ипатиевской летописи. – C. 326; Latopis hustyński. – S. 174.
34 Ioannis Dlugossii, Annales. – Lib. 5-6. – S. 177; Kronika Marcina Bielskiego. – T. 1. – S. 228; 

Kronika polska Marcina Kromera. – T. 1. – S. 360.
35 Прибавленіе к Ипатиевской летописи. – C. 327; Latopis hustyński. – S. 175-176.
36 Мишко Д. І. Густинський літопис як історичне джерело / Д. І. Мишко// Український 

Iсторичний Журнал. – 1971. – № 4. – C. 69-70; Ковальский Н. П., Мыцык Ю. А. Украин-
ские летописи / Н. П. Ковальский, Ю. А. Мыцык // Вопросы Истории. – 1985. – № 10. – C. 
84.
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судити чи зміщення дат появилось вже в першій версії твору чи виникло при 
створенні пізніших копій цього джерела. 

По-друге, існує ще одна можливість вирішення даної проблеми – не ви-
ключено що між датуванням Яна Длугоша і Густинського літопису немає су-
перечності. На перший погляд таке припущення може видаватись дивним, але 
детальніший аналіз української літературної пам’ятки показує, що воно не по-
збавлене серйозних підстав. В Густинському літописі увагу привертає подвій-
не датування подій – за візантійською ерою та згідно із римським календарем. 
На жаль, ми не в змозі вияснити чи така подвійна хронологія була в оригіналі 
літопису. Не виключено, що одне із датувань було додане пізнішим редактором. 
Але немає жодних сумнівів, що за основу хронологічної сітки треба визнати 
датування згідно візантійської ери (включаючи візантійський початок року), як 
загально прийняте в руських землях у XV-XVII століттях37, насамперед у се-
редовищі православного духовенства у якому повстав Густинський літопис38. 
За візантійською ерою, оповідання про смерть Володимира і зайняття Галича 
Романом вміщене в Густинському літописі під 6707 роком. Відомо, що за візан-
тійським календарем початок року припадав на 1 вересня. Відповідно, 6707 рік 
„від початку світу” охоплює період від 1 вересня 1198 року до 31 серпня 1199 
року39. Таким чином згадувані вище події можна віднести не тільки до 1199 
року а і до 1198 року, зокрема до проміжку часу між 1 вересням та 31 грудням40. 
Із огляду на це не бачу перешкод, щоб датувати смерть Володимира Ярославо-
вича та зайняття Галича Романом Мстиславовичем на останню третину 1198 
року, що відповідало б хронології поданій у Длугоша. 

 На користь того що досліджувані події мали місце ще в 1198 році може 
свідчити ще кілька додаткових міркувань. Необхідно відмітити, що інформа-
цію про зміни на галицькому троні в кінці ХІІ століття зустрічаємо ще в одному 
українському творі ХVІІ століття – Хроніці з літописців стародавніх Феодосія 
Софоновича41. Порівняння тексту обох пам’яток у тій частині, яка стосується 
подій у Галицькій землі, дозволяє вважати, що їх автори опирались на одні і ті 

37 Ширше на тему календаря, поширеного у руських землях у XV-XVII століттях див.: 
Chronologia Polska / Pod red. B. Włodarskiego. – Warszawa, 1957. – S.56-57. 
38 Про автора і місце створення Густинського літопису див.: Єршов А. Коли і хто написав 
Густинський літопис? / A. Єршов // Записки Наукового Товариства Шевченка. – T. 100. – ч. 
2. – 1930. – C. 205-211; Мишко Д. І. Густинський літопис як історичне джерело. – C. 69-70; 
Latopis hustyński. – S. 26-31.
39 У Візантії літочислення велось від символічного початку світу. Згідно нього, Ісус Хрис-
тос народився в 5508 році. Тому, при перерахунку дат поданих за візантійською ерою на 
сучасне літочислення, необхідно від наявної в нашому розпорядженні дати відмінусувати 
число 5508. Стосуючи відповідну систему, 6707 рік візантійської ери стає 1199 роком на-
шої ери. Але оскільки  у візантійському календарі рік розпочинався 1 вересня то внаслі-
док цього 6707 рік відповідає періодові від 1 вересня 1198 до 31 серпня 1199 року нашої 
ери. Даний перерахунок зроблений на підставі праць: Черепнин Л. Русская хронология. 
– Москва, 1944. – C. 24; Бережков Н. Г. Хронология русского летописания. – C. 9.

40 Мою увагу на даний факт звернув професор Ягелонського університету Мацєй Салямон 
(Maciej Salamon) у рецензії на мою дисертацію (квітень 2008 р.). 

41 Софонович Феодосій. Хроніка з літописців стародавніх, підготовка тексту, передмова і 
коментарі Ю. А. Мицика і В. М. Кравченка. – Київ, 1992. – C. 126. 
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ж джерела. Відомо, що укладач Густинського літопису використовував хроніки 
Мартіна Кромера і Мартіна Бєльського. Софонович,  натомість, опирався на 
Хроніку Мацея Стрийковського42. Добре відомою йому була і Хроніка Мартіна 
Бєльського43. Немає необхідності черговий раз доводити загально прийнятий 
в історичній науці факт, що і Кромер, і Бєльський, і Стрийковський, при описі 
подій на Русі в кінці ХІІ – на початку ХІІІ століття, фактично дослівно по-
вторюють інформацію Длугоша. Відповідно, і Густинський літопис, і Хроніка 
Софоновича в даному випадку мають спільне джерело – твір Яна Длугоша. Ще 
одним спільним джерелом міг бути один із незбережених руських літописів44. 
Але незважаючи на те, що обидва українські твори подають схожий опис подій 
у Галицькій землі, вони відрізняються в їх датуванні. Якщо укладач літопису 
вмістив їх під 6707 (1199) роком то Софонович вказує іншу дату – 1198 рік45. 

Звернімо увагу також на кілька важливих свідчень Вінцентія Кадлубка. З 
його Хроніки дізнаємось, що під час волинсько-польського походу на Галич 
Лешко Білий ще володів Краковом. Але невдовзі після повернення із виправи 
на Русь старший Казимирович змушений був уступити місто Мешкові Старо-
му і перебратись до Сандомира46. В історичній науці зміна правителів на кра-
ківському троні датується 1198 або першою половиною 1199 року47. Відповід-
но, галицький похід Лешка і Романа треба датувати найпізніше початком 1199 
року або, що видається більш ймовірним, ще 1198 роком. Кадлубек інформує 
також, що під час виправи на Русь син Казимира Справедливого був ще в дуже 
молодому віці48. Якщо взяти до уваги, що  він народився у 1184 або в 1185 ро-
ці49 то в світлі свідчень Кадлубка більш логічним буде датувати похід Лешка і 
Романа на Галич ранішою датою.  

На завершення хочу навести ще один аргумент. На мою думку, на користь 
утвердження Романа Мстиславовича в Галичі ще в 1198 році свідчить хроно-
логія другого шлюбу князя. Як переконливо довів Ієронім Граля до одруження 
Романа із візантійкою дійшло не пізніше як в 1199 році. Відповідно, перего-
вори в справі шлюбу мали розпочатись раніше, тобто ще в 1198 році. Згідно 
із тезою варшавського історика, шлюб було заключено ще під час правління 
42 Мицик Ю. А. Передмова // Софонович Феодосій. Хроніка з літописців стародавніх, 
підготовка тексту, передмова і коментарі Ю. А. Мицика і В. М. Кравченка. – Київ, 1992. 
– C. 23-24.

43 Там само. – С. 26.
44 Про руські джерела якими могли користуватись укладач Густинського літопису і Феодо-
сій Софонович див.: Latopis hustyński. – S. 18; Мицик Ю. А. Передмова. – C. 21-23.

45 Софонович Феодосій. Хроніка з літописців стародавніх. – C. 126.
46 Magistri Vincentii dicti Kadłubek Chronica Polonorum. – S. 183.
47 Smolka S. Mieszko Stary i jego wiek. – S. 543, przyp. 12 (rok 1198/1199); Wyrozumski J. 

Leszek Biały / J. Wyrozumski // Polski Słownik Biografi czny. – T. 17. – Wrocław-Warszawa-
-Kraków, 1972. – S. 156 (1198 r.); Labuda G. Zaginiona kronika. – S. 29-30 (автор більш 
схиляється до 1198 року, хоча не виключає можливості і інших дат, наприклад 1199 чи 
навіть 1197 або 1196 року).

48 Magistri Vincentii dicti Kadłubek Chronica Polonorum. – S. 183. Див. теж: Labuda G. 
Zaginiona kronika. – s. 29.
49 Jasiński K. Rodowód Piastów małopolskich i kujawskich. – Poznań-Wrocław, 2001. – S. 23-25 
(1184 або 1185 рік). Пор.: Balzer O. Genealogia Piastów. – S. 263 (1186 або 1187 рік).
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Романа Мстиславовича у Володимирі50. Повністю погоджуюсь із І. Гралею в 
тому, що початок переговорів візантійських дипломатів із руським князем не-
обхідно датувати 1198 роком. Однак, значно важче прийняти думку, що під час 
переговів Роман являвся тільки володимирським князем. Необхідно наголоси-
ти, що імператорський двір очікував від союзу з Романом допомоги у бороть-
бі із половцями. Але треба пам’ятати, що Роман до часу зайняття Галича був 
лише одним із удільних волинських князів і не володів достатніми силами чи 
впливом щоб організувати серйозну військову акцію проти половців. Крім то-
го, саме географічне положення Володимирського князівства, яке не мало кор-
дону із степом, сильно ускладнювало можливість здійснення Романом походу 
проти половців. Безумовно, імператорський двір мав добре оріентуватись в ре-
альному співвідношенні сил на Русі і розуміти яке місце в ієрархії руських пра-
вителів займав удільний володимирський князь. У такій ситуації Роман Мстис-
лавович навряд чи міг розглядатись візантійською дипломатією як реальний 
кандидат у союзники. Але картина відносин князя із візантійським правлячим 
домом буде зовсім іншою якщо припустити, що на час початку переговорів 
із представниками династії Ангелів Роман уже володів Галичем. Опанування 
Галицького князівства і об’єднання колишніх володінь Ростиславичів із во-
линським уділом Романа одразу перетворило князя на одного із найсильніших 
руських правителів. Поза всякими сумнівами, така подія не могла залишитись 
непоміченою у Константинополі, що одразу ж привернуло увагу візантійських 
дипломатів до особи Романа. Власне тоді Роман насправді міг стати цінним 
політичним і військовим партнером для імператорського двору. По-перше, вна-
слідок об’єднання Галицької землі і частини Волині у розпорядженні Романа 
Мстиславовича опинились значні матеріальні і людьські ресурси, що давало 
йому реальну можливість на організацію успішної боротьби проти кочівни-
ків. По-друге, нове князівство Романа безпосередньо межувало із землями по-
ловців51, що автоматично зумовлювало зацікавлення самого князя у вирішенні 
„половецької проблеми” і давало візантійським дипломатам підстави розрахо-
вувати на залучення нового галицького правителя до антиполовецької коаліції. 
50 Grala H. Drugie małżeństwo Romana Mścіsławowicza / H. Grala // Slavia Orientalis. – 

T. 31. – 1982. – № 3-4. – S. 124-125. Запропоноване І. Гралею датування другого шлюбу 
Романа нещодавно підтвердив Д. Домбровський, див.: Dąbrowski D. Rodowód Romano-
wiczów książąt halicko-wołyńskich. – Poznań-Wrocław, 2002. – S. 40; Його ж. Genealogia 
Mścisławowiczów. – S. 265. Див. теж інші датування: Baumgarten N. de. Généalogies et 
mariages occidentaux des Ruricides Russes. Du Xе au XIIIе siècle. – Romae, 1928. – Tab. 
V, XI (1200 рік); Войтович Л. Князівські династії Східної Європи (кінець ІХ–початок 
XVI ст.: склад, суспільна і політична роль). Історико-генеалогічне дослідження. – Львів, 
2000. – C. 224; Його ж. Княжа доба на Русі. – C. 487 (біля 1200 року); Толочко А. П. Известен 
ли год рождения Даниила Романовича Галицкого? // Средневековая Русь. – T. 7. – 2007. – 
C. 234-235 (кінець 1202 – початок 1203 року).

51 Про кордони територій зайнятих половцями див.: Расовкій Д. Половцы. ІІІ: Пределы 
„поля половецкаго” / Д. Расовкій // Seminarium Kondakovianum. – T. 9. – Praha, 1937. – 
C. 72-85; – T. 10. – Praha, 1938. – C. 155-178 (зокрема, T. 10. – C. 155-165). Про південно-
східні кордони Галицького князівства див.: Войтович Л. Кордони Галицько-Волинської 
держави: проблеми та дискусії / Л.  Войтович // Записки Наукового Товариства Шевченка. 
– T. 256. – 2006. – C. 199, 201.
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Не треба забувати і про традиційно добрі стосунки між імператорським двором 
та галицькими Ростиславовичами, спадкоємцем яких став Роман52. Оскільки, 
як зазначалось вище, початок переговорів про шлюб Романа із представницею 
візантійської аристократії53 необхідно датувати на 1198 рік то раціональним 
видається припущення, що на той час Роман уже володів Галичем. 

Висловлені вище міркування, на мою думку, показують, що немає поваж-
них підстав відкидати 1198 рік як дату смерті галицького князя Володимира 
Ярославовича і час опанування Галича Романом Мстиславовичем. Швидше на-
впаки – подані аргументи дозволяють вважати цю дату більш правдоподібною. 
У зв’язку з цим вважаю, що найбільш вірогідним часом смерті останнього легі-
тимного представника династії Ростиславовичів та часом зайняття галицького 
трону володимирським князем Романом є остання третина 1198 року, зокрема 
період між 1 вересням та 31 грудня54. 

Vitaliy Nagirnyy. “BEGINNING OF THE REIGN OF THE 
GRAND PRINCE ROMAN” (“НАЧАЛО КНѦЖЕНИѦ ВЕЛИКАГО 
КНѦЗѦ РОМАНА”): TO THE MATTER OF THE TIME OF THE 
ESTABLISHMENT OF ROMAN MSTYSLAVYCH IN GALYCH.

52 Детальніше про відносини галицьких Ростиславовичів із візантійською правлячою ди-
настією див.: Нагірний В. Відносини між Галицьким князівством і Візантією в ХІІ – на 
початку ХІІІ ст. / В. Нагірний // Питання історії України. – T. 6. – 2003. – C. 45-49, зокрема 
C. 45-47; Войтович Л. Галицьке князівство на Нижньому Дунаї / Л. Войтович // Галич і 
Галицька земля в державотворчих процесах України. – Галич, 2008. – C. 3-18; Його ж. 
Ruś Halicka а Bizancjum w XI-XIV ww. (в друці). В даному місці хочу висловити подяку 
проф. Леонтію Войтовичу за надання мені можливості ознайомитись із рукописом остан-
ньої із згаданих вище праць. 

53 Співставлення думок щодо походження другої дружини Романа див.: Dąbrowski D. Rodo-
wód Romanowiczów. – C. 35-43; Войтович Л. Мати короля Данила (зауваження на полях 
монографії Д. Домбровського) / Л. Войтович // Княжа доба: історія і культура. – Т. 1. – 
2007. – С. 45-58.

54 Припущення щодо необхідності датування зайняття Галича Романом останньою трети-
ною 1198 або, найпізніше, самим початком 1199 року вже висловлювався мною в одній 
із попередніх праць. Див.: Нагірний В. До питання про датування першого походу га-
лицько-волинського князя Романа Мстиславовича проти половців / В. Нагірний // Вісник 
Національного університету „Львівська Політехніка”. – Т. 571: Держава та армія. – 2006. 
– С. 87. 
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Юрій Овсінський*

ПОСТАТЬ ЖАННИ  д’АРК У СУЧАСНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ:
НОВЕ Й ТРАДИЦІЙНЕ У “ДВОРЯНСЬКІЙ” ВЕРСЇЇ

На сьогодні напевно немає людини, яка бодай одного разу не чула б про 
Жанну д’Арк (1407/12–1431?), чи Орлеанську Діву, як народну героїню Фран-
ції, котра остаточно змінила на користь французів хід Столітньої війни (1337–
1453) – найтривалішого в середньовічній історії Західної Європи конфлікту 
між двома відносно централізованими європейськими монархіями – Англією 
та Францією.

Бібліографія постаті Жанни д’Арк на сьогодні налічує понад 500 праць 
багатьма мовами1, однак, звичайно, найбільше було написано про неї на її бать-
ківщині, у Франції. У 1979 р. в Орлеані з цього приводу вперше відбувся коло-
квіум під назвою “Жанна д’Арк: епоха, вплив”, матеріали якого були опублі-
ковані (за редакцією Ж.Гленіссона) у 1982 р. Національним центром наукових 
досліджень, а наукові слухання стали щорічними2. 

Початки наукової історіографії постаті Жанни д’Арк сягають у XVIII ст. 
Однією з перших і найвідоміших праць є “Історія Жанни д’Арк”, написана аба-
том Ж. Лангле-Дюфернуа в 1753 р.3 Однак ініціатором руху за перегляд стану 
справ у національній історичній науці і привнесення в неї “нового духу” став 
відомий французький медієвіст Ф. де Куланж (1830–1899). Він, зокрема, за-
кликав не акцентувати на поразках минулого4, а навпаки відшукувати базис для 
виховання мас у дусі національного єднання на ґрунті буржуазно-республікан-
ського ладу5.  Таким прикладом при дослідженні Столітньої війни мав стати 
подвиг селянської дівчини Жанни  д’Арк чи здобутки Франції на завершально-
му етапі конфлікту6. 

Cаме таку версію заклав у основу своєї  17-ти томної “Історії Франції” 
[“Histoire de France”] (Париж, 1833 – 1867) відомий французький історик, 
завідувач історичного відділу, а згодом й директор Національного архіву 

* Овсінський Юрій Володимирович – кандидат історичних наук, доцент, кафедра історії 
середніх віків і візантиністки Львівського національного університету ім. І Франка.

1 Найбільш повний перелік західноєвропейської (і не лише) історіографії питання, зокрема, 
див: Les compagnons d’Armes de Jeanne d’Arc // http://pagesperso-orange.fr/jean-claude.col-
rat/bibliographie.htm

2 Перну Р., Клэн М.-В. Жанна   д’Арк. – Москва, 1992. – C.7.
3 Гаран Л.В. Французька історіографія (70-ті роки XIX ст. – 80-ті роки ХХ ст.). – Київ, 1991. 

– С. 6–7.
4 Франція зазнала поразки у франко-прусській війні (1870–1871 рр.) та уклала принизливий 
Франкфуртський мир, внаслідок якого втратила панівне становище в Європі. Суспільний 
песимізм не оминув тоді й кола французьких істориків (Гаран Л.В. Французька 
історіографія… – С. 6–7). 

5 Coulange F. De la maniere d’ecrire d’histoire en France et en Allemagne // Questions historique. 
– Paris. 1893. – P. 6.

6 Ibid. – P. 7.
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(сер. XIX ст.) Ж.Мішле (1798–1874)7. Надалі певна типовість поглядів осно-
вної маси дослідників, особливо французьких, витворила “офіційну” (“офіці-
алістську”) версію селянського походження Жанни. Її остаточно зцементував 
С. Люс у працях: “Jeanne d’Arc et les ordres mendiants” [“Жанна  д’Арк та жебра-
куючі ордени”] (Париж, 1881), “Jeanne d’Arc et le culte de saint Michel” [Жан-
на  д’Арк та культ святого Михаїла”] (Париж, 1882), “Jeanne d’Arc a Domremy 
[“Жанна д’Арк з Домремі”] (Париж, 1885). 

У XX ст. найбільш вагомим щодо вивчення історії Жанни д’Арк є доро-
бок французьких дослідників – А.Франса, Ж. Дюссана, П.Рокаля, Я.Грандо, 
А.Шам бона, Е. Перруа, П.Тіссе, П. Маро,  П.Дюпарка8. 

Професор Р. Перну (1909–1998), одна з найвідоміших французьких дослід-
ниць діяльності Жанни д’Арк, у другій половині XX ст. без перебільшення була 
берегинею як “офіціалістської” теорії походження Жанни д’Арк, так і витворе-
ного образу народної героїні – Орлеанської діви9. Провідною у дослідженнях 
Р.Перну стала думка про те, що “ця тендітна дівчина в політичному і психо-
логічному контексті врятувала Францію й приборкала амбіції англійців”10. У 
титулі однієї із своїх праць вона прямо назвала Жанну  д’Арк “відвойовницею 
Франції”11. До останніх своїх днів Р. Перну очолювала створений нею “Центр 
історичних досліджень Жанни д’Арк” у Орлеані, який до певної міри став 
“контролером” історіографічного потоку праць, присвячених Жанні д’Арк.

Із загального масиву кінця XX ст. можна було б виділити й монографію 
Ж. Бордонове, котрий намагався дати свою оригінальну й нетрадиційну оцінку 
військовому таланту та впливу Жанни  д’Арк на хід Столітньої війни12. Але цей 
дослідник “великих історичних міфів”13 уникає формування наукового апарату, 
покликів на джерела, що перетворює його дослідження на науково-популярний 
твір з елементами роману.

7 Michelet J. Jeanne d’Arc. – Paris, 1912. – 242 р. [російський переклад: Мишле Ж. Жанна 
д’Арк. – Петроград, 1920. – 247 с.]. Однак Ж.Мішлє традиційно закидають недостатно 
критичний і часто однобокий аналіз джерел, схильність до інтуїтивної їх інтерпретації 
(Гутнова Е.В. Историография истории средних веков. – Москва, 1985. – C. 160).

8 Окремі, найбільш відомі, з-поміж них: France A. Vie de Jeanne d’Arc: 2 vol. – Paris, 1904. – 
Vol. 2. – 396 p.; Perroу E. La Guerre de Cent Ans. – Paris, 1945. – 285 p.; Tisset P. Les proces 
de condamation de Jeanne d’Arc. Memorial du Ve centenaire de la rehabilitation de Jeanne 
d’Arc. – Paris, 1956. – 342 p.; Marot P. De la rehabilitation a la glorifi cation de Jeanne d’Arc. 
Essai sur l’historiographie et le culte de la heroine en France pendant cinq siecles. Memorial du 
Ve centenaire de la rehabilitation de Jeanne d’Arc. – Paris, 1956. – 256 p.; Dussane J. Jeanne 
d’Arc et le Théâtre – Paris, 1958. – 80 p.; France F. La Visage de Jeanne d’Arc – Paris, 1979. 
– 120 p.; Chambon A. Histoire de Jeanne d’Arc – Paris, 1987. – 168 p. 

9 Pernoud R.  Vie et mort de Jeanne d’Arc; le temoignages du proces de rehabilitation. – Paris, 
1953; Ejusd. La Liberation d’Orléans. – Paris, 1959; Ejusd. Jeanne d’Arc par elle-meme et par 
ses temoins. – Paris, 1962; Ejusd. Jeanne d’Arc. – Paris, 1969; Ejusd.  Jeanne d’Arc et la guerre 
de Cent Ans. – Paris, 1990. 

10 Pernoud R.  Jeanne d’Arc et la guerre de Cent Ans. – P. 119. 
11 Pernoud R. Réhabilitation de Jeanne d’Arc, reconquête de la France. – Monaco, 1995. – 154 p.
12 Bordonove G. Jeanne d’Arc et la guerre de Cent Ans. – Paris, 1994. – 451 p.
13 Так він сам себе називає, оскільки займається ще й Хрестовими походами, Альбігойськими 
війнами та Орденом Тамплієрів (Ibid. – P.5).
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Не оминала цієї проблематики й радянська та російська історіографія, 
предствалена працями Д. Мережковського14, С. Сказкіна15, М. Розенталя16, 
В. Райцеса17 та А. Левандовського18, А. Д. Люблінської19, Н. Басовської20, 
Л. Регельсона21, С. Оболенського22, Е. Рижова23.

XX ст. стало й часом появи наукових праць, в яких відображено альтер-
нативні версії, зокрема “дворянська” (“роялістська”),  щодо походження і ді-
яльності Жанни д’Арк. Серед найбільш відомих її прихильників французи 
Ж. Грімо, Р. Амбелен24, Р. Каратіні25, А. Деко26; росіяни – Є. Черняк27. У наш 
час – М. Непомнящий28, А. Шаров29, А. Куль30, А. Балабуха31, Т. Славянова32.

14 Мережковский Д. Жанна д’Аркъ. – Петрополисъ, 1918. –  315 с.
15 Сказкін С. П. Жанна д’Арк – героїня французького народу / С. П. Сказкін // Книга для 
читання з історії середніх віків: у 2-х ч. – Ч.2. – Київ, 1952. – С.281–304.

16 Розенталь Н. Жанна д’Арк – народная героиня Франции. – Москва, 1958. – 65 с.
17 Райцес В. И. Жанна д’Арк. Популярный очерк. – Ленинград, 1961. – 96 с.; Його ж. 
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Торкнулася цього питання й українська історіографія. На схожих позиці-
ях перебуває й львівський історик В. Ададуров33. Нову хвилю у дослідження 
зазначеної проблематики вніс своїми гіпотезами та публікаціями у Франції й 
український історик, антрополог та лікар-стоматолог з Полтави С. Горбенко34, 
у нас відомий, насамперед, за антропологічною реконструкцією галицького 
князя Ярослава Осмомисла (1153–1187)35.

      
Як у західноєвропейській історіографії, так і у наших дослідників, на сьо-

годні немає єдиної думки щодо багатьох дат біографії Жанни  д’Арк – її наро-
дження, військово-політичної діяльності, смерті. 

Табір прибічників дворянської версії походження Жанни  д’Арк у другій 
половині XX очолював Р. Амбелен (1907–1997). Згідно з цією версією Орлеан-
ська героїня – не селянка, а позашлюбна дочка, дитя-бастард, королеви Ізабел-
ли Баварської36, дружини французького короля Карла VI Божевільного (1380–
1422) та її коханця37 Людовика Орлеанського38, що була віддана на виховання у 
родину д’Арк. Відтак процес і страта Жанни були добре спланованим фарсом, 
а сама народна героїня не померла на вогнищі в Руані39. 

Версія про королівське походження Жанни заслуговує на увагу, насам-
перед, через те, що її прихильники наводять чимало аргументованих доказів, 
спираючись також і на офіційні джерела. Так Р. Амбелен стверджує що, “через 
своє королівське походження, Жанна не була спалена на вогнищі, вона врятува-
лася, а незабаром одружилась з Робером де Армуазом, з яким і прожила решту 
свого життя”. Автор навіть закидає “офіціалістам” зачищування архівів, з яких 
33 Ададуров В. Державне відродження ХV ст. / В. Ададуров // Історія Франції. Королівська 
держава та створення нації до кінця ХVІІ ст. – Львів, 2002. – С. 177–188.

34 Gorbenko S. A. Les cranes de caveau royal de Notre-Dame de Cléry de Louis XI / S. A. Gor-
benko // Moyen Age. – № 29. – 2002. – P. 6–8; Ejusd. Identifi cation du crane de Louis XI, 
roi de France, et de son epouse, Charlotte de Savoie:Tableau anthropologique du “sarcophagi 
royal” et historiographie de l’inhumation du roi Louis XI (2-e partie) / S. A. Gorbenko // Moyen 
Age. – № 31. – 2003. – P. 16–21. Ejusd. Etude du contenu des sarkophages du tombeau (crypte) 
royal de la Basilique Notr Dame de Cléry  (3-e partie) / S. A. Gorbenko // Moyen Age. – № 
34. – 2003. – P. 30–36.

35 Горбенко С. Ярослав Осмомисл. Реконструкція антропологічна і історична. – Львів, 
1996. – 218 с.; Його ж. Ярослав Осмомисл – реконструкція антропологічна та історична: 
Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Харків, 1996. – 29 с. 

36 Ізабелла Баварська (Ізабо́; фр. Isabeau de Bavière, нім. Elisabeth von Bayern) (бл.1370–
1435) – королева Франції, з 1403 р. періодично правила державою (З новіших праць про 
неї див.: Clin M.-V. Isabeau de Bavière la reine calomniée. – Paris, 1999. – 269 p.).

37 Слід зауважити, прямих тогочасних джерел, які б підтверджували інтимні стосунки між 
ними, немає. На цьому акцентують як Р. Амбелен (Амбелен Р. Драмы и секреты истории. 
– С. 149), так і Є. Черняк (Черняк  Е.Б. Тайны Франции. – Москва, 1996. – С. 39).

38 Людовик Орлеанський (Louis d’Orléans) (1372–1407) – герцог Орлеанський (з 1392), 
син французького короля Карла V Мудрого (1364–1380) та Жанни де Бурбон, молодший 
брат Карла VI. Був убитий 23 листопада 1407 р. у Парижі бургіньйоном Раулем 
д’Анкетонвіллем.

39 Амбелен Р. Драмы и секреты истории. – С. 101–102; Черняк Е.Б. Жанна д’Арк // Приговор. 
– С. 17.
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раз-у-раз зникають докази цих подій, зокрема, зникли деякі томи “Рахунків 
Орлеанської фортеці”, шлюбний контракт Жанни зі своїм чоловіком. Всі ці до-
кументи бачили дослідники, яким, на думку Р. Амбелена, “можна довіряти”, 
але “документи щезли, на радість захисникам офіційної версії”40.

Головну причину Р.Амбелен вбачає у тому, що традиційна версія, яка на 
сьогодні вже міфологізована й сакралізована, влаштовує як французьку спіль-
ноту, так і католицьку церкву, через те, що cвята Жанна (була канонізована у 
1920 р. папою Бенедиктом XV) виступає в ролі мучениці, яка несправедливо 
померла на вогнищі. Свята має бути чесною, справедливою, жінкою з народу, 
яка в середині XV ст. вирішила врятувати Францію від ворогів. Відтак Жанну 
краще зображати селянкою, яка досягає своєї мети, ніж незаконною дочкою 
Ізабелли Баварської та Людовика Орлеанського, – що порушить як ореол свя-
тості, так і “народність” героїні41.

А. Балабуха додає з цього приводу, що коли Ж. Мішле творив базис теорії 
про селянське походження Жанни д’Арк, йому як демократові за політичними 
переконаннями більше імпонував образ дівчини з народу, що врятувала Фран-
цію42. 

Якщо стисло розглянути тут основні розбіжності між двома основними 
таборами дослідників, то власне у питанні походження Жанни  д’Арк вони 
й починаються. Згідно з офіційною версією, Жанна  д’Арк була дочкою се-
лян Жака д’Арка та Ізабелли Роме (дворянське прізвище – де Вутон), однак Р. 
Ам белен відразу акцентує на тому, що родина д’Арк мала власний герб: “на 
блакитному полі золотий лук і три схрещені стріли, зі срібною головою, увін-
чаною левом”43. Таким чином Ізабелла де Вутон (прийомна мати Жанни) і Жак  
д’Арк не були селянами. Щодо Ізабелли, то остання володіла землею по сусід-
ству з Домремі, а її рід був пов’язаний шлюбними зв’язками з такими знатними 
родами, як Бово, Людр та Армуаз44.

Р. Амбелен (як і Е. Черняк45), покликаючись на Ж. Грімо, книга котрого “А 
чи спалили Жанну д’Арк?” (Париж, 1952) свого часу наробила галасу, говорить 
про те, що чимало представників родини  д’Арк служили при дворі. Можли-
во саме тому цю родину було обрано виховувати незаконну дочку королеви 
Ізабелли, яка народилась 10 листопада 1407 р. (згідно з офіційною версією – 
6 січня 1412 р.) й існування якої намагалися приховати46.

Однак постає питання: навіщо було приховувати народження дитини? У 
зв’язку з цим Р. Амбелен пише: “якщо незаконна дитина для чоловіка-батька 
не викликала в суспільстві осуду, то для заміжньої жінки або дівчини це було 
неприпустимо”47. Аргумент, як на нас, заслабкий, бо у той час, коли нерідко 
40 Амбелен Р. Драмы и секреты истории. – С. 10–11.
41 Там само. – С. 100.
42 Балабуха А.Д. Покушение на миф – Жанна д’Арк  // http://valentin-27.narod.ru/books/janna.

htm
43 Амбелен Р. Драмы и секреты истории. – С.102.
44 Там само.
45 Черняк Е.Б. Жанна д’Арк // Приговор. – С. 17.
46 Амбелен Р. Драмы и секреты истории. – С. 117; Черняк Е. Б. Жанна д’Арк. – С. 20.
47 Амбелен Р. Драмы и секреты истории. – С. 117
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законні діти помирали зовсім маленькими, незаконні могли посісти їх місце. 
Окрім цього, дитина з аристократичної родини, навіть байстрюк, могла бути 
використана для укладення вигідного союзу – через шлюб, не обов’язково було 
знати матір дитини, достатньо того, що її батьком був Людовик Орлеанський. 
Дівчинку могли також віддати на виховання у монастир, але обрали чомусь, на 
думку Р. Амбелена та Ж. Грімо, саме родину д’Арк.

Наступний доказ Р. Амбелена, стосовно приїзду маленької Жанни в Домре-
мі, виглядає більш достовірним: “у ніч на Богоявлення люди зі смолоскипами 
порушили нічну тишу. Селяни, не знаючи про народження майбутньої героїні, 
бігали селом, намагаючись з’ясувати, що сталося”. Це відомий уривок з листа 
Персеваля де Буленвільє, камергера Карла VII, адресованого герцогу Філіпо 
Марія Вісконті. Амбелен не погоджується з тим, що Жанна народилась у До-
мремі, оскільки виникає сумнів стосовно того, що у такому селищі (34 госпо-
дарства) мешканці могли не помітити, що дружина Жака д’Арка була вагітною 
і народила в належний час48. Навіщо ж з цього приводу здіймати галас? Все 
стає на свої місця, якщо в цей час маленьку Жанну просто привезли у Домремі.

Жанна виховувалася у Домремі до 1428 р., коли, як свідчать джерела, до 
селища прибув королівський посланець Жан Коллє де В’єн разом з майбут-
нім ескортом Жанни. Також до від’їзду у Шинон, до резиденції дофіна Карла 
(майбутнього короля Карла VII (1422–1461)), Жанна побувала у Нансі, де зу-
стрілася з герцогом Лотаринзьким, котрий передав їй листа для своєї матері 
– Йоланди Анжуйської49.

Однак найважливішим є те, що у Нансі Жанна взяла участь у лицарсько-
му турнірі в січні 1429 р., що зафіксовано в місцевій хроніці50. Зрозуміло, що 
проста селянка не могла взяти участь у турнірі – оскільки це були “ігри” для 
дворянства. До того ж герольдмейстер турніру просто не заявив би її серед 
учасників, якщо на той момент вона б не володіла родовим гербом. Підтриму-
ючи версію Р. Амбелена, Т. Славянова, яку теж дивує те, що “селянка” вправно 
володіла мечем та списом, зазначає також, що пастушка Жанна, з’явившись у 
Шиноні цього ж року, нікого не вразила відсутністю манер, а на це неодмінно 
палацова знать звернула б увагу51.

Збереглося й чимало джерельних свідчень прийому Жанни та її зустрічі з 
Карлом VI. Вона чудово знала палацовий етикет та манери, неначе все життя 
провела при дворі. У Жанни було три секретарі, також їй дали дванадцять ко-
ней, надали право мати бойовий прапор (оріфламу). Жанна отримала обладун-
ки, які коштували 100 турнейських ліврів (вартість середнього помістя), при 
цьому, наприклад, обладунки герцога де Алансона, кузена Карла VII, коштува-
ли лише 80 ліврів. Майбутня орлеанська героїня мала меч, який колись нале-
жав Людовикові Орлеанському, і бойову сокиру, зроблену спеціально для неї, 
оскільки на сокирі викарбувана літера “J”, увінчана короною. Про це у своїх 

48 Там само. – С. 118.
49 Там само. – С. 125.
50 Там само. – С. 126.
51 Славянова Т. Жанна д’Арк. – С. 2.
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працях згадують і Р. Амбелен52, і Е. Б. Черняк53 і М. Турньє54. 
Р. Амбелен також звертає увагу на новонабуті у 1429 р. (за заслуги перед 

короною) дворянство і герб Жанни: “щит з блакитним полем, на якому зобра-
жено дві золоті лілії і срібний меч, гострою стороною вверх, увінчаний золо-
тою короною”55. Саме така корона надавалася принцам крові. Прапор Жанни 
має п’ять лілій так само, як і меч, який вона знайшла в абатстві Сен-Катрін 
де Ф’єрбуа, має п’ять хрестів. Лілії на гербах були виключною прерогативою 
представників дому Валуа. Як же ж тоді “бідна пастушка” з Домремі удосто-
їлась честі мати їх: на своєму прапорі – 5, на гербі – 2, на бойовій сокирі – 1? 
Навіть зважаючи на її виняткові заслуги перед Францією, неймовірно, щоби 
французький дворянин (не кажучи вже про селянку) міг мати стільки королів-
ських відзнак, якщо лише він не є членом королівської родини.

Як відомо з матеріалів судового процесу, Жанна відмовилась відповідати, 
куди вона поділа меч з абатства Сен-Катрін. Р. Перну зазначає з цього приводу, 
що реліквії Жанни д’Арк не збереглися56. Очевидно зображення меча і прапора 
було реконструйовано за малюнками або словесним описом у хроніках. Поді-
бна ситуація склалась і з обладунками Жанни57. 

У своїй праці Р. Амбелен неодноразово вказує на те, що вся історія Жанни 
д’Арк пов’язана з Орлеаном: меч Жанни, необхідність звільнити оточене місто, 
Жан Бастард Орлеанський58 (її брат по батькові), котрий був у армії Жанни, і, 
зрештою, сам Карл VII, котрого деякі прихильники дворянського походження 
Жанни вважають сином герцога Орлеанського59. Відтак стає зрозуміло, чому 
Жанна (котрій Карл VII доводився рідним братом, причому також бастардом), 
робила все можливе, щоб Карл швидше став королем.

Цікавим є й той факт, що немає достовірної дати смерті Жанни, зараз у 
Франції прийнято вважати, що це сталося 31 травня 1431 р., в свою чергу, де-
які радянські історики подають 30 травня 1431 р. Однак англійські літописці 
Уільям Кекстон та Полідор Віргіліус наполягають, що це відбулося у лютому 
1432 р. Жан де Серр у своєму “Огляді історії Франції” пише, що це відбулося 
6 липня 1431 р.60

Дивною виглядає і сама процедура страти. Зокрема, її описує у своїй статті 
Е.Рижов: “вісім сотень  англійських солдат оточили вогнище, не підпускаючи 
глядачів. Жінку, голова якої була під капюшоном, вели 120 солдат. Її обличчя 

52 Амбелен Р. Драмы и секреты истории. – С. 125.
53 Черняк Е. Б. Жанна д’Арк // Приговор. – С. 19.
54 Мишель Турнье: писатель и философ – Легенды: Жанна д’Арк. //  tournier.narod.ru/legen-

des2.htm
55 Амбелен Р. Драмы и секреты истории. – С.140.
56 Pernoud R.  Jeanne d’Аrc et la guerre de Cent Ans. – P. 131.
57 Бернард Л. Меч с небес. – Москва, 2001. – С. 80.
58 Жан, бастард Орлеанський (фр. Jean le Bâtard d’Orléans), згодом Жан де Дюнуа, (фр. Jean 

de Dunois) (1402–1468) – граф де Дюнуа і де Лонгвіль, прославлений французький 
воєначальник часів Столітньої війни, соратник Жанни д’Арк.  Після смерті батьків  (з 
1407 р.) виховувався разом з дофіном Карлом.

59 Амбелен Р. Драмы и секреты истории. – С.141.
60 Рыжов Э. Последняя победа Жанны д’Арк. – С. 24.
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ніхто не бачив”61. 
Р. Амбелен (як і Є. Черняк з Е. Рижовим), вважають незрозумілим те, що 

Жанну не соборували62, в XIV–XV ст. цієї процедури могли уникнути лише 
діти і праведники. З цього слідує, що Жанні відмовили у соборуванні через те, 
що не збиралися її страчувати63. Р. Амбелен (як і Ж. Грімо та Є. Черняк, Е. Ри-
жов і М. Непомнящий) також вважає, що Жанна не була страчена, а замість неї 
померла інша жінка (мешканка Руана), яка була засуджена за важкий злочин64. 

На думку Ж. Грімо легенду про спалення Жанни створили, щоби вона ви-
глядала мученицею, яка померла на вогнищі, як справжня християнська свята. 
Однак після того, як Жанна “воскресла”, у Франції почали з’являтися й інші 
Жанни. А. Левандовський, описуючи ситуацію після спалення Жанни (а він, 
зауважимо, прихильник офіційної версії), стверджує, що це просто був спри-
ятливий момент для появи жінок, яким вигідно було видавати себе за Жанну. 
Він називає трьох з-поміж них. Перша – Жанна д’Армуаз, справжнє ім’я якої 
Клод, цю Жанну визнали “її брати” Жан і П’єр. Вона була дружиною Робе-
ра д’Армуаза і народила йому двох синів, однак в 1439 р. Клод або Жанна 
д’Армуаз була суворо покарана за те, що видавала себе за Жанну д’Арк, і їй за-
боронили з’являтися у Франції. Ще одна Жанна з’явилась у 1452 р. у м. Сомюр. 
Цю Жанну було заарештовано, вона провела у в’язниці три місяці, пізніше ви-
йшла заміж за Жана Дуйє, а в 1456 р. усі звинувачення були зняті. Остання 
“Жанна” походила з м. Лаваля, її справжнє ім’я – Жанна Ферон. У грудні 1460 
р. їй влаштували перевірку і оголосили відьмою, після чого вона 6 років прове-
ла у в’язниці65. На відміну від Левандовського М. Непомнящий не сумнівається 
у тому, що Жанна д’Армуаз справді була Жанною д’Арк 66.

А. Деко також проаналізувавши постать Жанни д’Арк, дійшов іншого (ніж 
Ж. Грімо, Р. Амбелен та М. Непомнящий) висновку. За його версією справжня 
Жанна все ж була спалена на вогнищі. Згідно із збереженими джерелами, у 
серпні 1440 р. народ мав змогу бачити жінку при королівському дворі, яка у 
присутності судової влади голосно і чітко зізналась у самозванстві. З її слів, 
вона певний час видавала себе за Жанну д’Арк, що вона не Орлеанська діва, 
а обдурила свого чоловіка, Робера д’Армуаза, видавши себе за неї, що тепер 
щиро кається і молить пробачити її. Так, – пише далі А.Деко, – “на очах у зди-
вованого натовпу була зруйнована велика легенда”67. 

Щодо Карла VII, котрого прихильники офіційної версії звинувачують 
у бездіяльності стосовно вирішення долі Жанни, то він, власне, на думку 
61 Там само. – С. 25.
62 Cоборування (або єлеопомазання) – одне із семи Таїнств Церкви, встановлене ще за часів 
апостолів, через яке віруючі отримують зцілення від тілесних і духовних недугів. Свою 
назву це таїнство отримало через те, що за традицією здійснюється воно собором із семи 
священиків.

63 Рыжов Э. Последняя победа Жанны д’Арк. – С.26.
64 Амбелен Р. Драмы и секреты истории. – С. 199.
65 Левандовский А.П. Лже-Жанны д’Арк. – С. 214.
66 Непомнящий Н.Н. Была ли сожжена Жанна д’Арк? – С. 262–271.
67 Деко А. Была ли сожжена Жанна д’Арк? / А. Деко // Великие загадки истории. – Москва, 

2000. – C. 126.
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Ж. Грімо і Р. Амбелена, і потурбувався про Орлеанську героїню: “він знав, що 
йому ніколи не пробачать, якщо він погодиться на довічне ув’язнення Жанни 
[…], тому саме Карл допоміг організувати її втечу”68. 

Окремі факти також свідчать на користь того, що невдовзі після свого 
звільнення Жанна вийшла заміж за Робера д’Армуаза. Інформація про це збе-
рігається в архівах цієї родини, зокрема, там міститься документ наступного 
змісту: “благородний Робер д’Армуаз одружився з Жанною дю Ліс в Гранж-
оз-Орн 7 листопада 1436 р.”69 Оригінал шлюбного контракту знаходиться у 
м. Френ-ан-Вуавр у конторі нотаріуса Марті. Саме цей шлюбний контракт у 
1907 р. тримав у своїх руках французький історик професор А. Байє, відвіда-
вши м. Френ-ан-Вуавр. Для нас тут важливим є те, що А. Байє не сумнівався 
стосовно того, що підпис цієї Жанни ідентичний з підписом історичної Жанни 
д’Арк на листі жителям Реймса, датованому 16 березня 1430 р.70 Перед смертю, 
він ще раз публічно підтвердив цей факт71.

Не можемо оминути й факту, на якому акцентує Є. Черняк, зустрічі Жанни 
д’Армуаз з королем, яка відбулася у серпні–вересні 1439 р. у Орлеані. Тут “її 
радо вітали, її визнали міщани і дворяни, які добре знали Діву під час облоги 
– Ніколя Льов, Ніколя Груан’є, Обер Буле”72. Важливо також, що напередодні 
до Орлеана прибула й Ізабелла де Вутон, на той час вже вдова, – офіційна мати 
Жанни, якій була призначена пенсія (виплачувалась до 1458 р., часу її смерті). 
Після цього візиту Жанни до Орлеана припинились щорічні обідні за упокій 
душі Діви. Т. Славянова вражає цей факт зайвим доказом того, що Жанна  д’Арк 
і Жанна д’Армуаз, котра у 1439 р. з’явилась в Орлеані, одна й та ж особа. Офі-
ціалісти завжди підкреслюють те, що самозванка у вересні 1439 р. навколішки 
благала короля пробачити її, однак вони невірно трактують цю подію. Автор 
пише, що король був незадоволений тим, що Жанна викрила таємницю, їй не 
можна було з’являтися у людних місцях, оскільки цим вона могла себе видати. 
Визнаючи свою провину, Жанна навколішки просила пробачення в короля73.

Про походи після часу офіційної страти Жанни, зокрема, йдеться у  “Іс-
торії Карла VII”: “у червні 1439 р. Дама д’Армуаз, що очолювала військо, від-
значилась у Пуату, де спалахнула громадянська війна. Вона перебувала там у 
супроводі Жіля де Ре, маршала Франції”.. Ще одним доказом того, що в Пуату 
була саме Жанна д’Арк, було перебування там Жана Потона де Ксентрая, ко-
трий знав її особисто і звичайно відмовився б воювати під командуванням “не-
справжньої Жанни”74.

Як стверджує Р. Амбелен, після 4 вересня 1440 р., часу, коли Жанна ви-
їхала з Орлеана, немає жодного офіційного документу, який би вказував на її 
подальше життя. Дослідник подає цікавий витяг (датований 4 вересня 1440 р.) 
68 Амбелен Р. Драмы и секреты истории. – C. 201.
69 Там само. – С. 208.
70 Письмо Жанны д’Арк, написанное жителям Реймса 16 марта 1430 г. // www.Christianity.

org.ru
71 Амбелен Р. Драмы и секреты истории. – С.195.
72 Черняк Е.Б. Жанна д’Арк. – С. 21.
73 Славянова Т. Жанна д’Арк. – С. 3.
74 Амбелен Р. Драмы и секреты истории. – С. 221.
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із архіву “Рахунків Орлеанської фортеці”, в якому востаннє згадується Жан-
на д’Армуаз. Йдеться про влаштоване на її честь частування вином. Згідно із 
текстом документу Жану Пішону було видано 4 соля 4 деньє за вино, яким він 
пригощав мадам Жанну д’Армуаз”75. Р.Амбелен та Е.Черняк, з цього роблять 
слушний висновок про те, що з 1440 р. Жанна більше ніколи не виїздила з те-
риторії Лотарингії76. 

На сьогодні немає й єдиної думки щодо того, коли померла Жанна, зокре-
ма, Р.Амбелен (покликаючись на Ж. Грімо) вважає, що Жанна д’Армуаз помер-
ла між квітнем і липнем 1446 р., а чоловік її, Робер д’Армуаз, у 1450 р.77

Цікавим є те, що про Жанну д’Армуаз пишуть як прихильники версії про 
королівське походження, так і прихильники офіційної версії, проте у їх версіях 
є відмінності. Зокрема, А. Левандовський стверджує, що Жанна д’Армуаз мала 
двох синів. Р. Амбелен пише, що вона взагалі дітей не мала, всі землі після 
смерті Робера успадкував його племінник – Філіп, до речі, Жанна була хреще-
ною матір’ю його сина, останнього назвали на честь Людовика Орлеанського 
– Луї (Людовик)78. 

Чимало запитань у сучасних дослідників постаті Жанни д’Арк викликає 
й реабілітаційний процес у її справі. Так Є. Черняк вважає, що процес, який 
розпочався в 1450–1451 рр., відбувся з надзвичайною обережністю, свідкам 
задавали заздалегідь підготовлені запитання. Відповіді на них мали на меті до-
вести, що Жанна народилася у Домремі, це було зроблено з метою приховати її 
незаконнонародженість, а найважливіше – незаконнонародженість Карла VII79. 
Сама ж Жанна, на думку Є. Черняка, неодноразово підтверджувала своє похо-
дження і свій справжній вік. Коли в Шиноні Жанну запитали, скільки їй років, 
вона відповіла: 3 рази по 7, що в сумі становить 21, а це доводить, факт її на-
родження у 1407 р.80

Серед українських дослідників Р. Амбелена та його прихильників підтри-
мує В. Ададуров, котрий хоч і не писав спеціальної праці, присвяченої Жанні 
д’Арк, однак є автором “Історії Франції”, де чимало місця відводить й цьому 
питанню. На його думку легенду про селянське походження Діви було створе-
но набагато пізніше на підставі єдиної згадки Жанни у квітні 1429 р. в Пуатьє 
про те, що вона пасла отару, та свідчень, зібраних у 1455 р. в Домремі й, оче-
видно, навмисно перекручених королівськими чиновниками81.

Інший український історик С. Горбенко у 2002 р. висунув свою оригіналь-
ну версію походження, діяльності і смерті Жанни д’Арк. Стосовно її передіс-
торії, то як у 2004 р. писала (зі слів дослідника) газета  “Урядовий кур’єр”, 
С. Гор бенко “чотири роки працював у Львові й очолював Інститут антропології 

75 Там само.
76 Амбелен Р. Драмы и секреты истории. – С. 221; Черняк Е. Б. Жанна д’Арк. – С. 23.
77 Амбелен Р. Драмы и секреты истории. – С. 222.
78 Левандовский А. П. Лже-Жанны д’Арк. – С. 212.
79 Див.: Протоколы обвинительного процесса Жанны д’Арк // Хрестоматия по истории 
средних веков: в 3-х т. / Под ред. С.Д. Сказкина. – Москва, 1963. –  Т. 2. – С. 428–437.

80 Черняк Е. Б. Жанна д’Арк. – С. 30.
81 Ададуров В. Державне відродження ХV ст. – С. 177–188.
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при тамтешньому музеї релігії”82, та налагодив контакти з французькими коле-
гами Нантського і Ліонського університетів. Внаслідок такої співпраці йому 
у Франції вдалося відновити зображення амазонки ІІ ст. н. е., а також портрет 
св. Бернарда де Клерво – дуже шанованого у Франції церковного діяча ХІІ ст. 
Однак прославився  С. Горбенко завдяки тому, що розпочав роботу над антро-
пологічною реконструкцією французького короля Людовіка ХІ (1461–1483), 
похованого у храмі Нотр Дам де Клері Сан-Андре, що поблизу Орлеана83. 

У королівському саркофазі історик виявив, що у цьому храмі замість чере-
па короля зберігалися рештки черепа жінки, а черепом короля виявився зовсім 
інший, який вважали черепом його дружини королеви Шарлотти. Однак, як 
з’ясував дослідник, жіночий череп не належить королеві, оскільки Шарлотта 
Савойська померла в 38 років, а жінці, чий череп виявлено, на момент смерті, 
було 55–57 років84. С. Горбенко вирішив з’ясувати, хто ця жінка. На те, щоб ви-
вчити давньофранцузьку мову, переглянути середньовічні французькі хроніки, 
вивчити усі необхідні документи, дослідникові, з його власних слів, знадоби-
лося півтора року!85 

У результаті С. Горбенко дійшов наступного висновку: “жінка, чий череп 
майже 100 років вважали черепом короля Людовіка ХІ, 600 років тому була ві-
дома як Орлеанська діва – Жанна д’Арк”86. Досліджуючи кістяк, він зазначив, 
що жінка була надзвичайно фізично розвинутою, носила обладунки і їздила 
верхи87. На відміну від Р. Амбелена, котрий вважає Жанну дочкою Ізабелли Ба-
варської і Людовика Орлеанського, С. Горбенко вважає її батьками французько-
го короля Карла VI і його фаворитку-коханку Одетту д’Шампдівер. Справжнє 
ім’я Жанни, на думку історика, – Маргарита. Король виховував свою доньку, як 
воїна, щоб вона могла захистити себе, через те, що його обидва сини в ході бо-
ротьби за владу були знищені прибічниками герцога Людовика Орлеанського. 

Як стверджує дослідник, те, що Маргарита є дочкою Карла VI, вів встано-
вив на основі того, що на обличчі простежується схожість з королем і є окремі 
генні особливості, притаманні лише династії Валуа. Однак, зважаючи на це, 
можна припустити, що Жанна могла бути йому і племінницею або якоюсь ін-
шою родичкою. C. Горбенко пише, що тіло Маргарити було поховане у Нотр 
Дам де Клері пізніше 1483 р.88 Тоді відразу ж виникає низка логічних запитань: 
а де перебував кістяк Маргарити д’Шампдівер (Жанни д’Арк) усі ці роки; хто 
ним опікувався; кому і навіщо було потрібно через понад 30 років після її смер-
ті перепоховувати її кістяк у інше місце; чому саме до усипальниці Людовіка 
XI, котрий не мав до Жанни жодного відношення, цей кістяк зрештою було 
82 Зауважимо, що насправді такий інститут існував лише у одній особі – власне С. Горбенка 

– й здебільшого на папері.
83 Посухов В. “Після страти Жанна д’Арк жила ще 38 років” – стверджує полтавець Сергій 
Горбенко // Урядовий кур’єр. – 16 січня 2004. – № 8. – С. 9.

84 Gorbenko S.A. Les cranes de caveau royal. – P. 6–8.
85 Посухов В. “Після страти Жанна д’Арк …” – С. 9.
86 Там само.
87 Українець замахнувся на Жанну д’Арк // Експрес (газета). Львів, 25–30 грудня 2003. – 
№ 195 (1864). – С. 17.

88 Gorbenko S.A. Etude du contenu des sarkophages. – P. 30–32.
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покладено? 
Як зазначає сам С. Горбенко: “уперше всі факти й матеріальні докази про 

Жанну д’Арк та ще кількох історичних осіб Франції XV cт. я надав 15 січня 
2002 р. на закритому засіданні в м. Клері Сан-Андре керівництву мерії і церк-
ви. Того ж дня були підписані протоколи про це повідомлення”. При цьому мер 
Клері Сан-Андре пан Клемент Озьєль сказав: “справа настільки серйозна, що 
треба поставити до відома уряд”. Разом з тим мер попросив відправити звіт го-
лові регіональної археологічної комісії міста Орлеан панові Олів’є Руф’є. Від-
повідний звіт було надіслано 12 травня 2002 р., а відповідь не отримано досі. 
Більше того, призупинено й заблоковано дослідження С. Горбенка у Франції, 
а французькі партнери перестали відповідати на листи. Замість цього у теле-
фонних розмовах і електронною поштою від нього вимагають нових матеріалів 
і фотографій. Французька сторона скасувала й відкриту наукову конференцію в 
Парижі, на якій С. Горбенко мав намір повідомити про знахідки в Клері. Саме 
тому вперше про це дослідник публічно повідомив 20 травня 2003 р. у Львові89. 

Сам С. Горбенко говорить, що його “перша резонансна публікація відбу-
лася у Великій Британії (при цьому не вказується де саме. – Ю.О.), бо справа 
стосується її історичної спадщини теж”. При цьому він скаржиться на те, що 
“деякі російські інтернет сайти”, за якими він стежить, “спотворюють його від-
криття, пересмикуючи фактаж і зміщуючи акценти”90.

С. Горбенко дотримується версії, згідно з якою Жанна народилась у 1407 р., а 
померла у 1462–1464 рр.. Дуже цікаво автор пояснює появу Маргарити на по-
літичній арені. Він пише, що зважаючи на складну ситуацію, що склалась в той 
час у Франції, прибічники Карла VII домовилися з Маргаритою про те, що вона 
буде грати роль Діви, про яку ходили чутки по всій Франції. За це позашлюбна 
дитина короля, що не має жодних прав і засобів до існування, ці права отримає. 
Проте після досягнутих перемог Карлу і Маргариті ця роль стала заважати. 
Зокрема щодо Карла, то його непокоїло те, що військом командує жінка – це 
не сприяло зміцненню його авторитету. Маргарита була знесилена постійним 
напруженням і відповідальністю. Крім цього вона мала нареченого і збиралася 
вийти заміж. Тому було зроблено так, щоб Жанна зникла. Замість Маргарити 
потрапила в полон і була спалена зовсім інша жінка91. 

Щодо цього, то автор пише: “з відомих мені фактів випливає, що вона про-
тивилася такому розвитку подій як могла, а потім до кінця життя страждала, 
разом з усією своєю родиною замовляла меси за упокій душі нещасної, яку 
спалили в Руані. Гадаю, рішення про страту було прийнято таємно і в остан-
ній момент кимось із вищих керівників, – додає далі дослідник”92. При цьому 
С. Гор бенко не вказує, з яких саме джерел йому це відомо. 

На його думку, з Жанною під Комп’єном (1430 р.) було чимало відомих 
воєначальників, які туди не пішли б з “підставною” Дівою. Окрім цього, як 
89 Бородай О. Полтавський антрополог Сергій Горбенко показав французькій адміністрації 
справжню Жанну д’Арк // ПостМетодика. – № 1 (53). – Полтава, 2004. – C. 2.

90 Там само.
91 Посухов В. “Після страти Жанна д’Арк  жила ще 38 років”... – С. 9.
92 Посухов В. “Після страти Жанна д’Арк  жила ще 38 років”... – С. 9.
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підтверджують документи, на судовому процесі 1431 р. була присутня саме 
Жанна, це можна зрозуміти, прочитавши характерні для неї відповіді. Саме 
в такому “стилі” були написані її листи, саме так вона зверталась до короля ї 
його вельмож. Дослідник зазначає також, що Жанна дожила до 57 років і на-
родила 6 дітей: 3 дочок і 3 синів. Щоправда сини були знищені, як можливі 
претенденти на престол93. Це видається найбільш фантастичним.

По-перше, ніяких доказів того, що Жанна справді мала дітей немає. По-
друге, навіть якщо припустити, що вони в неї таки були, то вони не мали жод-
них прав на престол через те, що їх мати незаконнонароджена, а їхній батько 
не належить до королівської родини, не кажучи вже про те, що у Карла VII був 
спадкоємець – майбутній король Людовик XI.

У цілому ж проанонсована С.Горбенком монографія “Les enigmes du 
tombeau de Louis XI” (“Таємниці поховання Людовика XI”), подана ним в 
2003 р. до друку у видавництві “Heimdal” (Байє, Франція), з певних мірку-
вань була відкладена. Наразі не побачила світ і монографія, присвячена постаті 
Жанни д’Арк, яку він планував опублікувати в Україні. Нажаль дослідник не 
розвивав надалі науково своєї гіпотези. Відтак науковий доробок історика з 
означеної проблематики надалі становлять три вищезгаданих статті у фран-
цузькому науковому журналі “Середні віки”, низка інтернетних матеріалів  та 
декілька інтерв’ю пресі. Стосовно ж розглянутої версії С. Горбенка, то у ба-
гатьох речах історик повторює версію Р. Амбелена та  Ж. Грімо, сам цього не 
помічаючи. А самостійній її частині очевидно бракує доказовості. 

Підсумовуючи, зазначимо, що існує чимало динамічних альтернативних 
версій щодо життя і діяльності Жанни д’Арк94. Серед них безперечно заслуго-
вує на увагу і подальше дослідження версія про дворянське (королівське) похо-
дження Жанни, яка має велику кількість прихильників, постійно доповнюється 
й створює здорову конкуренцію “офіціалістській”. 

В цілому ж у історії Орлеанської діви ще чимало нез’ясованого, що по-
требує нових архівних досліджень і аналізу та перегляду вже існуючого науко-
вого доробку з порушеної у статті проблематики. Проблема полягає у тому, що 
більшість дослідників цієї історичної особи вивчають постать Жанни д’Арк 
однобоко, надаючи перевагу одним фактам і свідомо нехтуючи іншими, в за-
лежності від того, до якого “табору” належать.

 
 Yuriy Ovsinskyy. THE FIGURE OF JEANNE d’ARC IN THE CON-

TEMPORARY HISTORIOGRAPHY: NEW AND TRADITIONAL IN 
THE “GENTRY” VERSION.

93 Бородай О. Полтавський антрополог Сергій Горбенко показав французькій адміністрації 
справжню Жанну  д’Арк // ПостМетодика. – № 1 (53). – Полтава, 2004. – C. 2–7.

94 Автор свідомо уникав тут аналізу тих альтернативних версій, які межують зі здоровим 
глуздом: як-от, про космічне походження Жанни і її тривалі контакти з НЛО, чи про 
гермафродизм та її статеві відхилення, або галюциногенно-параноїдальну шизофренію 
Жанни тощо (однак, як і будь-які версії, і вони мають право на існування).
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Іван Паславський*

НОВОЗНАЙДЕНА ДАТА ЗАСНУВАННЯ ЛЬВОВА

Опрацьовуючи джерела і матеріали до теми українсько-римських церков-
них взаємин епохи Романовичів, в одному французькому латиномовному ста-
родруку з 1740 року під назвою “Oriens Christianus” (“Християнський Схід”) 
авторства Мішеля Лє Кієна ми натрапили на таке повідомлення: “Леополь або 
Львів, центр воєводства в Польщі, – руське місто в Галичині, що, як доносять, 
було засноване князем русинів Левом 1240 року над річкою Полтвою і біля 
підніжжя гори”1.  Наскільки відомо, в історичній літературі досі не розглядався 
1240 рік, як можливий рік заснування міста Лева2. 

 Однією з перших літописних згадок про Львів є повідомлення Галицько-
Волинського літопису під 1256 роком3 про пожежу міста Холма, яку, за слова-
ми літописця, “навіть і зо Львова дивлячись, було видно”4. Це повідомлення 
вітчизняного літопису виразно засвідчує, що на 1256 рік Львів уже існував як 
місто. 

Однак, до початку ХІХ ст., коли російський історик M. Карамзін відкрив 
Галицько-Волинський літопис (1809 р.) й оприлюднив значні фрагменти з ньо-
го (1817 р.)5, його інформація залишалася невідомою для істориків. Українські, 
польські та німецькі автори ХVІ-ХVІІІ ст., спираючись на опосередковані дані, 
називали різні дати заснування Львова. 

Одну з перших спроб датувати заснування Львова знаходимо в скар-
зі львівської міської ради королівському судові з вимогою скасувати декрет 
з привілеями вірменам, виданий 1578 р. королем Стефаном Баторієм. У ній 
львівські міські райці спростовують твердження вірмен, що вони отримали

* Паславський Іван Васильович – кандидат філософських наук, провідний науковий спеці-
аліст відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН 
України (Львів).

1 “Leopolium vel Leopolis, Palatinatus apud Polonos caput, Russiae et Haliciae civitas ad fl uvium 
Pekevium, et ad montis radices à Leone Russorum principe   anno  1240. exstructa fertur” // 
Le Quien M. Oriens Christianus in quatuor patriarchatus digestus. T. I.  – Parisiis, 1740. – Р. 
1283-84.

2 У значному масиві історичної літератури, яку нам вдалося опрацювати в процесі 
підготовки цієї розвідки, ми не знайшли жодної вказівки на дату Лє Кієна. Однак, ми 
не виключаємо, що хтось із дослідників, принаймні в ХІХ ст., міг звернути на неї увагу. 
Проте в історіографії Львова, повторюємо, ця дата залишилася не поміченою.

3 Як відомо дати в Іпатіївському списку Галицько-Волинського літопису були проставлені 
пізніше в дещо довільному порядку. Через те повідомлення про пожежу Холму виявилося 
під 1259 р. Однак,  історики встановили, що Холм горів навесні 1256 р., і тепер ця дата є 
загальноприйнятою як перша літописна згадка про Львів.

4  Літопис Руський. За Іпатським списком переклав Леонід Махновець. – Київ, 1989. 
– С. 417. Пор.: Полное собрание русских летописей [Далі: ПСРЛ]. – Т. 2. Ипатьевская 
летопись. – Москва, 1998. – С. 841. 

5 Див.: Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. ІV.  – Санкт-Петербург, 1817. 
–  С. 315-327. Перша згадка про Львів: Там само. – С. 324.  
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привілей на проживання у Львові ще від короля Данила. Укладачі скарги твер-
дять, що Данило Романович не міг давати якихось привілеїв вірменам на Львів, 
бо за його життя цього міста ще не існувало. Адже, - говориться у скарзі, - 
“Львів заснований близько 1280 року Левом, сином князя Русі Данила, який 
помер в 1263 або 1264 році”6. Вважається, що укладачі скарги запозичили 1280 
рік, як дату заснування Львова, від польського історика Мартіна Кромера7. Під 
цим роком він описує набіг польського князя Лєшка Чорного на руські землі, 
який нібито досягнув Львова8. Згадавши Львів, Кромер принагідно висловив 
здогад, що його замок разом із гóродом був закладений князем Левом, від імені 
якого пішла назва міста9. Проте це повідомлення польського історика аж ніяк 
не говорить, що Львів був заснований 1280 року, а лише засвідчує, що на вка-
заний рік він уже існував. Можливо тому в згаданій скарзі львівських міських 
райців на вірмен дата “circa annum 1280” була виправлена іншим почерком на 
“anno 1269”10.

До цієї дати ще повернемося, а поки що вкажемо на інше тогочасне дже-
рело, де 1280 рік виступає як рік заснування Львова. Це джерело – багато-
томна праця німецьких видавців на чолі з Ґеорґом Брауном під загальною на-
звою “Огляд найважливіших міст цілого світу”, яка з’явилася друком у 1617-
1618 рр. у Кельні. В шостому томі цього видання під № 49 вміщена коротка 
історія та опис міста Львова. Там, зокрема, читаємо: “Львів (німці називають 
його Лємбурґ, хоча я вважаю, що не правильно, бо точніше було б Лєвенбурґ) 
дістав свою назву, очевидно, від Лева, сина Данила, наймогутнішого короля 
Південної Русі, і внука володимирсько-галицького князя Романа; він був засно-
ваний, як дехто вважає, близько року Божого 1280. Це головне місто Південної 
Русі, яка є найвеличнішою складовою частиною Польського Королівства”11.

Як встановили дослідники, автором цієї історичної записки про Львів був 
Йоганн Альнпех (чи Ян Альнпек), німець за походженням, який наприкінці 
ХVІ ст. прибув до Львова, де успішно займався аптекарською справою. Свого 
часу Альнпех  здобув ґрунтовну освіту в різних німецьких університетах, ці-
кавився, крім фармакології, географією та історією. У Львові зробив успішну 
кар’єру, пройшовши шлях від радника маґістрату до бурґомістра. Це відкрива-
ло йому доступ до міських архівів. Саме до нього звернувся кельнський книго-
видавець Ґ.Браун, щоб той написав до його “Огляду найважливіших міст цілого 
світу” статтю про Львів12.
6 Цит. за: Дашкевич Я. Р. Древняя Русь и Армения в общественно-политических связях ХІ-
ХІІІ вв. (Источники исследования темы) / Я. Р. Дашкевич // Древнейшие государства на 
территории СССР. Материалы и исследования: 1982 год. – Москва, 1984. – С. 195. Пор.: 
Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ – першої по-
ловини ХІV століть. Дослідження. Тексти. – Львів, 2004. – С. 947. 

7 Див.: Дашкевич Я. Р. Древняя Русь и Армения. – С. 195. 
8 Cromer M. De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX. – Basileae, 1555. – P. 247.
9 Ibidem.
10 Див.: Дашкевич Я. Р. Древняя Русь и Армения. – С. 195, прим. б.; Купчинський О. Акти 
та документи Галицько-Волинського князівства. – С. 947, прим.**

11 Bruin G., Novelanus S., Hogenbergus F. De praecipuis totius universi urbibus. – Lib. II. – 
Coloniae, 1617. – f. 49.

12 Про це докладніше див.: Rachwał S. Jan Alnpek i jego “Opis miasta Lwowa” z początku 
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Йоганн Альнпех успішно впорався із цим замовленням. Упродовж 1605-
1607 рр. він підготував докладний опис Львова, подавши його коротку історію. 
На жаль, видавець Ґ. Браун скоротив і навіть дещо переробив текст Альнпеха. 
Наслідком цієї переробки була, зокрема, зміна дати заснування міста. Як зго-
дом з’ясувалося, в ориґіналі опису Й. Альнпех твердив, що Львів був засно-
ваний князем Левом “близько 1270 року від настання ери нашого спасіння”13.

На якій підставі видавець виправив Альнпехову дату “circa M. CC.LXX” 
на “circa M. CC.LXXХ”, годі точно сказати. Залишається лиш припустити, що 
Ґ.Браун, подібно до львівських міських райців, мав під рукою базельське видан-
ня історичної хроніки М. Кромера з 1555 р., де, як вже зазначалося, польський 
історик подав згадку про Львів та його засновника в контексті подій 1280 року.

А тепер застановімося, звідки Йоганн Альнпех  міг взяти дату “circa 1270”. 
Ми вже говорили, що в скарзі львівських райців на місцевих вірмен первісна 
дата заснування Львова “circa 1280” була перекреслена і іншим почерком ви-
правлена на “anno 1269”. Немає сумніву, що “близько 1270 року” і “року 1269” 
– це, по суті, одна й та ж дата, бо вираз “близько 1270 року” може означати 
1269, 1268, а то й 1267 рік. Цікаво, що в одній апокрифічній грамоті з остан-
ніх десятиліть ХVІ ст. також вказано на 1269 рік, як дату заснування Львова. 
Йдеться про так звану грамоту Лева Даниловича ченцям-домініканцям, якою 
князь нібито дарував їм чудотворну ікону Богородиці. Як сказано в кінці цієї 
грамоти, вона була дана “у Львові, року другого по збудуванню міста, в по-
неділок 5 серпня, року від створення світу 6778”14. Отже, за християнським 
літочисленням, грамота була дарована 1270 р. А позаяк у грамоті говориться, 
що це сталося  “другого року  по збудуванню міста”, то виходить, що, на думку 
укладачів грамоти, Львів був заснований 1269 року.

Тенденція датувати заснування Львова “близько 1270 р.” простежується і 
в “Пом’янику” львівського Свято-Юріївського монастиря, який оо. Василіяни 
почали вести 1721 р. Там вказана дата заснування Львова – 1267 рік15. І на-
решті у Бартоломея Зиморовича, львівського хроніста другої половини ХVІІ ст., 
з’являється кругла дата заснування Львова – 1270 рік16. Після Б. Зиморовича 
ця дата надовго закріпилася в історіографії Львова. І тільки в деяких виданнях 
продовжувала побутувати думка, що Львів засновано 1280 року17.

XVII wieku / Wschód: Wydawnictwo do dziejów i kultury ziem wschodnich. – T. 6. – Lwów, 
1930. – S. 3-9; Шишка О. В. Історія княжого Львова: Історіографічно-бібліографічний 
огляд / О.Шишка // Вузівська бібліотека. Історія. Теорія. Досвід роботи. – Вип. 2. – Львів, 
1993. – С.25-36.  

13 Цит. за: Rachwał S. Op. cit. – Р. 10.
14 “Et data est haec scriptura Leopoli post fundationem urbis anno secundo die lunae Augusti 

quinta a creatione vero mundi anno VI MDCCLXXVIII (6778)”. Цит. за вид.: Купчинський 
О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства. – С. 481.

15  Див.: Семінарій “Княжі часи” // Давній Львів, 2003. – С. 28.
16 Zimorowicz J. B. Pisma do dziejów Lwowa odnoszące się. Wyd. K. Heck. – Lwów, 1899. – 

S. 41. Пор.:  Зіморович Б. Потрійний Львів: Leopolis Triplex / Пер. з лат. – Львів, 2002. – 
С. 47.

17 Пор.: Echard L. Dykcyonarczyk geografi czny / Tłum. z  franc. – T. II. – Warszawa, 1782. – 
S. 102. У французькому виданні цієї праці інформація про Львів відсутня ( Див.: Eachard 
L. Dictionaire de géographie ancienne . – Paris, 1768). 
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А тепер спробуймо з’ясувати, звідки взялася дата “circa 1270”. Львівський 
історик І. Мицько вважає цю дату міфічною і твердить, що її вигадали отці до-
мініканці, підробляючи дарчу грамоту Лева Даниловича18. Ми погоджуємося 
з його думкою про міфічність цієї дати, однак вважаємо, що її просто так не 
вигадували львівські домініканці. Нам здається, що вони, а за ними Й. Аль нпех, 
Б. Зиморович, львівські василіяни спиралися на польського історика Мацєя 
Стрийковського, який у своїй знаменитій “Кроніці” говорить про заснуван-
ня Львова князем Левом у контексті подій 1267-1269 рр., пов’язаних з убив-
ством князя Войшелка19. Звідси і термін: “близько 1270 р.”. Цей наш здогад 
підтверджуємо повідомленням польського історика середини ХVІІ ст. Симона 
Окольського, який у своїй історії руської провінції Ордену домініканців звер-
нув увагу, що автор відомої поеми “Дніпрові камени” (1620 р.), присвяченої 
українській історії, на марґінесі своєї книги записав, що князь Лев заснував 
місто Львів 1268 р. Цю дату С. Окольський потверджує авторитетом М. Стрий-
ковського, який пов’язує заснування Львова з перемогою Лева над Войшелком 
(бл. 1268 р.)20.  Словом, якщо дата “1280 р.” виникла під впливом М. Кромера, 
то дата “1270 р.” – під впливом М. Стрийковського. 

Однак обидві ці дати виявилися справді міфічними. Це стало ясно що-
йно на початку ХІХ ст., коли, як вже відзначалося,  російський історик Н. Ка-
рамзін у першому виданні своєї “Истории Государства Российского” (1816-
1817 рр.) оприлюднив значні фраґменти з “Галицько-Волинського літопису”, в 
тому числі той, де згадується Львів, і який недвозначно засвідчив: у середині 
50-их рр. ХІІІ ст. Львів уже існував. Стало зрозуміло, що всі дати його засну-
вання, пізніші 1256 року, історично неоправдані. І навпаки, всі дати, раніші 
1256 року, є логічними і становлять науковий інтерес. На сьогоднішній день у 
джерелах зафіксовані лише дві дати заснування Львова, раніші 1256 року. Це 
1249 рік, поданий в одному львівському календарі на 1803 р.21, і 1240 рік, від-
найдений нами в паризькому виданні 1740 р., про яке власне ведемо мову.

Що стосується дати “1249”, то її можна було б прийняти, однак є декілька 
обставин, які не дозволяють це зробити однозначно. По-перше, ця дата заяв-
лена надто голослівно, без наведення жодних даних, які б її підтверджували. 
По-друге, ми абсолютно не знаємо, хто був її автором, наскільки він знав іс-
торію, чи володів він якимись історичними джерелами, щоб можна було йому 
довіряти. 

18 Мицько І. Коментар до кн.: Зіморович Б. Потрійний Львів. – С. 188; Його ж: Королевич 
Лев Данилович та давній Львів (сторінки з книги) // Галицька Брама. № 9-10 (81-82): 
Король Данило та його син Лев. – Львів, 2001. – С. 21-22. 

19 Див.: Striykowski M. Kronika Polska, Litewska, Zmudska i wszystkiej Rusi.  – Krolewiec, 
1582. –  S. 344.

20 Okolski S. Russia fl orida rossis et liliis. – Leopoli, 1646. – P. 70-71.
21 Див.: Nowy Lwowski Kalendarz polski i ruski na rok … 1803. – Lwów: Druk. J. Pillera, 1803. 

– P. 2. У рубриці “Wyrachowanie czasu na rok 1803” зазначено, що в 1803 р. минає 554 роки 
“od założenia miasta Lwowa”. Тобто, виходить, що Львів був заснований 1249 року. На цю 
дату вперше звернено увагу у вид.: Пеленcький Й. Cтарий і новий Львів / Й. Пеленський 
// Запиcки НТШ. – Т.249. – Львів, 2005. –  C. 627.   
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На більшу довіру заслуговує твердження французького джерела початку 
ХVІІІ ст. про заснування Львова 1240 року. Вірогідність цієї дати значною мі-
рою визначається тим, наскільки гідним довір’я є її автор. Отож пригляньмося 
до нього ближче.              

Почнімо з того, що автором твору “Oriens Сhristianus”22 є французький до-
мініканець Мішель Лє Кієн (8.10.1661–12.03.1733). Нам вдалося розшукати 
дані про нього. Народився він у місті Булоні-на-Мері (Boulogne-sur-Mer)  у де-
партаменті Па-де-Кале. Він був одним з найбільш освічених людей свого часу. 
Досконало володів латинською, грецькою, арабською, гебрайською мовами та 
ґрунтовно знав Святе Письмо. Протягом багатьох років він був головним бі-
бліотекарем домініканського монастиря Сен-Оноре в Парижі23. Його вважають 
одним із основоположників наукової візантиністки24. Лє Кієн написав близько 
десятка наукових праць, з яких окремі охоплюють по декілька томів. Ці праці 
присвячені критиці протестантських тлумачень Старого й Нового Завіту, роз-
глядові канонічних аспектів ординації єпископів анґліканської церкви, розбо-
рові різних дискусійних питань, про які традиційно сперечалися східні і захід-
ні богослови. Він здійснив фундаментальне двотомне видання богословських 
творів св. Іоанна Дамаскина, яке вийшло в Парижі 1712 р. грецькою та латин-
ською мовами. Та найвидатнішим творінням Мішеля Лє Кієна, поза сумнівом, 
є його вже згадувана праця під загальною назвою “Християнський Схід”, де 
він подає історію, єпархіальний поділ та  ієрархічну структуру всіх східних 
церков, в тому числі церкви Київської, починаючи від найдавніших часів до 
початку ХVІІІ ст. Ця тритомна праця побачила світ уже після смерті Лє Кієна 
стараннями його співбратів по Чину. Спеціалісти справедливо називають цей 
твір  “найвидатнішим з усіх, що написані про східні церкви”25. 

Усі праці Мішеля Лє Кієна рясніють посиланнями на Біблію, на Отців 
Церкви, на єврейських, арабських, візантійських та багатьох європейських ав-
торів. Він був добре обізнаний з середньовічними монастирськими хроніками, 
про що, зокрема, свідчить той факт, що він віднайшов у одній англійській хро-
ніці ХІІІ ст. звістку про руського архиєпископа  Петра, який 1244 року прибув 
на Захід, щоб просити допомоги проти татар26. Мішель Лє Кієн користувався 
також якимись руськими літописами, про що сам зізнається в декількох місцях 
своєї праці. Так, навівши перелік київських митрополитів, та подавши короткі 
22 Повна назва цього твору українською мовою звучить так: “Християнський Схід, розді-
лений на чотири патріархати, де представлені церкви, патріархи та інші глави церков 
цілого Сходу. Дослідження й праці преподобного отця ієромонаха Мішеля Лє Кієна, ме-
ріно-булонця, Ордену Братів Проповідників. Посмертне видання. Париж: Королівська 
друкарня, 1740 р.” Усі три томи охоплюють понад 5000 сторінок тексту!

23 Quetif J., Echard J. Scriptores Ordinis Praedicatorum. – T. II. – Paris, 1721. – S. 808-810; 
Michael Le Quien //Chalmer’s Biography. – Vol. 25. – 1812.– P. 431; Maulvault A. Quien 
(Michael Le) // Encyclopédie des sciences religieuses. – T. XI. – Paris, 1881. – P. 66-67;   
Salaville S.  IIْ centenaire de Michel Le Quien (+1733-1933) // Echos ďOrient. – T. XXXII. – 
1933. – № 171. – P. 257-266.

24 Див.: Остроґорський Ґ. Історія Візантії /  Пер. з нім. – Львів, 2002. – С. 8.
25 Maulvault A. Op. cit. – Р. 67.
26 Див.: Паславський І. Український епізод Першого Ліонського собору (1245 р.). Дослі-
дження з історії європейської політики Романовичів. – Львів, 2009. – С. 15.
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дані про них, він зазначив, що інформацію про цих вищих церковних ієрархів 
Русі він почерпнув “з літописів цього племені” (ex illius gentis Annalibus)27. І 
справді, подаючи хронологію київських митрополитів, та наводячи короткі іс-
торичні довідки про них, Лє Кієн часто покликається на “Russorum annales”28.

У зв’язку з цим виникає питання: звідки Лє Кієн міг мати руські літописи 
або, принаймні, виписки з них? На це питання французький вчений сам дає 
відповідь. У декількох місцях своєї праці він говорить, що дані про вищих іє-
рархів Київської церкви перших століть її орґанізованого існування він отри-
мав “a Clariss[imo] D[omino] Delisle” із Санкт-Петербурґа29. Ми встановили, 
що “ясновельможний пан Delisle” – це Жозе-Ніколя  Деліль  [Joseph-Nicola  De  
ľ Isle: 1688-1768] – визначний французький астроном і географ, який з 1725 
по 1747 рр. жив у Санкт-Петербурзі, де на запрошення Російської Академії 
наук займав пост директора астрономічної обсерваторії30. Отож цей астроном 
та географ Деліль і постачав Лє Кієнові необхідні літописні дані про ранню іс-
торію Київської церкви.

Другим важливим джерелом, звідки Мішель Лє Кієн черпав інформацію 
для свого реєстру київських митрополитів, був каталог Даніеля Папеброка 
(1628-1714), голландського єзуїта, який у вступній частині до першого тому зна-
менитого видання Товариства Болландистів “Житія святих” (Acta Sanctorum) 
на місяць травень вказав імена низки перших київських митрополитів, однак, 
не всіх31. Хоч домініканець Лє Кієн і назвав єзуїта Папеброка “великим еру-
дитом” (vir pereruditus), він все ж оцінював його каталог критично, вважаючи 
його “неповним і недбало укладеним” (mancam prorsus, nec satis accuratam). 
Очевидно, тому він звернувся до свого земляка Деліля, щоб той надіслав йому 
перелік митрополитів із руських літописів, які в цей час російські можновладці 
інтенсивно звозили до Санкт-Петербурґа з цілої імперії, в тому числі з Украї-
ни32. З яких саме літописів Деліль робив відповідні виписки, залишається поки 
що науковою загадкою. Але факт залишається фактом: Мішель Лє Кієн справді 
мав у розпорядженні виписки з якихось руських літописів, можливо, навіть з 
таких, які досі не збереглися.

Про добре знання Лє Кієном давньоруських, а також візантійських, араб-
ських та західних джерел свідчить наукова фаховість, з якою він написав істо-
ричний нарис про початки Русі та поширення християнства на руських землях. 
Для підтвердження сказаного наводимо кілька його цікавих висловлювань. 
Так, говорячи про виникнення Києва, вчений домініканець відзначив:”Колись 
столицею і митрополією цілої, тобто однієї і другої Русі був Київ – місто, за-
сноване руським князем Києм на крутому березі ріки Дніпра, в місцевості 
27 Oriens Christianus. – Т. І. – P. 1274.
28 Ibidem. – P. 1261, 1262, 1263, 1264, 1265.
29 Ibidem. – Р. 1260, 1261, 1274.
30 Энциклопедический словарь Брокгауза-Ефрона. – Т. Х. – Санкт-Петербург, 1893. – С.339.
31 Oriens Christianus. – Т. І. – P. 1259-60. Пор.: Acta Sanctorum: Maii. Collecta, digesta, illustratа 

a Godefrido Henschenio et Daniele Papebrochio e Societate Iesu. – T. I. – Antverpiae. 1680. – P. 
I-VI.  

32 Див.: Пріцак О. Іпатський літопис та його роль у реставрації української історичної 
пам’яті // Хроніка 2000 / Культура і наука світу: внесок України. – Київ, 2000. – С. 94-103. 
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родючій і мальовничій; [це сталося] в ІХ столітті від народження Христа”33. В 
іншому місці Лє Кієн пише: “Навернення цілого народу Русі до [Христової] 
віри відбулося в Х столітті […], а саме 987-го або 988-го року, за святішого 
патріарха Константинопольського Миколая Хризоберґа”. При цьому Лє Кієн 
покликається на авторитет арабського історика Аль-Мекіна, який у своїй “Іс-
торії сарацинів” поставив дату хрещення Русі на 377 рік за мусульманським 
літочисленням (Гіджри)34. А ось ще один цікавий пасаж з Лє-Кієнового твору: 
“Середньовічні грецькі автори часто згадують русів, називають їх прадавнім 
їхнім етнонімом Ρώς [Rhos], і локалізують територію їх розселення між річ-
ками Дон і Дніпро. Тут, без сумніву, слід розуміти південну Русь, яка ще на-
зивається “Мала” і “Чорна”, а не ту, що простягається на півночі, і яка сьогодні 
відома то як “Велика”, то як “Біла”, то як “Московія”35. І ніби застерігаючи 
тих, хто в майбутньому твердитиме, що Московська церква є матірною для Ки-
ївської, французький домініканець недвозначно ствердив: “Московія прийня-
ла християнську релігію від Малої Русі і згодом розрослася до Великої Росії 
завдяки київським митрополитам, які часто призначали їй єпископів, зокрема 
новгородського і ростовського”36. 

Загалом, у невеликому за обсягом нарисі про початки Русі та перші віки 
християнства на руських землях Лє Кієн покликається на свідчення п’ятьох 
візантійських авторів (Константин Багрянородний, патріарх Фотій, Іоанн Ски-
ліца, Георгій Кедрин, Никита Хоніат), на сімох європейських істориків (Петро 
Даміані, Цезар Бароній, Зіґмунд Герберштайн, Мартін Кромер, Адам Олеарій, 
Даніель Папеброк, Ансельмо Бандурі), та одного арабського вченого (Аль-
Мекін).

 Як бачимо, наукова ерудиція і дослідницька сумлінність Мішеля Лє Кієна 
не може викликати сумніву. Все промовляє за тим, що у своїх твердженнях і 
висновках він спирався на міцну джерельну базу. Тож важко припустити, щоб 
дату заснування Львова під 1240 роком він міг придумати. Безпідставність та-
кого припущення спростовується ще й тим фактом, що з тринадцяти міст – 
єпископських кафедр Київської митрополії37 він називає час заснування тільки 
двох – Києва (ІХ ст.) і Львова (1240 р.). В історичних довідках про інші міста 
Лє Кієн нічого не говорить, хто і коли їх заснував. Це можна пояснити тільки 
одним: про початки Києва і Львова він мав якісь дані, а про інші міста не воло-
дів такою  інформацією, тому й не став нічого вигадувати.
33 Oriens Christianus. – Т. І. – P. 1257-58.
34 Ibidem. – P. 1259-60. Про Аль-Мекіна докладніше див.: Васильевский В. Г. К истории 

976-986 годов (Из Ал-Мекина и Иоанна Геометра) // Труды. – Т. ІІ. – Вып. 2.– Санкт-
Петербург, 1909. – С. 69-106.   

35 Oriens Christianus. Т. І. – P. 1257-58.
36 Ibidem. – P. 1291-92.
37 Мішель Лє Кієн подає коротку інформацію про такі українські і білоруські міста: Київ, 
Луцьк, Полоцьк, Перемишль, Львів, Холм, Пінськ, Турів, Мстислав, Могильов, Вітебськ, 
Переяслав, Вільно. Ось характерний приклад його інформації: “Луцеоріум або Луцеорія, 
по-польськи Луцко, головне місто Волині і столиця Луцького воєводства, розташоване 
над річкою Стир [Steer] в межах Малої Русі, в якому, як доносять, більше православних 
та юдеїв, ніж католиків” (Op. cit. – Р. 1281-82).
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 У випадку  Києва  можна  точно ствердити, що інформацію про час його 
виникнення Лє Кієн почерпнув із візантійських і арабських писемних джерел, 
автори яких і справді відносять заснування Києва до ІХ століття38. Звідки Лє 
Кієн узяв дату заснування Львова, він, на жаль, не говорить, і про це поки що 
можна тільки здогадуватися. Ми припускаємо, що інформацію про Львів вче-
ний домініканець міг знайти, якщо не в якомусь руському літописі, що його 
він мав під рукою, то в архіві свого рідного монашого ордену. Адже досте-
менно відомо, що домініканці практично від початку орґанізації своєї спіль-
ноти (20-ті рр. ХІІІ ст.) вели активну місіонерську діяльність на землях Русі, 
зокрема в Києві та Галичі39. Особливо відчутною була їхня діяльність в Га-
лицько-Волинській державі часів Данила Романовича, який протеґував їм, а 
деяких домініканців використовував для дипломатичних зв’язків з Римською 
курією. Історичні джерела донесли до нас навіть імена цих домініканців. Це, 
зокрема, ченці Алексій і Генріх, яких папа Інокентій ІV навесні 1246 р. при-
слав на галицько-волинський княжий двір для ведення справ, пов’язаних із 
планованою церковною унією та майбутньою коронацією князя Данила40. Річ 
зрозуміла, що домініканці, які були активно заанґажовані в руські справи, на-
певно відправляли проводові свого Ордену в Рим якусь інформацію, і то не 
тільки про свої місійні успіхи на теренах Русі, але й про загальну політичну та 
культурну ситуацію в Галицько-Волинській державі. Адже важко уявити, щоб 
папські посланці, які тривалий час перебували при дворі Данила Романовича, 
не поінформували Римську курію, а тим більше центр свого Ордену про особу 
самого галицького володаря та про видніших постатей з його родини та ото-
чення. І справді, важко заперечити, що подібна інформація не була підготована 
й відправлена до Риму. Тим більше, що починаючи з середини 40-х рр. ХІІІ 
ст., Рим став виявляти особливий інтерес до Галицько-Волинської держави, 
яку розглядав як форпост проти монголо-татарської загрози. Після того, як на-
прикінці 1244 р. Романовичі вислали до Риму дипломатичну місію на чолі з 
галицьким єпископом  Петром41, в Римській курії стали пильніше приглядатися 
до постаті Данила Романовича. Тому якнайширша інформація про нього була 
необхідна папі, який, цілком природно, хотів більше знати, з ким має справу. 
Хтозна, можливо, на дні домініканських архівів лежать якісь писемні повідо-
млення про Галицько-Волинську Русь, що їх могли надсилати туди домінікан-
ські місіонери, звітуючи про свою духовну діяльність на сході Європи. До речі, 
про цю діяльність добре знав Лє Кієн: в одному місці своєї праці він говорить, 
38 Див.: Бартольд В. В. Арабские известия о русах // Бартольд В. В. Сочинения. – Т. ІІ. – Ч.1. 

– Москва, 1963. – С.854-858. 
39 Rawita-Gawroński F. Zakon оо. Dominikanów w Kijowie. Szkic historyczny. – Kijów, 1912. – 

S. 12-19; Altaner B. Dominikanermissionen des 13. Jahrhunderts. Forschungen zur Geschichte 
der kirchlichen Unionen und Mohammedaner-und Heidenmissionen des Mittelalters / Breslauer 
Studien zur historischen Theologie. – Bd. III. – Habelschwert, 1924. – S. 214-225.

40 Documenta Pontifi cum Romanorum Historiam Ucrainae Illustrantia (1075–1953). – Vol. I. 
Collegit  A.G.Welykyj / Analecta OSBM. – Ser. II. – Sec. 3. – Romae, 1953. – N. 17. – P. 33. 
Див. також: Raynald O. Annales Ecclesiastici. – T. XIII. – Coloniae, 1691. – P. 559; Altaner B. 
Op. cit. – Р. 222-223, Anm. 44.

41 Див.: Паславський І. Український епізод Першого Ліонського собору (1245 р.). – С. 50-82.  
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що церковну унію між Києвом і Римом підготували латинські місіонери, осо-
бливо, домініканці42.

У цьому контексті варто звернути увагу ще на один красномовний факт. 
У двох місцях своєї праці Лє Кієн пише, що при підготовці історичної довід-
ки про київську церковну провінцію, зокрема про Галицьку митрополію, він 
користувався хронікою згадуваного вже польського історика М. Кромера43. Од-
нак, на відміну від деяких польських та німецьких хроністів, він проіґнорував  
повідомлення М. Кромера про заснування Львова під 1280 роком, і вказав на 
1240 рік. Це ще раз засвідчує, що французький історик мав під рукою якесь 
особливе джерело про походження Львова.

У кожному разі звістка домініканця Мішеля Лє Кієна про заснування Льво-
ва 1240 року не була плодом його фантазії, а мусіла ґрунтуватися на якомусь 
автентичному документі. Як ми бачили вище, Лє Кієн був солідним ученим, 
який поважно трактував історію і широко використовував історичні джерела, в 
тому числі давньоруські. 

Зрештою, існує одне опосередковане підтвердження дати Лє Кієна. Маємо 
на увазі так званий Тверський літопис, у якому під 1241 роком записано, що 
під час походу хана Батия “на угры” його перестрів угорський король Бела біля 
“Солоной рѣкы”, на якій стоять “грады велиньские: Изборско, Львовъ великий, 
Велинь”44. Правда, деякі дослідники, виходячи з того, що цей літопис є пізньою 
компіляцією, укладеною щойно в 30-их рр. ХVІ ст., піддають сумніву це пові-
домлення. На їхню думку, звістка про Львів під 1241 р. є результатом невдалої 
інтерполяції у літописний текст уривку із так званого “Списку міст далеких і 
близьких”, який походить із ХІV ст.45. Однак, Тверський літопис міг бути ском-
понований не тільки на основі відомих дослідникам писемних пам’яток і лі-
тописів, але й на підставі якихось невідомих сьогодні джерел. Тому не можна 
цілком відкидати його повідомлення, в тому числі і звістку про Львів. 

На закінчення зупинімося ще на одній проблемі. Як відомо, в історіографії 
існують дві думки про те, хто заснував місто Львів: одні історики вважають, 
що засновником був Лев Данилович, а інші, – що  Данило Романович. Ми ба-
чили, що в історичних хроніках та документах ХVІ - ХVІІІ ст. панувала загаль-
на думка, що місто Львів заснував князь Лев. Вперше ця думка зафіксована в 
польській рукописній статті з ХV ст. про герби й відзнаки королівства Польщі, 
авторство якої приписують історикові Яну Длуґошу. Він, як відомо, широко ви-
користовував руські літописи, більшість з яких до сьогодні не збереглася. Отож 
у згаданій статті читаємо: “Львівська земля – п’ята; вона носить відзнаку [у 
42 “Caeterum non defuerunt ex Kioviensibus, qui communionis Romanae tenaciores aliis fuerint, 

ab Fratribus scilicet Praedicatoribus praesertim, necnon Minoribus edocti”. Переклад: ”Зре-
штою, ніколи не бракувало киян, які більше від інших прагнули єдності з Римом; це були 
ті, яких просвіщали брати-монахи, особливо домініканці, а також францисканці“. Див.: 
Oriens Christianus. – Т. І. – P. 1259-60.   

43 Ibidem. – P. 1259-60, 1261-62. 
44 ПСРЛ  – Т. 15. Рогожский летописец. Тверский сборник. – Москва, 1963. – С. 375.
45 Див.: Книш Я. Заснування Львова / Я. Книш // Семінарій “Княжі часи”. – Львів, 2002. – 
С. 7-8; Його ж: Звістка про Львів у Тверському літописі під 6749 (1241) р. / Я. Книш // 
Княжа доба: історія і культура. – Вип. 2. – Львів, 2008.– С. 133-136.
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вигляді] синього лева на червоному46 полі, не увінчаного короною, що спина-
ється на скелю. Цей образ є спільним символом цієї землі та її [головного] міс-
та, яке називається Львовом, тому що вперше було засноване князем Левом”47.

Невідомо, чи про згадану польську пам’ятку знав німецький космограф 
Себастіан Мюнстер, який у своїй німецькомовній праці “Космографія або опис 
усіх країн, держав, князівств і міст” (перше видання: Базель, 1541) подав таку 
інформацію: “Львів, по-німецьки Лємбурґ, є головним містом Русі, яке свою 
назву дістало від володаря Лева на пам’ять про велику перемогу, яку він здобув 
у боротьбі з народами цієї ж землі”48. 

Після С. Мюнстера практично всі західні історики другої половини ХVІ 
– ХVІІІ ст., які вели мову про Львів, твердили, що його заснував Лев Данило-
вич. Крім М. Кромера, М. Стрийковського, Й. Альнпеха, С. Окольського, Ю.-Б. 
Зиморовича, Л. Ехарда, думки яких ми вже наводили, цей погляд підтримали 
А. Ґваґніні, Б. Папроцький, М. Ґруневеґ та ін.49 На князя Лева, як засновни-
ка міста Львова, вказують також деякі так звані “західноруські” літописи того 
часу50. 

Однак, уже в середині ХVІІ ст. цей погляд був підданий сумніву. Року 1647 
в німецькому місті Ульмі вийшла друком праця Мартіна Цайллєра під назвою 
“Новий опис Польського королівства та Великого князівства Литовського”, 
в якій подано опис Львова з короткою історичною довідкою про нього51. Ні-
мецький автор переповідає повідомлення М. Кромера про спустошення 1280 р. 
польським князем Лєшком Чорним руських земель “аж по Львів”. Він підтри-
мує думку польського історика, що Львів дістав свою назву від  “князя Лева, 
сина руського короля Данила”, але сумнівався, чи Лев міг заснувати це місто. 
На думку Цайллєра, князь Лев “міг його тільки відбудувати, відновити і міцні-
ше укріпити”52. 

Через дванадцять років після вченого німця Цайллєра подібний сумнів 
щодо князя Лева, як засновника Львова, висловив учений голландець Андре-
ас Целлярій. Ось, що він з цього приводу пише: “Кромер вважає, що руський 
князь Лев заснував це місто і дав йому назву. Щодо походження назви, то, прав-
доподібно, так і було. Однак, сумнівно, чи був цей Лев засновником міста, яке 
існувало ще до нього, як про це можна судити на підставі багатьох даних. Про 

46 В одному із списків цитованої пам’ятки, що був виготовлений близько 1570 р., замість 
слова rubeo (червоне) написано blanco (біле).

47  Insignia seu clenodia Regni Poloniae // Długosz J. Opera omnia. – Vol. I. Opera varia. – 
Cracoviae, 1887. – P. 560.

48 Munster S. Cosmographey oder Beschreibung aller Länder, Herrschaften, Fürnemsten, Stetten. 
– Basel, 1564. – P. 1269.

49 Gwagnini A. Sarmatiae Europeae descriptio. – Cracoviae, 1578. – f. 70 v.; Paprocki B. 
Gniazdo Cnoty, skąd Herby Rycerstwa slawnego Krolewstwa Polskiego, Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, Ruskiego… początek swóy maią. – Kraków, 1578. – P. 1221; Ісаєвич Я. 
Найдавніший історичний опис Львова [М. Ґруневеґа] // Жовтень. – 1980. – № 10. – С. 107. 

50 ПСРЛ. – Т.35. Летописи белорусско-литовские. – Москва, 1980. – С. 94, 150, 178, 198, 219.
51 Zeiller M. Newe Beschreibung des Königreichs Polen und Großherzogtums Litauen. – Ulm, 

1647. – P. 133-141.
52 Ibidem. – P. 139.
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Лева можна хіба сказати, що він це місто відновив, відбудував та зробив більш 
укріпленим”53.

Зерна сумніву, посіяні М. Цайллєром і А. Целлярієм в ХVІІ ст., зійшли до-
піру в ХІХ ст., коли українські галицькі історики піддали ревізії офіційну вер-
сію про князя Лева, як засновника Львова.  Першим це зробив піонер галиць-
кої історичної науки середини ХІХ ст. Денис Зубрицький. Покликаючись на 
опубліковані Н. Карамзіном фрагменти з Іпатіївського літопису, в яких виразно 
говорилося, що Львів існував уже в 50-их рр. ХІІІ ст., він заперечив твердження 
Б. Зиморовича, що місто Лева було засноване 1270 року54. Він також відкинув 
традиційну версію, за якою Львів заснував князь Лев Данилович. На підтвер-
дження своєї думки Д. Зубрицький процитував відомі слова А. Целлярія, що 
Лев не міг заснувати Львова, а лише відбудував його після якогось великого 
спустошення55.

Цікаво, що Д. Зубрицький, для якого авторитет Н. Карамзіна був незапере-
чний, проіґнорував його думку, що Лев Данилович “утвердив свій престол у 
новому місті Львові, заснованому ще за Данила”56. Галицький історик вважав, 
що місто під назвою Львів існувало вже задовго до Романовичів, тому воно “не 
могло бути засноване ані князем Левом, ані його батьком – королем Данилом”. 
Назва міста, на думку Д. Зубрицького, походить “не від князя Лева, а від лева 
– короля звірят”57.

До думки Н. Карамзіна, однак, прислухався Іван Вагилевич, молодший 
сучасник Д. Зубрицького і член славнозвісної “Руської Трійці”. У своїй знаме-
нитій “Граматиці малоруського язика”, виданій у Львові 1845 р., він ствердив, 
що “Львів закладений Данилом Романовичем”58. У своїх пізніших публікаціях 
І. Вагилевич розвивав цю думку, уточнюючи, що князь Данило заснував Львів 
близько 1250 року59. Прикметно також, що І. Вагилевич вперше в історіографії 
пов’язав час виникнення Львова з появою низки інших міст, які були засновані 
Романовичами наприкінці 30-их рр. ХІІІ ст. Зокрема, він ствердив, що “первіс-
не закладення Львова Данилом Романовичем відбулося одночасно із заснуван-
ням Холма”60. 

Версію І. Вагилевича про те, що Львів був заснований князем Данилом Ро-
мановичем, підтримала більшість українських та іноземних істориків ХІХ ст., 
зокрема Ісидор Шараневич, Антін Петрушевич, Кароль Відманн, Карл Вільгельм 

53 Cellarius A. Regni Poloniae, Magnique Ducatus Lituaniae, omniumque regionum juri polonico 
subjectorum. Novissima descriptio. – Amstelodami, 1659. – P. 317.

54 Див.: Zubrzycki D. Rys do historyi narodu ruskiego w Galicii i hierarchii cerkewney w temże 
krulewstwie. – Zesz. 1. – Lwów, 1837. – S. 46.

55 Ibidem. – P. 47.
56 Карамзин Н. М. История государства Российского. – Т. ІV. – С. 110. Трохи раніше, 
говорячи про події 1259 р., Н. Карамзін сказав про Львів, що він був “незадолго до того 
времени основанный и названный именем старшого сына Даниилова” (Там же. – С. 80). 

57 Zubrzycki D. Kronika miasta Lwowa. – Lwów, 1844. – S. 7.
58 Wagilewicz J. Grammatyka jązyka małoruskiego w Galicii. – Lwów, 1845. – S. 143.
59 Wagilewicz J. Początki Lwowa // Kółko rodzinne.  – Lwów, 1860. – № 7. –  S. 111.
60 Wagilewicz J. [Komentarz] // Akta grodzkie i ziemskie. – Т.III. – Lwów, 1872. – S. 43.
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Расп, Станіслав Кунасєвіч, Фредерик Папе та інші61. Правда, деякі їхні вчені 
сучасники продовжували обстоювати традиційний погляд, що Львів заснував 
син короля Данила – князь Лев62.

На самому початку ХХ ст. точку зору І. Вагилевича, за якою засновником 
Львова був Данило Романович, приймає Михайло Грушевський. У другому 
томі своєї фундаментальної  “Історії України-Руси” він пише: “Правдоподіб-
но, Данило збудував тут гóрод, назвавши його Львовом на честь свого сина 
Лева, з нагоди його […] постригів, що могли відбутися в 30-их рр. ХІІІ в.”63. 
Тут, крім іншого, великий історик зробив, на наш погляд, два важливі висно-
вки: по-перше, що Львів був заснований з нагоди “постригів”, тобто з приводу 
воїнського посвячення князя Лева, а по-друге, що це сталося наприкінці 30-их 
рр. ХІІІ ст., тобто тоді, коли Романовичі заснували низку інших міст, зокрема 
Холм.

Авторитет М. Грушевського вирішально вплинув на подальшу історіогра-
фію, так що до початку 80-их рр. ХХ ст. практично у всіх публікаціях, присвя-
чених історії Львова, домінувало твердження, що столицю Галичини заснував 
князь Данило Романович і назвав її на честь свого сина Лева64.
61Див.: Шараневич И. Стародавный Львов (от року 1250-1350). – Львов, 1861. – С.12; Його 
ж: Где стоял первістный королем руским Данилом для сына свого престолонаслідника 
збудованный Львов? // Шараневич И. Географическо-историческіи статіи (С Временника 
Ставропигийского  Института на р. 1876). – Львов, 1875. – С. 24-46; Його ж: Исторический 
очерк о ставропигийской церкви Успения Пресвятой Богородицы // Юбилейное издание 
в память 300-летняго основания Львовского Ставропигийского Братства. Т. І. – Львов, 
1886. – С. 1; Правда, в іншій своїй публікації з 1886 року І. Шараневич уже твердить, що 
“город Львов… князь Лев Данилович создал”. Див.: Шараневич И. Указания в писанных 
источниках, а особенно в документах и актах до археологических исследований. – 
Львов, 1886. – С. 23-24. (Можливо, це редакторський недогляд); Петрушевич А. С. 
Лингвистическо-исторические исследования о начатках города Львова и окресностей 
его. – Вып. 1. – Львов, 1893. – С. 17; Widmann K. Kościół św. Jana Chrzciciela we Lwowie. 
. – Lwów, 1869. – S. 28-29, 37; Rasp C. W. Beiträge zur Geschichte der Stadt Lemberg. – Wien, 
1870. – S. 3, Anm. 2; Kunasiewicz S. Przechadzki archeologiczne po Lwowie. – Zesz. 2-3.– 
Lwów, 1876. – S. 134;  Papèe F. Historya miasta Lwowa w zarysie. – Lwów, 1894. – S. 13-14; 
Drexler I. Wielki Lwów. Le Grand Léopol. – Lwów, 1920. – S. 6; Pepłowski S. Gdzie stał stary  
Lwów? // Dziennik Polski. – Lwów, 1890. – № 51. – S. 1.     

62 Див.: Czołowski A.  Lwów za ruskich czasów. – Lwów, 1891. – S. 18-19;  Пізніше А. Чо-
ловський скореґував  свою думку і твердив, що Львів заснував князь Данило “близько 
1250” року, а Лев допомагав йому в розбудові міста. Див.: Czołowski A. Historja Lwowa 
od założenia – do roku 1600. – Lwów, 1925. – S. 4; Його ж: Z przeszłosci dziejowej Lwowa 
// Lwów  dawny i dzisiejszy. Praca zbiorowa pod redakcją B. Janusza. – Lwów, 1928. – S. 1.

63 Грушевський М. Історія України-Руси. – Т.2. – Київ, 1992.– С. 471-472.
64 Див.: Крип’якевич І. Львів. Його минувшина і теперішність. – Львів, 1910. – С. 2; Його ж: 
Історичні проходи по Львові. – Львів, 1932. – С. 3; Карпович В. [Януш Б.] Старий Львів. 
– Ч. І. Княжа доба (ХІІІ-ХІV вв.) // Стара Україна. Часопис історії і культури. – Львів, 
1924. – №1. – С. 6; Голубець М. Історія Львова від найдавніших часів / М. Голубець // 
Львів: Провідник по Львові. – Львів, 1925. – С. 87; Зубик Р. Княжий Львів –  посередник 
між Сходом і Заходом / Р. Зубик // Назустріч. – Львів, 1936. – Ч. 5; Його ж: Княжий Львів / 
Р. Зубик // Львів. Літературно-Мистецький збірник. В 700-ті роковини заснування княжого 
города. – Філадельфія, 1954. – С. 5-11; Нариси історії Львова / Відп. ред. І. П. Крип’якевич. 
– Львів, 1956. – С. 3, 22; Історія Львова. Короткий нарис. – Львів, 1956. – С. 8. 



547

Однак, багатовікова історична традиція, яка, починаючи з ХV ст.,  вважала 
засновником Львова князя Лева Даниловича, не пропала безслідно. В 1936 р. 
відомий львівський історик Теофіль Коструба опублікував розвідку, в якій до-
водив, що Львів заснував Лев Данилович. Новим арґументом на користь цієї 
версії послужили йому дві монаші традиції: східна (василіянська) і західна (до-
мініканська), які з давніх-давен послідовно голосили, що засновником Львова 
був князь Лев65. 

Уже в ближчі до нас часи інший відомий львівський історик Ярослав Іс-
аєвич опублікував опис Львова німецького домініканця Мартіна Ґруневеґа, до-
давши до нього науковий коментар. У ньому Я. Ісаєвич здійснив спробу прими-
рити і поєднати обидві точки зору. Він, зокрема, писав: “Лев, який був уже до-
рослим і допомагав батькові у військових походах, міг відігравати істотну роль 
як безпосередній керівник будівництвом нового міста, даного йому в уділ”66. 
Цей здогад Я. Ісаєвич розвинув у наступних своїх дослідженнях з історії Льво-
ва, в яких твердить, що до заснування міста під назвою Львів причетні батько і 
син: “Данило здійснював загальне керівництво будівництвом Львова та інших 
міст, а Лев безпосередньо очолив спорудження граду, який мав стати (як вказує 
сама назва) його уділом”67. З цією думкою Я. Ісаєвича  погоджується сучасний 
історик Львова Ярослав Книш68. До неї схиляється польський дослідник історії 
Львова Лєшек Подгородецький69.      

А тепер повернімося до Мішеля Лє Кієна. Він, як ми вже знаємо, одно-
значно ствердив, що Львів був заснований 1240 р. саме “руським князем Ле-
вом”. Отож виникає питання: чи  міг юний княжич Лев самостійно заснувати 
місто у вказаному році? Рік народження Лева Даниловича точно не відомий. 
Історики сходяться на тому, що народився він перед 1229 роком. Зокрема, 
М. Грушевський вважав, що Лев народився 1225 року70. Дату народження Лева 
між 1225-1229 рр. окреслюють відомі генеалоги Л. Войнович та Даріуш Домб-
ровський71. Подібно вважає Я. Книш72. У кожному разі, на 1240 рік Лев уже до-
сягнув повноліття (як на середньовічні мірки)73, адже з Галицько-Волинського 
літопису знаємо, що в цьому році Данило брав його з собою в Угорщину, щоб 

65 Див.: Коструба Т. Початки Львова / Т. Коструба // Українські Вісти. – Львів, 1936. – № 
7. – С. 3.

66 Ісаєвич Я. Найдавніший історичний опис Львова. – С. 107.
67 Історія Львова. – Київ, 1984. – С. 15; Ісаєвич Я. Як виникло місто під назвою Львів / 
Я. Д. Ісаєвич // Львів: Історичні нариси. – Львів, 1996. – С. 16-17.

68 Див.: Історія Львова. У трьох томах. Т.1. – Львів, 2006. – С. 55.
69 Див.: Podhorodecki L. Dzieje Lwowa. – Warszawa, 1993. – S. 10.
70 Грушевський М. Історія України-Руси. – Т.3. – С. 568.
71 Войтович Л. Княжа доба на Русі: портрети еліти. – Біла Церква, 2006. – С.497; Dąbrowski 

D. Rodowód Romanowiczów książąt halicko-wołyńskich / Biblioteka Genealogiczna. – T. 6. – 
Poznań-Wrocław, 2002. – S. 103.

72 Див.: Історія Львова. У трьох томах. Т.1. – С. 54.    
73 За традицією, яка встановилася у латинській Європі в середні віки, повноліття наступало 
при досягненні 14 років (т. зв. конфірмація). Якщо взяти до уваги той факт, що Романовичі 
були тісно пов’язані з католицькими правлячими дворами та латинською культурою, то 
висловлена нами думка має під собою ґрунт.
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посватати для нього угорську принцесу74. Більше того, є обґрунтовані при-
пущення, що близько 1240 року Данило віддав йому в уділ Перемишльське 
князівство75. Отже фізично й морально Лев Данилович міг цілком заснувати 
місто 1240 року і назвати його своїм іменем. При цьому, без сумніву, не обі-
йшлося без порад та санкції на цю акцію з боку князя Данила. Але наріжний 
камінь під фундамент міського замку заклав напевно сам Лев, можливо навіть, 
з нагоди свого повноліття. Ми цілком згідні з арґументами професора Л. Вой-
товича, якими він обґрунтовує погляд, що засновником Львова був саме Лев 
Данилович. Отож Л. Войтович пише: “Данило Романович ввійшов у традицію 
як містобудівник. Сумнівів немає. Він заснував немало міст, зокрема Данилів, 
Холм, Стіжок. Але Львова він не засновував. Про це, принаймні, немає жодної 
вістки у жодному джерелі. Більше того, всі пізніші хроністи (Груневег, Кромер, 
Альнпек, Окольський, Зиморович), всі поети ХVІ- ХVІІ ст. називали засновни-
ком міста князя Лева Даниловича. На Галицькій брамі був латинський напис: 
“Князь Лев заклав мені підвалини. Нащадки дали ім’я Леонтополіс” […]. На 
той час князь Лев Данилович тримав Перемиське князівство і відзначився у 
битві під Ярославом”76.  

На закінчення зупинімося ще на одній проблемі, що стосується часу ви-
никнення Львова. Історики ХІХ ст., після того як з Галицько-Волинського лі-
топису стало відомо, що Львів існував уже в 50-их рр. ХІІІ ст., висловлювали 
різні здогади про дату його заснування, вказуючи, зокрема, на часовий про-
міжок між 1245 – 1255 роками. При цьому автори цих дат виходили із засади, 
що Львів мусів бути заснований після монголо-татарської навали 1241 р., адже 
тоді, мовляв, наспіла потреба зміцнити державу новими укріпленими замками 
й містами. Така точка зору і справді виглядає логічною. Однак, не менш логіч-
ним видається і таке міркування: малоймовірно, щоб Романовичі засновували 
нові міста після татарського погрому 1241 р., коли першочерговим завданням 
було відбудовувати та укріплювати зруйновані ординською навалою вже існу-
ючі міста. З Галицько-Волинського літопису знаємо, що тоді Романовичі саме 
цим займалися, що викликало незадоволення в Орді, і ханський воєвода Бурун-
дай навіть наказав Данилові розкидати новозбудовані укріплення. Водночас, на 
підставі окремих повідомлень цього ж літопису можна зробити висновок, що 
бум  закладання та розбудови нових міст в Галицько-Волинській державі при-
падає на другу половину 30-их рр. ХІІІ ст., коли були засновані міста Угровськ, 
Холм (1237 р.), і Данилів77. Ми бачили, що таку думку вже в середині ХІХ ст. 
висловив І. Вагилевич, її підтримав на початку ХХ ст. М. Грушевський, а в 
кінці цього ж століття її потвердив Я. Ісаєвич такими словами: “Є всі підстави

74 Див.: ПСРЛ. ІІ. – Стб. 785-787.
75 Див.: Войтович Л. Князівські династії Східної Європи (кінець ІХ – початок ХVІ ст.). 
Склад, суспільна і політична роль. Історико-генеалогічне дослідження. – Львів, 2000. – С. 
227. 

76 Войтович Л. Данило Галицький. Загадки і проблеми // Галицька Брама. № 9-10 (81-82): 
Король Данило та його син Лев. – Львів, 2001. – С. 15-16.

77 Див.: ПСРЛ. – Т.2 – Стб., 842; Грушевський М. Історія України-Руси. – Т. ІІ. – С. 381; 
Крип’якевич І. Галицько-Волинське князівство. Вид. 2-е. – Львів, 1999. – С. 34; 40.
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вважати, що укріплений град Львів збудовано одночасно з Холмом, або невдо-
взі після Холма”78. 

Нам також здається, що заснування міста Львова логічно вписується в цей 
період. Саме тоді амбітні Романовичі, відчуваючи потенційну загрозу зі Сходу, 
що так грізно заявила про себе 1237 р., та готуючись до вирішального зудару 
з Угорщиною за Галичину, стали зміцнювати свою державу укріпленими зам-
ками, навколо яких почали виникати нові міста. Прикметно, що саме в цей час 
вони засновують нові церковні єпархії, спершу в Угровську, а згодом в Холмі 79.

Наші висновки, звісно, не слід сприймати як істину в останній інстанції. 
Необхідні додаткові арґументи, які підтверджували б цю нововідкриту нами 
дату заснування Львова. Сподіваємося, що це повідомлення збудить інтерес 
серед істориків, і вони висловлять свою думку щодо вірогідності звістки Мі-
шеля Лє Кієна.

Ivan Paslavskyy. NEWLY BROUGHT TO LIGHT DATE OF THE 
FOUNDATION OF L’VIV

78 Ісаєвич Я. Як виникло місто під назвою Львів / Я. Ісаєвич // Львів: Історичні нариси. – 
Львів, 1996. – С. 16.

79 Див.: ПСРЛ. – Т.2 – Стб., 842;   Голубинский Е. История русской церкви. 2-е изд. – Т. 
І, 1-ая пол. – Москва 1901. – С. 699; Щапов Я. Н. Государство и церковь Древней Руси 
Х-ХІІІ вв. – Москва, 1989. – С. 52-54;  Poppe A.  Biskupstwa na Rusi: 988-1300 / A. Poppe // 
States, societies, cultures: East and West. Essays in Honor of  Jaroslaw Pelenski. – New-York, 
2004. – Р. 843. 
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Володимир Пришляк*

ГРИГОРІЙ ГРАБ’ЯНКА 
(ІСТОРИКО-ГЕНЕАЛОГІЧНА РОЗВІДКА)

Родоводи козацько-гетьманської доби донині залишаються малознані і не 
до кінця досліджені недостатнє опрацювання передусім архівних джерел. Ві-
доме та ще більше спопуляризоване, певно найбільше у ХІХ ст., ім’я козацько-
го літописця і Гадяцького полку полковника Григорія Граб’янки у біографічній 
ноті й досі містить, на жаль, багато прогалин.

Григорій, син Івана, Граб’янка походив із давнього козацького роду Гра-
б’янок (Гребінок)1 і народився десь наприкінці 1660-х – на початку 1670-х рр., 
очевидно, в Гадячі. Найвірогідніше, був сином реєстрового козака Уманського 
полку  – Івана Граб’янки (Гребінки), який, ймовірно, згодом поповнив ряди 
козацької старшини й приходився  далеким родичем наказного полковника Пе-
реяславського полку на початку Хмельниччини у 1648 р. Граб’янки (Кологри-
венка). У “Реєстр Війська Запорозького” 1649 р. після Зборова вписані козак 
Уманської полкової сотні Уманського полку Иванъ Грєбѣнъка і козак Лютен-
ської сотні Полтавського полку Мусѣи (Мойсей) Грεбεнник2, який на думку 
О. Лазаревського міг бути родоначальником, засновником роду Гребенків, які 
нібито, женучись за модою, або ж в силу інших обставин згодом полонізували 
своє прізвище у Граб’янок3. Етимологія прізвища, принаймні, відразу викликає 
цілком очевидні асоціації з польським словом “hrabia”, що означає “граф”4, 
а  його дружину, відповідно, називали “hrabianką” (граб’янкою), що, звичай-
но, є одним із довільних припущень. Г. Граб’янка, проте, був чи не першим, 
хто замінив свій родовий козацький герб на річпосполитський. Коли, у 1717–
1719 рр. на печатці полкового осавула видно зображення серця під хрестиком 
і короною, в обрамленні двох пальмових гілок, то на печатці  гадяцького пол-
ковника  з 1730 р. чітко промальовується  польський герб Ласка (Laska) – на 
червоному полі  золотий навіс на чотирьох золотих стовпах5. На думку історика 
* Пришляк Володимир Васильович – кандидат історичних наук, доцент, Волинський націо-
нальний університет ім. Лесі Українки (Луцьк).

1 Лазаревський А. М..  Очерки малороссийских фамилий. Материалы для истории обще-
ства в XVII и XVIII в. (Грабянки) / А. М. Лазаревский // Русский архив. – Кн.2. – Москва, 
1875. – № 7. – С. 259–264;  Модзалевский В. Л. Грабянки и Гребенки / В. Л. Модзалевский 
// Малороссийский родословник: В 4 т. – Т. І: А–Д. – Киев, 1908. – С. 328–332; Панашенко 
В. В. Соціальна еліта Гетьманщини (друга половина XVII–XVIII ст.). – Київ, 1995. – С. 8.

2  Реєстр Війська Запорозького 1649 року. Транслітерація тексту / Підгот. до друку О.В. То-
дійчук та ін. – Київ, 1995. – С. 205, 436.

3  Лазаревський А. М.  Очерки малороссийских фамилий. – С. 259.
4  ґрабя, кграбя, грабя – див.: Словник української мови XVI – першої половини XVII ст.: 
У 28  вип. – Вип. 7: Г–Д  / Укл.  М. Сенів, О. Захарків, Р. Гринько. – Львів, 2000. – 
С. 140–141.

5  Центральний державний історичний архів України у м. Києві ( далі – ЦДІАК України). 
– Ф. 51: Генеральна військова канцелярія. – Оп. 3. – Спр. 126. – Арк. 30, 32; – Спр. 3603. 
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геральдики О. Однороженка, саме Гряб’янка першим серед козацької старши-
ни, щоб зайвий раз наголосити на “старожитності” та “шляхетності” свого по-
ходження, цілеспрямовано “заглянув” до виданого 1728 р. у Львові польського 
гербовника Каспера Нєсєцького “Korona Polska”, звідки й почерпнув потріб-
ну для себе інформацію про використання герба Ласка руським шляхетським 
родом Грабинок (певно, стало у нагоді співзвучність прізвищ, хоча сумнівно 
твердити про їх кровну спорідненість)6. Серед козацької старшини Гетьман-
щини  така “мода” на заміну власних самобутніх гербів на польські згодом 
неабияк усталилася. 

Відомо, що у першій половині 1680-х рр. Григорій закінчив Києво-Моги-
лянську академію7. Володів латиною, польською та німецькою мовами. Саме 
звідти його висока освіта і неабиякий хист до літописання. 

У Війську Запорозькому – з 1686 р. Його кар’єра розпочалася фактично за 
гетьманування Івана Мазепи і трагічно завершилася уже за Правління гетьман-
ського уряду. В 1686–1701 рр. розпочинав рядовим козаком Гадяцького полку. 
Відтоді майже весь час воював. У останній чверті XVII – першій третині XVIII ст. 
брав участь в усіх виправах, де не обходилося без козацької сили: Кримських 
(1687–1689), Азовсько-Дніпровських (1695–1696), Казикерменському і Таман-
ському (1697) походах, у Північній війні (1700–1721), війні за польський спа-
док (1733–1735), нарешті, зложив свою буйну голову під час російсько-турець-
кої війни (1735–1739). 

До 1710 рр. спочатку був гадяцьким полковим хорунжим, за що отримав у 
рангову маєтність згідно гетьманського універсалу  село Максимівку в Гадяць-
кій другій сотні Гадяцького полку. Згодом став гадяцьким сотником, а потім 
за гетьмана Івана Скоропадського у 1713 – 1717 рр. й полковим осавулом.  З 
1717 р. до 1728 р. обіймав посаду гадяцького полкового судді8. З цього пері-
оду відомі розслідування – “розиск” та  розгляд 16 лютого 1719 р. осавулом 
Генеральної військової артилерії Семеном Карпікою та гадяцьким полковим 
“судією” Григорієм Граб’янкою справи про розподіл повинностей на підводи 
та консистенти (військові постої), а також суперечок за ґрунти між козаками 
Смілянської сотні Лубенського полку та посполитими Смілянської волості  Ки-
єво-Печерської лаври9. 

За дорученням гетьмана Івана Cкоропадського разом з генеральним оса-
вулом Василем Журавським і прилуцьким полковим обозним Михайлом 

– Арк. 10 зв.; – Спр. 3792. – Арк. 5 зв. etc.
6  Однороженко О. А. Геральдичні традиції українського козацтва. Родова геральдика // Іс-
торія українського козацтва: Нариси у 2 т. – Київ, 2007. – Т. 2. – С. 192–193.

7  Апанович О. М. Граб’янка Григорій Іванович / О. М. Апанович // Києво-Могилянська 
академія  в іменах XVII – XVIII ст.: Енциклопед. вид. – Київ, 2001. – С. 151.

8  Біографія Г. Граб’янки за 1713–1738 рр. відносно добре прослідковується в архівних 
джерелах: ЦДІАК України. – Ф. 51: Генеральна військова канцелярія. – Оп. 3. – Спр. 1372. 
– Арк. 12; – Спр. 6478. – Арк. 29; – Спр. 3369. – Арк. 4 зв.; – Спр. 3416. – Арк. 73; – Спр. 
3603. – Арк. 3;  – Спр. 4549. – Арк. 29; – Спр. 5493. – Арк. 2 зв.; – Спр. 6106. – Арк. 5 зв.; 
– Спр. 6253. – Арк. 2; – Спр. 6348. – Арк. 1; – Спр. 6353. – Арк. 28 зв.; – Спр. 6360. – Арк. 
20;  – Спр. 6392. – Арк. 286; – Спр. 6783. – Арк. 7; – Спр. 6939. – Арк. 3; – Спр. 7124. – 
Арк. 15.

9   ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 364. – Арк. 11. Ориґінал. 
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Огроновичем їздив у 1720 р. до Санкт-Петербурґа “із прошенієм  про нуж-
ди малоросійські”10. Іншим разом, 14–15 березня 1727 р. прізвище гадяцько-
го полкового судді фігурувало у чолобитній козака Гадяцької полкової сотні 
Тимофія Клименка, який звинувачував його у невиплаті боргу, з приводу чого 
надійшов указ Генеральної військової канцелярії гадяцькому наказному пол-
ковникові Мартину Штишевському  про розслідування цієї справи11. 

Григорій Граб’янка був одним із перших серед козацької старшини, яка  
невдоволена зловживаннями Першої Малоросійської колегії, активно включи-
лася у боротьбу за відновлення справедливості. Власне, тоді у травні 1723 р. 
до Санкт-Петербурґа й поїхали боронити давні “малоросійські права та воль-
ності” гадяцький полковий суддя і наказний полковник Григорій Граб’янка12, 
канцеляристи Генеральної військової канцелярії Микола Ханенко, Дмитро 
Биковський та Іван Романович, переяславський наказний полковник Іван Кир-
пич, стародубський наказний полковник Петро Корецький, бунчуковий това-
риш Дмитро Володьківський (згодом, у квітні 1724 р. помер  “под караулом” 
у петербурзькому казематі),  військовий товариш Василь Биковський, а також 
сини генерального судді  Іван і Петро Чарниші та інші козацькі старшини – 
усього шістнадцятеро чоловік, які добивалися від царя та Сенату дозволу на 
проведення гетьманських виборів13. Коли Петру І передали складені у серпні 
1723 р. в козацькому таборі на р. Коломак миргородським полковником Да-
нилом Апостолом зі старшиною “Коломацькі чолобитні” – усі вони, услід за 
наказним гетьманом Павлом Полуботком, генеральним писарем Семеном Са-
вичем та генеральним суддею Іваном Чарнишом, 10 листопада 1723 р. опини-
лися під слідством і допитами за ґратами каземату Петропавловської фортеці. 
У грудні 1724 р. за ґратами помер П.Полуботок. Слідство над рештою опаль-
них українських старшин, серед яких перебував і Г. Граб’янка, припинилося аж 
після смерті Петра  І  в  лютому 1725 р. 14. 

Стрімке сходження на полковий уряд в Гадячі припало на часи гетьману-
вання  Данила Апостола. З  1728 р. до  1730 р. в Гадяцькому полку Г. Граб’янка 
був полковим обозним. Його ім’я  згадане у діаріуші Генеральної військо-
вої канцелярії за 1727–1728 рр., зокрема у записі з приводу гетьманського 
універсалу від 4 листопада 1728 р. в Гадяцький полк15. Гадяцький полковий 
обозний згадується і у наступному діаріуші Генеральної військової канцелярії 
за 1729 р.: 16 січня було надіслано листа до генерал-фельдмаршала князя Ми-
хайла Голіцина із розслідуванням (“розиску”), зробленим полковим обозним 
10  Модзалевский В. Л.  Малороссийский родословник. – Т. І. – С. 328.
11  ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 2300. – Арк. 4. 
12  Кривошея В. В. Українська козацька старшина. Ч. 1: Реєстр урядників гетьманської адмі-
ністрації. – 2-е вид., доповн., уточн. і виправл. – Київ, 2005. – С. 202.

13   Памятка о сидении Полуботка с товарищами под караулом в Петербурге // Киевская 
старина. – Т. LXXV. – 1901. – №  9 (Октябрь). – Отд. ІІ. –  С. 100–102.

14  Черниговская летопись по новому списку. Коломацкие челобитные  / Предисловие А.М. 
Лазаревского // Киевская старина. – Т. ХXІХ. – 1890. – № 6 (Июнь). Приложения. – 
С.102,103,106.

15  Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім.. В.Вернадського (далі –  ІР 
НБУВ). Ф. І: Збірка О.Лазаревського. – №  53762 (Лаз.13/1). – Арк. 338.
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Г. Граб’янкою та зіньківським сотником Василем Рожинським  про ґвалти та 
грабіж над жовнірами команди Сербського полку, які чинив капітан Булябаш16. 
За підписом обозного полкового і наказного полковника гадяцького Григорія 
Граб’янки відома також інструкція, що стосується пожежної безпеки та право-
порядку  в місті17.

Вакантне місце полковника Гадяцького полку виникло в результаті усу-
нення з посади через численні зловживання гадяцького полковника, за родо-
водом – балканського шляхтича, серба, що під час російсько-турецької війни 
1711–1713 рр. вступив на службу в російську армію, Гаврила Милорадовича. 
Той успадкував полковничий уряд в Гадячі від свого старшого брата Михайла 
Милорадовича (1715–1726), з яким також не раз конфліктував Г. Граб’янка,  і 
утримував його упродовж 1727–1729 рр.18. У збірці О. Лазаревського, до ре-
чі,  збереглася  справа про побиття слуги гадяцького полковника Милорадо-
вича – Бульбаша полковим гадяцьким суддею Граб’янкою19. 27 грудня 1729 р. 
з Гадяцької полкової канцелярії пішло донесення гетьманові про привласнен-
ня військового збору колишнім гадяцьким полковником Г. Милорадовичем20. 
Гетьманський універсал за підписом Д. Апостола чітко формулював причину 
відставки: “Гаврило Милорадовичъ за показанніε от нεго козакам и поспол-
ству обиди от того Полку отставленъ, а на мѣсто εго в тот полкъ в Полков-
ники вεлεно намъ из старшиною выбрану волними голоси двох или трохъ 
кандидатовъ…”21. На гадяцьке полковництво претендувало три авторитетні 
кандидати, а саме: генеральний писар Михайло Турковський, гадяцький пол-
ковий обозний Григорій Граб’янка і полковий суддя Мартин Штишевський. 1 
листопада 1729 р. козацька старшина Гадяцького полку листовно зверталася 
із власноручними підписами, а також і  рядових козаків до малолітнього ім-
ператора Петра ІІ з подякою за відставку Г.Милорадовича  “за починенніе от 
него козакамъ обыди” і передовсім  за дозвіл “в полковники вибрать волними 
голосами из малороссиянъ” своїх кандидатів на полковництво, серед яких є 
кандидатура і полкового обозного Григорія Граб’янки22.

30 травня 1730 р. “вольними голосами” нарешті був обраний та затвер-
джений полковником Гадяцького полку. 6 липня 1730 р. гетьман надав універ-
сал про підтвердження обрання гадяцьким полковником Григорія Граб’янки23. 
16  ІР НБУВ. Ф. І.  – №  53763 (Лаз.13/2). – Арк. 14.
17  Ділова документація Гетьманщини XVIII ст.: Зб. документів / Упор. В.Й. Горобець. – 
Київ, 1993. – С. 62–64.

18  Горобець В. Влада та соціум Гетьманату. Дослідження  з політичної і соціальної історії 
ранньомодерної України. – Київ, 2009. – С. 117. 

19  ІР НБУВ. Ф. І.  – №  56235 (Лаз. 41/11). 
20  ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 3550. – Арк. 2.
21  ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 3594: Справа про вибори на гадяцьке полков-
ництво кандидатів і про жалування обозного полкового гадяцького Григорія Граб’янки, 
почато року 1729 – завершено 1730. – Арк. 14. 

22  Российский государственный архив древних актов (далі – РГАДА) – Ф. 248: Сенат. –  Оп. 
41. –  Д. 3568. – Л. 222–226; копія – Центральний державний історичний архів України у 
м. Львові (далі – ЦДІАЛ України). – Ф. 309: НТШ. – Оп. 1. – Спр. 2493. – Арк. 159–165 зв.

23  ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 3594: Універсал гетьмана Д.Апостола від 6 липня 
1730 р. про підтверження обрання гадяцьким полковником Г. Граб’янки. – Арк. 14–15. 
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Новою імператрицею Анною Іоанівною З0 травня 1730 р. була надана грамота 
про затвердження обрання “волними голоси” гадяцьким полковником замість 
Гаврила Милорадовича полкового обозного Григорія Граб’янки (див. Доку-
менти, № 1)24. Присягу на вірність государям новообраний гадяцький полков-
ник склав  7 липня 1730 р.25. Тоді ж у липні–серпні на друкованому в Санкт-
Петербурзі у травні 1727 р. тексті присяги на вірність государям у соборній 
Свято-Миколаївській церкві Глухова, крім Г. Граб’янки, услід за генеральною 
старшиною (генеральні підскарбії українець Андрій Маркович та росіянин 
Іван М’якінін (23 травня 1729 р.), генеральний осавул Іван Мануйлович і ге-
неральний суддя Михайло Забіла в березні 1728 р. були приведені до присяги 
в Архангельському соборі Кремля), “били і руку приложили” миргородський 
полковник Павло Апостол, полтавський полковник Василь Кочубей і новий 
стародубський полковник Олександр Дуров26. Згодом, 23 липня  1730 р. в Ко-
легію іноземних справ пішло донесення про те, що 30 травня 1730 р. в Гадяць-
кому полку замість колишнього полковника Гаврила Милорадовича обрано 
Г. Граб’янку27. Його місце полкового обозного зайняв Пилип Борзаківський28, 
у недалекому минулому – військовий канцелярист Генеральної військової 
канцелярії, автор цікавого діаріуша за 1722–1723 рр.29. Зберігся список – так 
зване “видεнїε” генеральної старшини, полковників та бунчукових товаришів 
того часу, де серед десяти полковників: чернігівського – Михайла Богданова, 
ніжинського – Івана Хрущова, стародубського – Олександра Дурова, прилуць-
кого – Гната  Ґалаґана, київського – Антона Танського, миргородського – Павла 
Апостола, лубенського – Петра Апостола, полтавського – Василя Кочубея, пе-
реяславського – Василя Танського, записано ім’я гадяцького полковника Гри-
горія Граб’янки 30.

21 жовтня 1730 р. гетьманським універсалом гадяцькому полковнику бу-
ло надано на ранг сотенне містечко Рашівку в Гадяцькому полку31. Граб’янка 
Чернетка.

24  ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 3594: Справа про вибрання Г. Граб’янки гадяць-
ким полковником. – Арк.16–16 зв.  Копія.

25  Архив внешней политики Российской империи Историко-документального департамен-
та МИД Российской Федерации (далі – АВПРИ). – Ф. 124: Малороссийские дела. – Оп. 
124/1. 1727–1731 гг. – Д. 30: Присяги малороссийской старшины в верности  службы 
государям. – Л. 51– 51 об. (наприкінці присяги – автограф Г. Граб’янки). Ориґінал.

26  АВПРИ. – Ф. 124. – Оп. 124/1. 1727–1731 гг. – Д. 30. – Л. 41– 50 об.; Российский 
государственный военно-исторический архив (далі – РГВИА). – Ф. 846: Военно-ученый 
архив. – Оп. 16. – Д. 25. – Ч. 18. – Л. 145.

27  АВПРИ. – Ф. 124. – Оп. 124/1. 1727–1731 гг. – Д. 30. – Л. 49– 49 об.
28  Кривошея В. В.  Козацька еліта Гетьманщини. – Київ, 2008. – С. 308. 
29  ІР НБУВ. – Ф. І.  – №  66720; Шевчук В. Про “Журнал” чи Діаріуш Пилипа Борзаківсько-
го та Павла Ладинського / В. Шевчук // Київська старовина. – 1994. – №  3 (306). Травень-
червень. – С. 10–31.

30  Biblioteka Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Оddział 
rękopisów (далі – Biblioteka PAU i PAN w Krakowie). Księgozbior Krzyżanowskich w 
Czerpowodach. – Sygn. 269 (Krz.): Akta kozackie z lat 1596–1723. – S. 1; копія – ЦДІАЛ 
України. – Ф. 309. – Оп. 1. – Спр. 2496. – Арк. 1.

31  ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 3603: Справа про надання на рангові маєтності 
Г.Граб’янці. – Арк. 5.  Чернетка.
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отримав універсал  31 жовтня. А вже 2 листопада 1730 р. з Гадяча гадяцький 
полковник Григорія Граб’янки листовно звертався до гетьмана Данила Апосто-
ла з подякою за надання йому на полковницький ранг  містечка Рашівки (див. 
Документи, № 2)32. Окрім того, на ранг гадяцькому полковнику було віддане 
сотенне містечко Комишну, села Остапівку та Грим’ячку Комишнянської сотні  
Гадяцького полку33. 19 грудня 1730 р. гетьман надіслав листа Г. Граб’янці, в 
якому повідомляв про отримання дичини з гадяцьких лісів та озер та надсилав 
запрошення приїхати до Глухова34. 

У серпні 1730 р. гадяцький полковник, наприклад, вирішував справу про 
притягнення  до полкового суду бунчукового товариша Федора Гречаного, на 
якого скаржився мешканець с. Будище Гадяцької першої сотні35. У діаріуші 
Генеральної військової канцелярії  за 1730 р. занотовано, що 13–14 вересня 
йому було надіслано два укази: перший наказував передати зібрані у Гадяцько-
му полку гроші за третину травня  через гадяцького управителя –“завідовця” 
Ставицького. Другий наказував гадяцькому полковникові розібратися у зв’язку 
із суплікою Лук’яна Софонова, в якій той скаржився на Карпа Мокрієвича, що 
пограбував його худобу на ярмарку у м. Зінькові36. До літа 1731 р. листувався 
з гетьманом також у кримінальній справі про вбивство дівчини – Ганни Же-
гури, в якому не без підстав звинувачували веприцького дозорцю Зерула37. З 
цього періоду, аж до 1733 р. велися  справи про крадіжку грошей у полковника 
його служителем Охрімом Вертененком, а також про захоплення гадяцьким 
полковником військового збору з млина у вдови Уляни Чарниш (Чарнишевої)38. 
Зрештою, наприкінці 1732 р. указ, надісланий з Генеральної військової канце-
лярії, обумовлював, щоб заспокоївшись після суперечки за млини, полковник 
поводився надалі з вдовою  “смирно и безобидно”39. 9–11 вересня 1732 р. на-
писані, відповідно, супліка сотника Куземської сотні Гадяцького полку Ми-
хайла Семенова та указ гетьмана гадяцькому полковнику про дозвіл сотникові 
на побудову млина в затоці р. Ворскла40. Загалом Д.Апостол слідкував за до-
триманням субординації  своїми полковниками. З цього приводу характерний 
лист-відповідь, адресований гадяцькому полковникові Г. Граб’янці з умовою, 
щоби він особливо не цікавився прибутками гетьмана і надалі не турбував йо-
го своїми непотрібними проханнями (очевидно, йшлося про маєтки, млини і 
т. п.)41.

26 лютого 1731 р. датований лист гадяцького полковника Григорія 
Граб’янки з полкового Гадяча до генерального  обозного Якова Лизогуба  з 
32  ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 3603. – Арк. 8, 10 зв.  Ориґінал.
33  ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 2925. – Арк. 3.
34  ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 3450. – Арк. 3.
35  Донесення полковника та указ гетьмана див.: ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 

3119. – Арк.1–4.
36  ІР НБУВ. – Ф. І.  – №  53763 (Лаз.13/2). – Арк. 361.
37  НИОР  РГБ. – Ф. 159. – №. 3620–3622.
38  ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 2925. – Арк. 38–51.
39  ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 19249. – Арк. 289 зв. 
40  ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 4083. – Арк. 4–5.
41  ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 19249. – Арк. 234 зв.
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приводу відрядження до гетьманської резиденції – Глухова писарів для пере-
писування  “правних книг” (див. Документи, № 3)42. Відомо, що саме за ініці-
ативи Д.Апостола було започатковано масштабну роботу спеціальної комісії 
“зводу прав”, яка працювала над створенням першого збірника законів Геть-
манщини, що мав на меті удосконалити державне судочинство. Багатолітня 
праця, започаткована  у квітні 1729 р. над складанням та перекладом зводу 
прав, тривала чотирнадцять років і закінчилася аж навесні 1743 р., коли у Глу-
хові було завершено “Права, за якими судиться малоросійський народ”43.  

У 1729–1730 рр. Г. Граб’янка  завершував проведення у своєму полку Ге-
нерального слідства про маєтності44. 26 жовтня 1730 р. гетьман Д.Апостол на-
діслав листа гадяцькому полковнику про дозвіл на селітряний промисел для 
мешканців сотенного містечка Опішні Опішнянської другої сотні Гадяцького 
полку з метою забезпечення селітрою полкової артилерії45.  27 лютого 1731 р.  
гадяцький полковник все ж  доповідав гетьманові про незадовільний стан ар-
тилерії46. Тоді ж, у листопаді 1730 – червні 1731 рр. гадяцький полковник у 
листах та донесеннях до гетьмана переймався розподілом між козаками і по-
сполитими, а заодно і зменшенням кількості провізії та фуражу – порцій та 
рацій у своєму полку47. Універсал Д.Апостола  від 8 травня 1731 р. повідомляв 
про розміщення російських кавалерійських полків на квартирах в Гетьманщи-
ні, зокрема, у Гадяцькому полку – Київського і Новотроїцького полків, і про 
забезпечення їх місцевими мешканцями порціями та раціями48.

У квітні 1731 р. розпочалося спорудження  колосальної “Української лі-
нії”, що мала за ціль створити надійний оборонний пояс від татарських набі-
гів49. Цей ланцюг із оборонних споруд, що тягнувся ламаною лінією завдовжки 
85 км від Переволочни над Дніпром до Сіверського Дінця і включав 17 фортець 
і 49 редутів, щорічно вимагав на будівництво до 30 тис. козаків і посполитих50. 
За чотири місяці, від травня до серпня 1731 р. із 5716 козаків лише одного 
Гадяцького полку  “на лінію” було направлено 2418 козаків51. Ще 11 вересня з 
Генеральної військової канцелярії було надіслано указ руками посполитих пол-
ку “в самой скорости” належно загатити греблю в Гадячі52.  А вже 18 жовтня 
42  ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 3792: Листування  гадяцького полковника Гри-
горія Граб’янки. – Арк. 2, 5 зв.  Ориґінал.

43  ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 3284. – 204 арк.; Материалы для отечественной 
истории / Изд. М. Судиенко. – Т.1. – Киев, 1853. – C. 68; Права, за якими судиться мало-
російський народ 1743 року / Підгот. К. Вислобоков.  – Київ, 1997.

44  Генеральное следствие о маетностях Гадяцкого полка 1729–1730 гг. / Подгот. Н. П. Васи-
ленко.–  Полтава, 1893.

45  ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 3341. – Арк. 3.
46  Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки, 

(далі – НИОР  РГБ)  – Ф. 159: Коллекция Н.А. Маркевича. –  №. 5244. – Л. 1.
47  ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 3294. – Арк. 11; – Спр. 3774. – Арк. 4.
48  Материалы для отечественной истории / Изд. М. Судиенко.  – Т.  І.  – C. 105.
49  РГАДА. – Ф. 248. – Оп. 41.  – Д. 3569. – Л. 3.
50  РГАДА. – Ф. 248. – Оп. 8. – Д. 482, 483; РГВИА. – Ф. 424: Коллекция Военно-ученого 
архива. –  Оп. 1. – Д. 1, 167; ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 4364. – Арк. 2–5.

51  Материалы для отечественной истории / Изд. М. Судиенко.  – Т.  І. – C. 98, 113, 118, 129.
52  ІР НБУВ. Ф. І. – №  53763 (Лаз.13/2). – Арк. 577.
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1731 р. гадяцький полковник писав до гетьмана Д.Апостола з військового та-
бору, біля   9-ої фортеці при “лεнѣйной работѣ”, звітуючи про роботу, виконану 
ним під час гатіння Гадяцької греблі та висловлював заперечення стосовно не-
справедливих наклепів на нього господаря Гадяцького замку Василя Казанови-
ча53. До речі, у 1733 р. новим господарем  Гадяцького ключа – головного госпо-
дарського комплексу, що традиційно віддавався “на булаву”, став гетьманський 
онук  – Павло Ломиковський, син доньки Тетяни та Івана Ломиковського,  сина 
генерального обозного54.

17 вересня 1731 р. “на лінії” на зміну київському полковникові Антону 
Танському команду вручили гадяцькому полковникові Г. Граб’янці55. 28 жов-
тня  1731 р. з Глухова у відповідь на лист гадяцького полковника до гетьмана 
із проханням про відпустку “с линийной работы”, згідно указу командувача 
російськими військами в Україні, київського генерал-губернатора, австрійця на 
російській службі Йогана-Бернгарда фон  Вейсбаха, було направлено розпоря-
дження  Г. Граб’янці та усім наказним полковникам гетьманського “Рейменту” 
до 1 листопада відпустити козаків, залишивши лише по 100 чоловік піших і 
по 20 підвод при кожній фортеці для закінчення спорудження землянок, ста-
єнь та магазейнів (складів). У розпорядженні зазначалося, що “по усмотрению 
своему он, полковник Гребянка, оставил з самих посполитих, для того, что 
они после на роботу прийдут и еще в провіанте не так оскудѣли”56. 24 травня 
1732 р. в Гадяч надійшов новий указ до гадяцького полковника “о прибытіи на 
линѣйную роботу и сдѣланю лѣній”57.

У травні 1733 р. гадяцький полковник, як й інші полковники зі своїх пол-
ків, доповідав гетьманові про виконання указів імператриці Анни Іоанівни сто-
совно заборони поширення, купівлі та продажу ядовитих речовин та полкових 
зборів срібних монет58. 

Вибух нової російсько-турецької війни 1735–1739 рр., в якій Гетьманщина 
ставала одночасно і театром, і запіллям воєнних дій, а відтак Російська імперія 
отримала нагоду і “вростала в Україну”59, вніс свої корективи  в урядові та осо-
бисті справи Г. Граб’янки. 9 вересня 1735 р. гадяцький полковник повідомляв 
про повернення з Польського походу, з допомогою якого Росія долучилася до 
змагання за польський спадок60. 31 жовтня 1735 р. повідомляв у донесенні про 
призначення значкового товариша Андрія Несторенка комісаром для збору 
53  НИОР  РГБ. – Ф. 159. – №. 454. – Л. 1–1 об. Ориґінал; опубл.: Приватні листи XVIII ст. 

/ Підгот. до вид. В.А. Передрієнко. – Київ, 1987. – № 46. – С. 55–57. 14 травня 1731 р. 
гетьманом Д. Апостолом “данъ  ун�вεрсалъ Пану  Казановичу на господарство Замку 
Гад�цкого”: ІР НБУВ. –  Ф. І. – №  53763 (Лаз.13/2). – Арк. 505 зв.

54  Про те, що 11 жовтня 1732 р. йому було видано гетьманський універсал “на правлεніε 
Замку Гад�цкого господарствомъ” довідуємося із діаріуша Генеральної військової кан-
целярії за 1732 р.: ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 19249. – Арк. 233 зв.

55  ІР НБУВ. Ф. І.  – №  53763 (Лаз.13/2). – Арк. 581 зв.
56  РГАДА. – Ф. 248. – Оп. 41. – Д. 3569. – Л. 144.
57  ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 19249. – Арк. 106.
58  РГВИА. – Ф. 846. – Оп. 16. – Д. 44. – Л. 15, 36.
59  Джиджора І. Україна в першій половині 1738 р. / І. Джиджора // Записки НТШ. – Т. 

LXIX. – Львів, 1906. – Кн. 1. – С. 82.
60  ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 7489. – Арк. 1.
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провіанту на випадок прибуття полонеників61. Відоме його донесення від 12 
березня 1736 р. про втечу козаків із с. Бобрик Веприцької сотні Гадяцького пол-
ку в сусідню Севську провінцію62, що було, очевидно, спричинене злигоднями 
та знекровленням Гетьманщини за перші півтора роки  російсько-турецької ві-
йни 1735–1739 рр. Один із його останніх службових документів, очевидно – 
квітневий лист 1736 р. до генерального хорунжого Якима Горленка, в якому він 
пояснює затримку свого полку через те, що російські полки для своїх потреб 
нагло позабирали коней у козаків63. 

Григорій Граб’янка за своє життя сотворив не лише літопис, але й постійно 
воював. Командував та водив Гадяцький полк у близькі та далекі виправи, аж  
поки не загинув. Два роки перед тим у Кримському поході, під час одного із 
боїв у складі конвою російського генерала шотландського походження Ю. Ф. Лес -
лі у травні 1736 р. під Гезльовим (нині  м. Євпаторія) загинув від тяжкого пора-
нення в ногу турецькою картеччю миргородський полковник Павло Апостол64. 
Григорій Граб’янка також помер від важкого поранення, прикриваючи зі своїм 
полком відступ з Криму російської армії під командуванням ірландця на росій-
ській службі, фельдмаршала Петра Лассі. Тоді, влітку під час другого Крим-
ського походу  гадяцький полковник отримав смертельне поранення під час  
сутички із татарами у бою 8 липня 1738 р. при Гайман-Долині (нині с. Балки 
Василівського району Запорізької області)65. Разом з Граб’янкою у цьому бою 
поліг і генеральний бунчужний Семен Галецький. Замість загиблого полков-
ника Григорія Граб’янки гадяцьким полковником було призначено стародуб-
ського сотника Петра Галецького, сина загиблого із Граб’янкою  генерального 
бунчужного66.

Родичі Г. Граб’янки фігурують в документах Генеральної військової кан-
целярії за 1745–1747 рр.67. Відомо, що у шлюбі гадяцький полковник  і його 
дружина – Євдокія Іванівна Забіла († 1735), онука двох генеральних обозних 
– Петра Забіли, по батьківській лінії, та Василя Борковського, по материнській, 
дітей не мали68. Однак документи зафіксували, очевидно, іншого родича чи, 
можливо, небожа  Г. Граб’янки, тобто сина його “рожоного” брата (?):  Іван 
Граб’янко(а) (? – 1748) був військовим товаришем у Гадяцькому полку (?– 
1741–?) і володів  10 посполитими  у  с. Матвіївці. Як бунчуковий товариш 
61  ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 5100. – Арк. 3.
62  ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 2239. – Арк. 1.
63  ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 5506. – Арк. 2.
64  А.Л.[азаревский]. Летописные заметки (1651–1749 г.)  / А. Лазаревський // Киевская ста-
рина. – Т. V. – 1883. – №  3   (Март). – С. 681.

65  ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 7124. – Арк. 15;  Репан О. Останній похід Григо-
рія Грабянки / О. Репан // Борисфен. – 1995. – № 4. – С. 9–10; Його ж. Григорій Грабянка 
у бойових діях 1735–1738 рр. / О. Репан // Українська біографістика. – Вип.2. – Київ, 
1999. – С. 174–183; Його ж. Іржа на лезі: Лівобережне козацтво і російсько-турецька ві-
йна 1735–1739 років. – Київ, 2009. –     С. 95.

66  ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 7124. – Арк. 1.
67   ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 8634. – Арк. 49–52.
68 А.Л.[азаревский]. Письмо жены гадяцкого полковника Григория Грабянки Евдокии 
Ивановны к брату своему Ивану Забеле  / Лазаревський А. // Киевская старина. – Т. XLV. 
– 1894. – № 4  (Апрель). – С. 158.
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(?– 1741–1748) мав 43 двори і 3 кола (1744) й був членом Генерального суду 
(1748). Його дружина Євдокія у  с. Матвіїці володіла посполитими (16 дворів, 
30 хат). Зафіксовано також, що вона і син Федір вчинили напад на дім бунчуко-
вого товариша Івана Яновського, під час якого погрожували вбити його разом 
із служителями69. Від 19 жовтня 1749 р. до 18 липня 1751 р. тягнулася справа 
про спір за спадщину військового товариша Івана Граб’янки між його вдовою, 
Євдокією і сином, військовим канцеляристом Федором Граб’янкою70.

Відомі представники роду Граб’янок, зокрема, у Гадяцькому повіті у дру-
гій частині “Родословной книги дворянства Черниговского наместничества” за 
1788 р. зафіксований Павло Граб’янка, який “чина не имѣетъ”, віком  30 років, 
одружений на шляхетській доньці Єфросинії, з якою мав троє синів: Трохима 
6 років, Клима 2 років, ім’я третього не зазначено і одну доньку Мотрону 4 
років71. До іншої, другої гілки роду Граб’янок, що походила від капітана Іва-
на Гребенкіна († 1779) належать сини іншого Павла Граб’янки – брати: Євген 
Павлович або ж просто Євген Гребінка (1812–1848) – класик української літе-
ратури та Микола Павлович (1819–1880) – архітектор, академік петербурзької 
Академії мистецтв. Рід Граб’янок внесений до другої частини “Родословной 
книги  дворянства Полтавской губернии”, де окремо зазначені й нащадки пра-
порщика (1828) Матвія Гребінки72.

Цікаво, що до 1853 р. відносяться відомості  про маєткову належність 
с. Скипчі (?) поміщикові Граб’янці73. У 1855 р. поміщик  А. А. Граб’янка видав 
доручення дворянинові В. К. Гарнишу на продаж маєтків матері у селах Крас-
нянка і Новосілка Проскурівського повіту Подільської  губернії74 (нині села, 
відповідно, Тиврівського р-ну Вінницької обл. та Городоцького р-ну Хмель-
ницької обл.). Проте аж ніяк не можна стовідсотково твердити, що це були саме 
спадкоємці, а не просто однофамільці славного козацького полковника і літо-
писця.

Михайло Грушевський слушно назвав Григорія Граб’янку одним “з найра-
нїйших репрезентантів “ученої” козацької історії”, автором “першої “наукової” 
історії козаччини”75, в якій з точки зору  переконаного автономіста, прихиль-
ника збереження старого гетьманського устрою під російською зверхністю, з 
піднесеним риторичним пафосом виклав події української історії  від давніх 
часів до 1709 р. Ориґінал твору, що разом з козацькими літописами Самовидця 
69  Кривошея В. В., Кривошея І. І., Кривошея О. В.. Українська козацька старшина. – Ч. 3. – 
Кн. 1: Значне військове товариство. Бунчукове товариство. – Київ, 2008. – С. 77.

70  ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 10037. – Арк. 1–79.
71  ІР НБУВ. – Ф. VIII: Київський університет св. Володимира. – № 528/245/2. – Арк. 62. 
Звернути увагу на цей документ підказав історик-генеалог Олександр Алфьоров – В.П.

72  Томазов В. В. Граб’янки (Гребінки) / В. В. Томазов // Енциклопедія історії України. – Т.2: 
Г–Д. – Київ, 2004. – С. 183. Його ж. Генеалогія козацько-шляхетських родів: історіогра-
фія та джерела (друга половина XVII – початок XXI ст.). – Київ, 2006. – С. 127.  

73  ЦДІАК України. – Ф. 442: Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-
губернатора. – Оп. 290. – Спр. 100. – Арк. 87.

74  ЦДІАК України. – Ф. 486: Київська палата цивільного суду. – Оп. 5. – Спр. 331. – Арк. 
51–52.

75  Грушевський М. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. – Т. VII: Козацькі часи – до року 
1625. – Київ, 1995. – С.  67, 88.
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і Самійла Величка, творили непересічну “літературу канцеляристів”, барокову 
історичну прозу,  не зберігся, однак  із XVIII ст.  до нас  дійшли понад 50 його 
списків. Без зазначення авторства уперше його опублікував 1793 р. Федір Ту-
манський на сторінках “Российского магазина”76. У 1854 р. публікацію літопи-
су здійснила Київська археографічна комісія77. У наші часи літопис Граб’янки 
з різних списків, а також його скорочена редакція, що збереглися, неодноразово 
перевидавалися78. Новочасне літературознавство  та історіографія  теж не оми-
нули ориґінального твору козацького полковника79.

Такі як Григорій Граб’янка були не лише інтелектуальною елітою, але 
й  безпосередньо  творили неповторну субкультуру, формували те своєрідне 
оточення і специфічне середовище українського старшинського нобілітету 
козацької автономії. В непрості часи між Мазепою і Розумовським першого 
ліквідаційного періоду, зокрема за правління поважного у літах гетьмана Да-
нила Апостола, власне, такі як гадяцький полковник і зробили можливою для 
Гетьманщини таку необхідну “коротку передишку” 1727–1734 рр.80.  Бо лише 
за таких обставин і з такими людьми  вдалося стримати і навіть призупинити 
цілеспрямоване російське підкорення, суттєво скоригувати невідворотний про-
цес деавтономізації  й таким чином хоч на деякий час дати собі раду на своїй 
землі та відтягнути неминуче згасання козацької України.  

ДОКУМЕНТИ

№ 1

1730 р., 30 травня. Москва.  –  Грамота імператриці Анни Іоанівни 
про затвердження обрання “волними голоси” гадяцьким полковником за-
76   Летописец Малыя России // Российский магазин. – 1793. – Ч. ІІ–ІІІ.
77  Дѣйствія презѣльной и отъ начала поляковъ крвавшой небывалой брани Богдана Хмел-
ницкого, гетмана запорожского, съ поляки, за  найяснѣйшихъ королей полскихъ Владис-
лава, потомъ и Казѣмира, въ року 1648, отправоватися начатой и за лѣтъ десять по смерти 
Хмелницкого неоконченной, зъ рознихъ лѣтописцовъ и изъ діаріуша, на той войнѣ писа-
ного, въ градѣ Гадячу, трудомъ Григорія Грабянки, собранная и самобитнихъ старожиловъ 
свѣдительстви утвержденная. Року 1710. – Киев, 1854.

78  Hryhorij Hrabianka’s The greats war of Bogdan Xmel’nyckyj / Harvard Library of Early Ukrai-
nian Literature. – Vol. IX. / Григорія Грабянки Дѣйствія презѣльной брани Богдана Хмел-
ницкого / Вступ  Ю. Луценка / Гарвардська бібліотека давнього українського письменства. 
– Т. ІХ. – Cambrige, Mass., 1990; Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки / Пер. 
із староукр. Ю. Луценко. – Київ, 1992; Гисторія ... Г. Граб’янки / Лѣтопись краткій ... /Упор. 
В.М. Мойсієнко. – Житомир, 2001; Літопис Грабянки // Збірник козацьких літописів: Гус-
тинський, Самійла Величка, Грабянки / Упор. та переклад.: В. Крекотень, В. Шевчук, 
Р. Іванченко. – Київ, 2006. – С. 844–967; http://litopys.org.ua/grab/hrab.htm

79  Луценко Ю. Н. “Летопись Грабянки”: текстология, проблематика, поэтика : Автореф. 
дис.…канд. филолог. наук. – Киев, 1989; Бовгиря А. М. “Літопис Грабянки”: питання пер-
шооснови // Укр. іст. журн. – 2003. – № 4. – С.75–88; Його ж. “Літопис Грабянки” та 
питання реконструкції “достовірного літопису” // Історія українського козацтва. – Т. 2. – 
С. 266–281 та ін.

80  Грушевський М. Передмова // Іван Джиджора. Україна в першій половині XVIII віку. Роз-
відки і  замітки. – Київ, 1930. – С. V.
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мість Гаврила Милорадовича полкового обозного Григорія Граб’янки

Божією Млстію Мы ANNA Імпεратрица и Самодεржица всероссійскаѧ, и 
протчаѧ, и протчаѧ, и протчаѧ.

Nашεго Імпεраторского вεличεства подданому войска Запорожского 
ѡбоихъ  сторонъ Днεпра Гεтману Данилу Апостолу и всεму войску Запорож-
скому Нашε Імпεраторскоε Млстивоε слово.   

В прошломъ 1729 году Блжεнніε памѧти Его вεличества, ПЕТРА вто-
раго Імпεратора и Самодεржца всероссійского нашεго всεлюбε(з)нѣйшого 
Плεмѧнника в грамотѣ к тεбѣ подданому нашεму писано, что Гадицкой 
полковникъ Гаврило Милорадовичъ за показанніε ѡт нεго козакамъ и по-
сполству ѡбыди ѡт того полку ѡтставлεнъ, а  Нашεму з старшиною выбратъ  
волними голоси из Малороссіѧнъ чловѣкъ  двухъ, или трεхъ кандидатовъ, 
и марта ѡт 7. числа, сεго 1730 году писалъ ты подданый Намъ, что по силѣ 
той грамоти в кандидати гадицкого Полковничεства вибраны три чловѣка, а 
имѧнно правѧщεй за Писара Гεнεралного Михайло Турковской, да гадицкого 
въ полку Полковіε ѡбозной Григорεй Грѧбѧнка, судіа  Мартинъ Штишεвской, 
и притомъ прислалъ за лучшую того полку старшинъ, сотниковъ, значковихъ 
товаришεй, атомановъ городових, и сεлских, и рѧдовихъ казаковъ, и поспол-
ства чолобитную, чрεз которую ѡни полчаніа нашу вεликую Государиню, Нашε 
Імпεраторскоε  вεличεство всεподданнѣйшε просили, чтобъ из показаннихъ 
кандидатовъ ѡпрεдѣлит кимъ в полкъ полковникомъ. Доносѧ при томъ, что 
ѡніε кандидати люди добріε, заслужεнїε, и въ вѣрности нεподозритεлніε, и того 
урѧду достойни. І Мы вεликаѧ Государинѧ, Нашε Імпεраторскоε вεличεство 
указали по тому твоєму подданому Нашεго Гεтмана доношεніѧ, // [16] й по 
за ручному Гадицкого полку полчанъ чεлобитю, в томъ Гадицкомъ полку на 
мѣсто бывшаго ихъ полковника Гаврила Милорадовича быть полковникомъ 
того жъ Гадицкого полку ѡбозному полковому Григорію Грѧбѧнкε. І тεбѣ 
нашεго Імпεраторского  вεличεства подданому войска Запорожского ѡбоихъ  
сторонъ Днεпра Гεтману, вεлѣть тому  Грѧбѧнкε  в томъ  Гадицкомъ полку  
быть Полковникомъ, и въ вѣрности к намъ вεликой Государинε, к  Нашεму 
Імпεраторскому  вεличεству, в Глуховъ в Cоборной церквѣ при Гεнεралѣ 
нашεмъ Маεорε Кнѧзъ Алεксеε Шаховскомъ, или при опрεдѣлεннимъ ѡт нεго 
привεл  ево полковника Грεбѧнку к присѧгε, и тоε  присѧгу за ево рукою, й за 
подписаніεм тѣхъ, кто при томъ будεт присланьь в нашу Колεгію Іностраннихъ 
дѣлъ.

Данъ в Москвѣ лѣта  ѡт Рождεства Хрѣстова 1730. Майѧ 30 чис[ла]. 
Государствованїѧ  Нашεго 1 году.

                   Канцлѣръ Графъ Головкинъ     [16 зв.]

ЦДІАК України. – Ф. 51: Генеральна військова канцелярія. – Оп. 3. – Спр. 
3594: Справа про вибрання Г. Граб’янки гадяцьким полковником. – Арк.16–16 
зв.  Рукопис, копія.
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Автографи Григорія Граб’янки
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Герб Війська Запорізького з Літопису Граб’янки

№ 2

1730 р., 2 листопада. Гадяч.  –  Лист гадяцького полковника Григорія 
Граб’янки до гетьмана Данила Апостола з подякою за надання йому на 
полковницький ранг сотенного містечка Рашівки в Гадяцькому полку 

      Ѩснεвεлможній Моць Панε Гεтманε,
      Всεмлстивѣйший мнѣ Панε Патронε, и великий добродѣю.
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Прошлого ѡктября. 31. числа получил ѩ висоцεповажній Вашой  
ѩснεвεлможности унѣвεрсалъ, которимъ соизволили Ваша  ѩснεвεлможностъ 
по високой Своεй Млсти ѡпрεдѣлит мнѣ на рангъ мой полковничий полко-
вую ѡдну маεтность мѣстεчко Рашεвку. Прεто за сіε високопатронскоε ко 
мнѣ благопризрѣніε плεшε до лица зεмли ѡко всεпокорнѣшоε моε Вашой 
ѩснεвεлможности возсилаю благодарствіε, такъ и о вѧщшій впрεдь на мεнε 
рεспεктъ Вашѹ Ѩснεвεлможности всεнижайшε прошу. 

Вашѹ  Ѩснεвεлможности всεмлстивѣйшого
мнѣ Пана Патрона и вεликого добродѣѧ.
                                                                                           нижайший  слуга
                                       Еѧ Імпεраторского Влчства  Войска Запорожского 
                                             Полковник  Гадѧцкий     Григорий Грабѧнка

Року 1730
ноѧбра 2
Гадѧчъ
[8]
адреса на конверті:

полкова печатка з червоного воску Гадяцького полку
                                             
                     Еѧ  Імпεраторского Влчѣства Войска Запорожского
                            ѡбоихъ  сторонъ Днεпра Гεтману, ѩснεвεлмож-
                             ному Его Млсти Пану Даніилу Апостолу, Всε-
                             млстивѣйшому мнѣ Пану Патрону, и Вεли-
                             кому Добродѣεю.
 Покорствεнно

[10 зв.]

ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 3603: Справа про надання на ран-
гові маєтності Г. Граб’янці. – Арк. 8, 10 зв.  Рукопис, ориґінал.

№ 3

1731 р., 26 лютого. Гадяч.  –  Лист гадяцького полковника Григорія 
Граб’янки до генерального  обозного Якова Лизогуба  про відрядження до 
Глухова писарів для кодифікації  “правних книг” 

Вεлможний Моць Панε ѡбозний войсковий енεралний,
всεмлстивѣйший Мнѣ  Патронε и  добродѣю.
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 Сεго фεвраля д.[ня] 25. получил  ѩ листовний  вашεй  вεлможности ѡрдεръ, 
которим изволитε мнѣ причитовать за нεисполнεнїε Указу Рεймεнтарского, в 
томъ, что будто писци с полку моεго длѧ писанѧ Книг правних досεлѣ въ Глу-
хов нεприслани. На что симъ вашεй вεлможности ѡтвѣтствую, что ѩ  исполнѧѧ 
Указъ Рεймεнтарский εщε по пεрвомъ прεдложεню посилалъ в  Глуховъ двох 
чѣлвка писцовъ, той то ѡнихъ занεсε з домъ всѣхъ пεрεводчиков, ѡдпущεно. 
Ѡднако ж и нѣнѣ  ѡдинъ искусний писεцъ значковий Полку моεго товаришъ 
Григорій Балѧсний длѧ ѡзначεнного писаниѧ книгъ правнихъ  ѡт  мεнε 
ѡпрεдѣленний въ Глуховѣ найдуεтсѧ, и в канцεллѧрии  ѡт мεнε ѡпрεзεнтованъ 
которий |: ѧкъ тѣю извѣстиε |: ужε и в дѣло сεбѣ ѡпрεдѣленноε  вступилъ, 
а болшъ ѧкъ при канцεллѧрии Полковой за нε получεниεмъ заплати; такъ и 
писаровъ сотεннихъ з чистими характерами нε имѣεтсѧ. Ѩ …  доношу.    

                                 Вашѹ  Ѩснεвεлможности всεмлстивѣйшого мнѣ 
                                    Патрона и  добродзѣѧ,  низкий  слуга                                                                                        
                        Еѧ Імпεраторского влчства  войска Запорожского                                                                                                                                     

                                                      Полковникъ  Гадѧцкий     Григорий Грабѧнка
Року 1731.
фεвралѧ 26 
Гадѧчъ
[2]

адреса на конверті:

полкова печатка з червоного воску Гадяцького полку
                                              
Еѧ Імпεраторского Влчства  Войска За-
                                 порожского ѡбозному войсковому
                                 Енεралному, вεлможному  Его Млсти
                                 Пану   Ѩкову Лизогубу,  всεмлстивѣй-
                                 шому Мнѣ  Патрону и Добродзεѣи.
Покорнε.
[5 зв.]

ЦДІАК України. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 3792: Листування  гадяцького пол-
ковника Григорія Граб’янки. – Арк. 2, 5 зв.  Рукопис, ориґінал.

Volodymyr Pryshliak. GRYGORIY GRABYANKA (THE HISTO-
RICAL-GENEALOGICAL  EXPLORATION)
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Виктор Пузанов*

КНЯЖЕСКИЕ “КЛОБУКИ” И “ВЕНЦЫ”: 
К СПОРАМ О ДРЕВНЕРУСКИХ ИНСИГНИЯХ

В постсоветской историографии произошли кардинальные изменения в 
системе исследовательских приоритетов. Если раньше во главу угла стави-
лись глобальные “процессы” (социальные, экономические и т.п.), то теперь все 
больше внимания уделяется “событиям” и “людям”, которые прежде в истори-
ческих трудах, нередко, лишь “иллюстрировали” изучаемые “процессы”. При 
этом наряду с вопросами повседневности, микроистории и т.п. “новационной” 
проблематикой, на современном этапе активизировался интерес к “старой до-
брой” тематике, находившейся, в большей или меньшей степени, в тени гене-
ральных штудий советского времени. Особый расцвет переживают генеалогия 
и историческая биографистика, в развитие которых неоценимый вклад внесли 
труды Л.В. Войтовича, составляющие золотой фонд жанра. Настоящая статья, 
отдавая дань уважения замечательному украинскому историку в годовщину 
его юбилея, продолжает “княжескую тематику” и посвящена одному из вопро-
сов, связанных с организацией, легитимацией и репрезентацией власти   – во-
просу об инсигниях.

Не вызывает сомнения, что “среди инсигний на первое место выдвига-
ется головной убор”1. Поэтому вопрос о “княжеских венцах” домонгольской 
эпохи давно привлекает особое внимание исследователей. Серьезная его на-
учная разработка ведется с рубежа XIX–ХХ вв., что было связано с прогрес-
сом в изучении древнерусской миниатюры. Так, В. И. Сизов, рассматривая 
миниатюры Радзивиловской летописи, обратил внимание на то, что на ста-
рейших из них (“рисунках старого контура”) князья изображаются в голов-
ных уборах, которые “в большинстве случаев оказываются русскими шапками 
“клобуками”, обыкновенно с меховой опушкой”, реже – княжескими остро-
конечными шапками, “подобные тем, какие изображены на так называемых 
“рязанских бармах”2. Вопроса о венцах древнерусских князей он специ-
ально не касался, отметив только, что византийские императоры, в отличие 
от Рюриковичей, изображены с “высокими зубчатыми венцами”, а иногда в 
шапках “напоминающих митру”3; “в высоком зубчатом венце, изображена 
* Пузанов Віктор Володимирович, доктор історичних наук, професор Іжевського державно-
го університету (Росія).

1 Bartnicki М. Atrybuty władzy książąt ruskich XIII w. jako elementy prestiżu / М. Bartnicki // 
СОЦІУМ. Альманах соціальної історії. – Вип. 8. –  Київ, 2008. –  С. 22. Но не потому, что 
“будучи надетым, он виден всем”, как считает В.В. Долгов (Долгов В. В. Древняя Русь: 
Мозаика эпохи. Очерки социальной антропологииобщественных отношений XI–XVI вв. 
–  Ижевск, 2004. –  С. 24), а в силу особой сакральности головы, которую он покрывает.

2 С и з о в  В .И .  Миниатюры Кенигсбергской летописи (Археологический этюд) / В. И. 
Сизов // Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии 
наук.   – Т.10. – Санкт-Петербург, 1905. – Кн. 1.  – С. 21.

3 Там же.   – С. 21.
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Анна, родственница греческих императоров, – невеста св. Владимира”4; на 
л. 116 “на главе Изяслава старым коричневым контуром был сделан развали-
стой формы зубчатый венец…”5. Собственно, В. И. Сизов, в силу поставленных 
перед собою задач, лишь констатировал факты, без соответствующего анализа.

Иной характер имеет труд Н. П. Кондакова “Изображение русской княже-
ской семьи в миниатюрах XI века”6. На основе обширного восточнославян-
ского, византийского и западноевропейского материала, в широком историко-
культурном ракурсе автор сделал ряд интереснейших наблюдений и выводов. 
Разбор княжеских облачений, представленных в миниатюрах, он начал с во-
проса о венцах, уделив особое внимание развитию форм императорского вен-
ца, являвшегося “исходным типом венца… в Европейской истории”7. Исследо-
ватель отметил, что, несмотря на перипетии тысячелетнего развития империи, 
“при византийском дворе была только одна корона” – стемма, “все же осталь-
ное, кроме кесарьского венца и тиары деспота, было разными видами шляп и 
шапок”8. Проведя тщательный сравнительно-исторический анализ, сопоставив 
данные источников, Н. П. Кондаков пришел к выводу, что “некоторые виды 
шапок или клобуков получили значение корон для князей, дукъ и тому подоб-
ных санов (в общем значении архонта) уже в Х столетии. Таким образом для 
русского великого князя церемониальным облачением уже в Х столетии мог-
ли быть мантия и клобук”, которому “соответствовало византийское понятие 
скадия”9. В то же время, касаясь “сложного вопроса о нашей княжеской шапке 
(съ меховым или золотым околышем)”, исследователь отказался “считать этот 
вид головного убора чисто русским”, поскольку подобные “шапочки” “были 
одно время общи всему средневековому западу…”10. 

Следующий этапный шаг в изучении проблемы был сделан в 1944 г., с 
выходом в свет, ставшего классическим, сочинения А. В. Арциховского, по-
священного древнерусским миниатюрам11. Анализу подверглись миниатюры 
Радзивиловской (Кенигсбергской) и Никоновской летописей, лицевых житий 
(Сказание о Борисе и Глебе, Житие Сергия Радонежского, Житие Антония 
Сийского), частично – Лицевого свода. 

Анализируя миниатюры Радзивиловской летописи, А. А. Арциховский 
пришел к выводу, что “понятие о социальной иерархии, свойственное вообще 
эпохе феодализма”, ее “иллюстратор усвоил себе твердо, особенно при изо-
бражении головных уборов. Князья от Рюрика (есть и раньше) до Всеволо-
да Юрьевича за редким, специально обусловленными текстом исключениями 
4 Там же.   – С. 22.
5 Там же.   – С. 22–23.
6 Кондаков Н. П. Изображение русской княжеской семьи в миниатюрах XI века.  – Санкт-
Петербург, 1906.

7 Там же.   – С. 60.
8 Там же.   – С. 61, 84.
9 Там же.   – С. 89.
10 Там же.   – С. 63–64.
11 Арциховский А. В. Древнерусские миниатюры как исторический источник.   – Москва, 

1944.  – 216 с. Ссылки в статье даются на современное издание: Арциховский А.В. Древне-
русские миниатюры как исторический источник.   – Томск – Москва, 2004.
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(князья изгнанные, низложенные), имеют одни и те же шапки, мягкие, сфе-
рической формы, с меховой опушкой”. “Символическое значение княжеской 
шапки иногда видно особенно ясно. Когда суздальские послы приглашают в 
Чернигове Ярополка Ростиславича в князья, молодой Ярополк… стоит еще без 
шапки рядом с креслом, на котором сидит Святослав Всеволодович в княже-
ской шапке. Но у переднего посла в руке тоже княжеская шапка. Эта шапка, 
приготовленная для венчания, имеет значение настоящей регалии (217 л.)”12.

Исследователь подчеркивал, что подобные шапки изображены и на других 
древнерусских миниатюрах. Особый интерес представляет анализ лицевого 
сказания о Борисе и Глебе первой половины XIV в., миниатюры которого, как 
и Радзивиловской летописи являются копией более древних миниатюр, но на 
полтора столетия старше летописных. Отмеченные княжеские шапки и на ми-
ниатюрах сказания носят только князья. 

На иллюстративном материале Никоновского и отдельных томов Лицево-
го сводов А. А. Арциховский прослеживает, как эволюционировала символика 
соответственно ходу эволюции власти московского монарха, как на смену ве-
ликокняжеской сферической шапке с опушкой пришла царская корона и т. д. 

Таким образом, самостоятельные исследования А. А. Арциховского под-
твердили результаты изысканий Н. П. Кондакова, согласно которым означен-
ная “княжеская шапка” в Древней Руси выполняла роль венца. 

Выводы А. В. Арциховского нашли подтверждение в последующих изы-
сканиях археологов и этнографов, изучавших древнерусскую одежду. По сло-
вам В. В. Седова, “головной убор славян – шапка языческого времени – из-
вестен только по скульптурным изображениям на идолах. Так, четырехликая 
голова Збручского идола увенчана сферической шапкой с околышком. Подоб-
ная шапка изображена и на голове новгородского каменного идола, найденного 
в Пошехонье. Судя по древнерусским изображениям в миниатюрах, на иконах 
и фресках, подобные мягкие сферические шапки с меховым околышком были 
важнейшей княжеской регалией. По-видимому, и в языческую пору подобные 
головные уборы были атрибутами языческих божеств и племенных князей”13. 
По мнению М. Г. Рабиновича, в IX–XIII вв. такие шапки – “важнейший при-
знак феодала-сюзерена”. Он же указал на (отмечавшееся ранее и другими ис-
следователями) типологическое сходство древнерусских княжеских шапок с 
главной регалией великих князей и царей Московской Руси: “В XIV в., полу-
чив в подарок золотую восьмиклинную тюбетейку бухарской работы, москов-
ский князь велел приделать к ней соболью опушку для сходства с традицион-
ной княжеской шапкой, и только тогда она стада великокняжеским, а потом и 
царским венцом. Это и есть знаменитая “шапка Мономаха”14.

Иной ракурс рассмотрения проблемы был задан в работах П. П. Толочко и 
М. Б. Свердлова. Проанализировав диадемы из киевского (1889 г.) и сахновского 

12 Там же.   – С. 58–60.
13 Седов В. В. Одежда восточных славян VI–IX вв. / В. В. Сєдов // Древняя одежда народов Вос-
точной Европы: Материалы к историко-этнографическому атласу. –  Москва, 1986. –  С. 258.

14 Рабинович М. Г. Древнерусская одежда IX–XIII вв. / М. Г. Рабинович // Там же.   – С. 
46–47.
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(1900 г.) кладов, а также отдельные фрагменты подобных комплексов, П. П. То-
лочко подверг критике едва ли не общую точку зрения15 о принадлежности их к 
женскому типу украшений. По мнению исследователя, диадемы являлись атри-
бутами княжеской власти и носились на меховой опушке сферической шапки16. 

М. Б. Свердлов, проанализировав изображения Владимира Святославича 
на монетах, пришел к выводу, что “на златниках и сребрениках” Владимир изо-
бражен “в стеме-венце, со скипетром и в торжественном одеянии”. Несмотря 
на то, что изображения стеммы повторяет византийские монеты17, исследова-
тель пришел к выводу, что корона и трон являются реальными древнерусскими 
атрибутами18. К сходным выводам пришли М. П. Сотникова и И. Г. Спасский19 

Новый этап исследований по проблеме начинается с первой половины 
1990-х гг. К тому времени, несмотря на имевшиеся наработки, “вопрос о по-
ставлении князей на Руси в Х–XIII вв.” и, следовательно, о княжеских ин-
сигниях, по справедливому замечанию А. Л. Хорошкевич, все еще оставался 
“малоразработанным”20. По мнению самой исследовательницы, “среди княже-
ских регалий древнейшего периода русской государственности можно назвать 
меч и посох, причем последний был символом верховной власти и при респу-
бликанском строе. Отличительным признаком князя была шапка, схожая с той, 
что известна под названием “шапки Мономаха”21. 

Особый вектор изысканиям задал украинский исследователь А. П. То лоч-
ко. Отметив, что “исследование обряда посажения на стол как знаковой си-
стемы… ввиду общей неразработанностью темы не представляется в данный 
момент возможным”, он попытался “в самых общих чертах, суммарно рекон-
струировать внешнюю сторону обряда”22. Коснувшись отдельно проблемы 
“инсигний власти, в частности, венцов”, А.П. Толочко пришел к выводу, что 
они отсутствовали23. “Сам выбор термина, описывающего центральную часть 
обряда, принятого в княжеской среде на Руси – “по-сажение” – свидетельствует, 
15 См.: Долгов В. В. Указ. соч. – С. 28– 29.
16 Толочко П. П. Про приналежність і функціональне призначення діадем і барм в Древній 
Русі / П. П. Толочко // Археологія. – Т.15. –  1963.   –  С. 145–164; Його ж. Киев и Киевская 
земля в эпоху феодальной раздробленности XII XIII вв.   – Киев, 1980. –  С. 94 и др.

17 См.: Сотникова М. П., Спасский И. Г. Тысячелетие древнейших монет России: Сводный 
каталог русских монет X–XI веков.   – Ленинград, 1983. –  С. 78.

18 Свердлов М. Б. Изображение княжеских регалий на монетах Владимира Святославича / 
М. Б. Свердлов // Вспомогательные исторические дисциплины. – Т.4. –  Ленинград, 1972. 
– С. 151–159; Его же. Домонгольская Русь: Князь и княжеская власть на Руси VI–первой 
трети XIII в. –  Санкт-Петербург, 2003. –  С. 294–295.

19 Сотникова М. П., Спасский И. Г. Указ. соч. –  С. 78.
20 Хорошкевич А. Л. Поставление князей и символы государственности X – начала XIII в. / 
А. Л. Хорошкевич // Образование Древнерусского государства. Спорные проблемы: Чте-
ния памяти чл.-кор. АН СССР В.Т. Пашуто. Москва, 13–15 апреля 1992 г. Тез. докл / Отв. 
ред. А.П. Новосельцев.   – Москва, 1992. –  С. 70.

21 Там же.   – С. 71.
22 Толочко А. П. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология. –  Киев, 1992.  – С. 

146.
23 Там же.   – С. 147–148. – “Хорошее знакомство с венцами и одновременно полное отсут-
ствие упоминания в контексте княжеских ритуалов, следовательно, должно говорить и об 
отсутствии идей, и обряда коронования на Руси в Х–XIII вв.” (Там же.  – С. 148).
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что сакральный смысл вкладывался в момент обретения князем “стола”, но не 
возложения на него венца или диадемы”24.

О. А. Плотникова согласилась с реконструкцией “посажения” князя на 
стол, предложенной А. П. Толочко, с одной стороны, и перечнем княжеских ре-
галий, приведенным А. Л. Хорошкевич   с другой. По ее мнению, “эти регалии, 
связанные с церемониальным княжеским бытом, могут быть дополнены еще 
одной чертой, подчеркивающей особое положение князя, – “золотым церемо-
ниалом”. ...Вещи и детали одежды и княжеского снаряжения были сделаны из 
золота”25.

Проблему несоответствия между визуальной информацией древнерусских 
монет, на которых Владимир Святославич изображен в стемме, и отсутсвием 
упоминаний о венчании на княжение в известной степени решают исследо-
вания польского историка А. В. Поппэ. Ученый ведет речь о византийском 
влиянии на обряд интронизации русских князей. Сам обряд, по его мнению, 
был привнесен на Русь “багрянородной супругой” Владимира – Анной, стре-
мившейся поднять соответственно статус своего мужа, увенчав “его главу 
стеммой”. Однако, в отличие от обряда посажения на стол, обряд венчания на 
Руси не прижился. Стремясь византинизировать наследование киевского сто-
ла и обеспечить интересы своих сыновей, Анна добилась от Владимира тор-
жественного поставления “византийским обычаем” Бориса и Глеба в сопра-
вители, “причем самой интронизации сопутствовало венчание на княжение”. 
Это вызвало сопротивление других сыновей Владимира и закончилось траги-
ческой гибелью Бориса и Глеба. Противодействуя попыткам византинизации 
престолонаследия и выступая за сохранение традиционного наследования по 
старшинству, Рюриковичи “искоренили” и сам обряд венчания. Княжеский ве-
нец был обречен на небытие26.

Специально проблему княжеских венцов изучал В. В. Долгов. Он выдвинул 
ряд интересных контраргументов против точки зрения об их наличии в Древ-
ней Руси (прежде всего – полемизируя с П. П. Толочко), подкрепив собствен-
ные наблюдения вышеприведенными аргументами А. П. Толочко. Попытался 
В. В. Дол гов решить и вопрос о “княжеской шапке”: “отличительной чертой” 
княжеского “костюма могла быть известная круглая шапка с меховой опуш-
кой, которую мы видим не только на позднейших летописных миниатюрах, но 
и на голове “Збручского идола”. Ей, однако, придавалось значения не более 
чем просто элемента богатой одежды, “риз многоценных”, наряду с дорогими 
поясами, корзнами, гривнами... Княжеская шапка функционально напомина-
ла позднейшую боярскую, или полковничью папаху советских времен, а не 
корону”27. 
24 Там же.   – С. 148.
25 Плотникова О. А. Обрядность и титулатура княжеской власти в сознании древнерусского 
общества / О. А. Плотникова // Власть. – № 11. – 2008. – С. 135–                                                                                                       136.

26 Poppe А. Der Kampf um die Kiever Thronfolge nach dem 15. Juni 1015 / A. Poppe // Forsc-
hungen zur osteuropäischen Geschichte. – Bd. 50. – 1995. –  S. 275–296; Его же. Земная 
гибель и небесное торжество Бориса и Глеба / Поппэ А. // Труды Отдела древнерусской 
литературы. – Т. 54.  – Санкт-Петербург, 2003.  – С. 304–336 и др.

27 Долгов В. В. Указ. соч. – С. 33 – 34; Его же. Быт и нравы Древней Руси: Миры повседнев-
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Такой подход не только упрощает, но и осовременивает историческую си-
туацию: между “княжеской шапкой” и “папахой полковника” общего разве то, 
что они являются головным убором и маркируют статус их владельца. Но с 
таким же успехом можно проводить параллели между офицерской фуражкой 
и “шапкой Мономаха”. Порочность подобного подхода очевидна: и эпоха, и 
общественные условия, и культурная среда в которых сформировались “кня-
жеская шапка” и “папаха полковника” были разные, и семантика этих предме-
тов, их восприятие современниками – разное28.

В 2005 г. Р. В. Новожеев защитил кандидатскую диссертацию по рассма-
триваемой проблеме29. Эволюция головного убора, как инсигнии, реконструи-
рована им в следующем виде. Ритуальным головным убором славянских кня-
зей, перенятым Рюриковичами, была шапка. Владимир Святославич “первым 
из русских князей принимает византийские атрибуты власти, которые… ис-
чезли” в междоусобной борьбе 1015–1019 г. В XI – первой половине XIII в. 
“регалии и наряд русских князей” практически не изменились. Наряд делился 
на повседневный (шапка с меховой опушкой, плащ-корзно и меч), и церемо-
ниальный (парадный плащ-“орла”, венец-диадема, ожерелье и др.). В качестве 
короны выступал венец (диадема). Исследователь поддержал атрибуцию П. П. То -
лочко диадем из сахновского и киевского кладов, но разошелся в деталях ре-
конструкции. По его мнению, венец носился не на меховой опушке, как пред-
полагал П.П. Толочко, а “располагался над мехом, это было удобней и не по-
зволяло ему съезжать”30. К сожалению, ряд знаковых публикаций по проблеме 
оказались неизвестными Р. В. Новожееву. 

Украинский исследователь В. М. Рычка попытался реконструировать об-
ряд интронизации древнерусских князей, который, по его мнению, являлся 
“вiдлунням вiзантiйської iмперської традицiї”. Истоки древнерусских кня-
жеских инсигний уходят корнями в эпоху Владимира: “родинне споріднення 
хрестителя Русі з імператорським двором було обов’язково пов’язано із да-
руванням йому високого візантійського придворного титулу та відповідних 
інсигній, зокрема, корони цесаря, якою він коронувався” и сответствующего 
трона (стола)31.

ности XI–XIII вв.   – Москва, 2007. –  С. 181.
28 Не говоря уже о том, что “ризы многоценные” имели свою семантику и могли выступать 
в качестве инсигний.

29 Новожеев Р.В. Формирование и развитие атрибутов власти Древней Руси (вторая полови-
на IX – середина XIII вв.): сравнительно-исторический аспект: Автореф дисс. …канд. ист. 
наук. –  Москва, 2005. См. также: Его же. Атрибуты власти Древней Руси. Формирование 
и развитие атрибутов власти Древней Руси (вторая половина IX – середина XIII вв.): срав-
нительно-исторический аспект.   – Брянск, 2006.   128 с.

30 Новожеев Р.В. Формирование и развитие атрибутов власти Древней Руси. – С. 18–19; Его 
же.  Атрибуты власти Древней Руси. [Электронный ресурс] URL: http://iparch.narod.ru/
images/News/n2.htm

31 Ричка В.М. “Владимиръ на стол�” (Обряд інтронізації в Київській Русі) / В. М. Ричка // 
Ruthenica. – Т.6. –  Київ, 2007. – С. 118–120; Його ж. Церемонiали та обряди княжого дво-
ру середньовiчного Києва / В. М. Ричка // Соцiум. Альманах соцiальної iсторiї. – Вип. 8. –  
С. 9–20; Його ж. “Вся королiвська рать” (Влада Київської Русi). –  Київ, 2009.  – С. 71–74; 
Його ж. Знаки влади: органiзацiя та форми репрезентацiї верховної влади у Київськiй 
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Не все исследователи, однако, согласны с распространенным мнением о 
византийской природе древнерусского обряда интронизации. Так, К. Гвозден-
ко, сопоставив элементы “византийского церковного коронования и русской 
церемонии интронизации” пришла к выводу об отсутствии “между ними како-
го-либо сходства”. По ее мнению, “нет оснований говорить о существовании 
на Руси церковной церемонии интронизации до середины XII века”. Наиболь-
шую близость русская интронизация обнаруживает “с церемонией возведения 
на престол чешских Пржемысловцев”32. 

Напротив, Ф. Андрощук ведет речь о близости древнерусского обряда воз-
ведения на стол со скандинавской традицией, указывая на важную роль в ин-
тронизации курганов33.

Традиции, заложенные Н. П. Кондаковым, отказавшимся рассматривать 
полусферические “княжеские колпаки” с меховой опушкой как чисто “рус-
скую” инсигнию34, развивает современный польский исследователь М. Бар-
тницкий. Он приводит ряд дополнительных сведений о бытовании подобных 
колпаков у польских Пястов. Исследователь также отмечает, что наряду с кня-
жескими колпаками в иконографии XIII столетия представлена так называемая 
“корона открытая”35.

Таким образом, в историографии выделяются три основных подхода36 
(либо комбинация их вариантов) к решению проблемы древнерусского княже-
ского головного убора-инсигнии: одни исследователи видят в качестве тако-
вого меховую полусферическую шапку с меховой опушкой (клобук), другие 
ведут речь о специальном княжеском венце (стемме или диадеме), третьи счи-
тают, что княжеские венцы в домонгольской Руси отсутствовали . При этом 
исследователи, касаясь проблемы головного убора-инсигнии, оперируют, в 
основном, иллюстративным и археологическим материалом, поскольку не 
находят соответствующей информации в письменных источниках. Думается, 
потенциал письменных источников для решения этого вопроса еще не исчер-
пан. И хотя “преднамеренных” известий на интересующий нас предмет об-
наружить не удалось, однако “сопутствующая” и косвенная информация име-
ется. Но прежде, чем приступить к ее анализу, позволю еще один небольшой 

Русi / В. М. Ричка // УIЖ.   2009.   – № 1.  – С. 69–73 та iн.
32 Гвозденко К. Княжеская интронизация в Древней Руси: особенности обряда и проблема ви-
зантийского влияния / К. Гвозденко // Русь на перехрестi свiтiв (Мiжнароднi впливи на форму-
вання Давньоруськоï держави). IX–X ст.: Матерiали мiжнар. польового археологiчного семiнару 
(Чернiгiв–Шестовиця, 20–23 липня 2006 р.) / Голов. ред. П. П. Толочко.  – Чернiгiв, 2006. –  
С. 51–52.

33 Андрощук Ф. К истории обряда интронизации древнерусских князей (“сидение на кур-
ганах”) / Ф. Андрощук // Дружиннi старожитностi Центрально-Схiдноϊ Європи VIII–
XI ст.: Матерiали Мiжнар. польового археологiчного семiнару (Чернiгiв–Шестовиця, 17–
20 липня 2003 р.) / Гол. ред. П.П. Толочко; вiдп. ред. В.П. Коваленко. –  Чернiгiв, 2003. –  
С. 5–10.

34 См. выше.
35 Bartnicki М. Op. cit.   – С. 22–23.
36 Вопроса коронации королевской короной Даниила Галицкого я не касался, поскольку это 
отдельная тема.



576

историографический штрих, послуживший отправной точкою для представ-
ленных ниже наблюдений. 

В свое время замечательный исследователь восточнославянской старины, 
А. В. Арциховский, отмечая особое символическое значение княжеских шапок 
для иллюстратора Радзивиловской летописи, писал: “Князю (за двумя-тремя 
исключениями) иллюстратор не позволяет даже в бою надеть шлем… Еще по-
казательнее, что, вопреки всем требованиям церкви, вопреки всяким так на-
зываемым посланиям апостола Павла, в шапках изображены князья даже на 
молитве”, в церкви. “Требования церкви для иллюстратора слабее, чем тре-
бования символики феодальной иерархии”37. Рассматривая эволюцию изобра-
жений княжеских инсигний в Никоновской летописи, исследователь конста-
тировал: “В кенигсбергских миниатюрах князья на молитве еще не снимали 
шапок: церковный этикет оказался там слабее придворного. В никоновских 
миниатюрах порядок иной: князья перед иконами, перед крестами, в церквах, 
под поповским благословением и т.д. стоят уже без шапок. Но княжеская шап-
ка изображается при этом рядом на особой подушке в руках придворного, чем 
по-новому подчеркивается княжеский ранг”38. 

Не берусь судить о том, как в реальности обстояли дела в эпоху написания 
никоновских миниатюр, но, кажется, в трактовке радзивиловских живописных 
сюжетов А. В. Арциховский ошибался. Имеется достаточно надежное изве-
стие, позволяющее утверждать, что изображение князей в головных уборах 
в храмах и т.п. являлось не следствием особенностей отражения художником 
“символики феодальной иерархии”, а реальным положением дел. Древнерус-
ские князья действительно присутствовали на церковной службе в означенных 
головных уборах. Привлекает внимание в этой связи известие “Сказания о 
чудесах святых страстотерпцев Христовых Романа и Давида” о перенесении 
Ярославичами мощей Бориса и Глеба во вновь построенную церковь. “И цело-
ваша святааго Бориса главу, а святааго Глеба руку. Възьмъ же, Георгии митро-
политъ благославяше князе Изяслава и Всеволода. И пакы Святославъ, имъ 
руку митрополичю и дрьжащю святааго руку, прилагааше къ вреду, имъ же 
боляше на шии, и къ очима, и к темени. И по семь положи руку въ гробе, нача-
ша же пети Святую Литургию. Святославъ же рече къ Бьрнови: ”Нечьто мя на 
голове бодеть”. И съня Бьрнъ клобукъ съ князя [выделено мною.   В.П.], и виде 
нъгъть святааго, и съня съ главы и въдасти и Святославу. Он же прослави Бога 
о благодарении святою. И по Литургии вься братия и обедаша вси накупь”39.

Из цитируемого текста недвусмысленно следует, что князь Святослав стоял 
в шапке во время литургии и почувствовал, что в голову ему “нечто... бодеть”. 
Берн снял с него шапку, и увидел на голове князя ноготь св. Глеба. По окончании 

37 Арциховский А.В. Указ. соч.  – С. 60
38 Там же.   – С. 168–169
39 Сказание о чудесах святых стратостерпцев Христовых Романа и Давида. Древнерусский 
текст // Древнерусские княжеские жития / Сост., вступит. ст., подгот. текстов, коммент., 
перев. В. В. Кускова.   – Москва, 2001. –  С. 74; Съказание чюдесъ святою страстотьрпьцю 
Христову Романа и Давида // Святые князья-мученики Борис и Глеб / Исслед. и подг. тек-
стов Н. И. Милютенко. –  Санкт-Петербург, 2006.  – С. 326. 
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литургии князья пошли обедать40. В данном случае неважно, действительно 
ли описываемый эпизод имел место41: если даже он и вымышлен, ценность 
содержащейся в нем информации не снижается, поскольку автор “Сказания”, 
в таком случае, создавал идеальную модель, основанную на современных ему 
реалиях (как долженствовало быть в подобном случае). Книжник рисовал ти-
повую ситуацию, понятную читателю, поэтому отдельные детали, как само 
собою разумеющиеся, опускал. Показательно, что логические и сюжетные не-
стыковки в тексте отсутствуют. Так, мы можем только догадываться, обнажали 
ли князья головы перед благословением, поскольку Святослав для того, чтобы 
приложить руку святого к “темени”, должен был снять свой клобук. Если здесь 
что и необычно для автора, так это отдельное благословение со стороны свято-
го Святославу, особо отмеченному перед остальной братьей оставлением ногтя 
на голове. Но в том, что Святослав сразу же вновь надел шапку и простоял в 
ней до конца литургии42 ничего необычного для книжника не было. 

Следовательно, не только Святослав, но и его братья Изяслав и Всеволод 
находились на литургии в шапках. Очевидно, что это были не просто головные 
уборы. Поэтому точку зрения Н. П. Кондакова, подтверждаемую рядом после-
дующих исследований, о том, что роль венцов в Древней Руси могли выпол-
нять специальные княжеские шапки на данный момент изученности вопроса 
следует считать наиболее обоснованной. В этой связи предположение А. В. Ар-
циховского, согласно которому шапка в руках посла, изображенная на одной 
из миниатюр Радзивиловской летописи (217 л.) приготовлена для венчания и 
“имеет значение настоящей регалии”43 получает дополнительное основание. 
Не случайно поэтому, как видно из другой миниатюры этой летописи, убийцы 
Бориса приносят его шапку Святополку.

Подобные шапки сохранялись у Рюриковичей в Северо-Восточной Руси 
и в эпоху ордынского ига, из этой же формы, как неоднократно отмечалось в 
литературе, вышла и основная инсигния московских царей – “шапка Монома-
ха”. Не исключено, впрочем, что в условиях ига, когда сюзеренами Руси и рас-
порядителями княжих столов являлись ордынские ханы, произошли некоторые 
40 Съказание чюдесъ святою страстотьрпьцю Христову Романа и Давида. –  С. 326.
41 Предание, видимо, отразило реальный случай, хотя и в “подредактированном” варианте. 
В параллельном месте “Чтения о Борисе и Глебе”, митрополит “изя руку блаженаго Бо-
риса [а не Глеба – В.П.]”, целовал ее, “потом благослови ею благовернаго князя Изяслава, 
потомъ же брата его Святослава, и оста ноготь единъ на главе его, на благословение ему, 
потом же пакы боголюбець Всеволода, тако и вся; потом же вся люди” (Чтение о житии 
и погублении блаженую страстотерпцю Бориса и Глеба // Святые князья-мученики Борис 
и Глеб / Исслед. и подг. текстов Н. И. Милютенко.  – С. 390; Чтения о святых мучениках 
Борисе и Глебе. Древнерусский текст // Древнерусские княжеские жития. –  С. 107). От-
личаются и политические симпатии авторов “Сказания” и “Чтения” (см.: Пузанов В. В. 
Социокультурные образы “Чтения о святых мучениках Борисе и Глебе” / В. В. Пузанов 
// Вестник Удмуртского университета.   2009. Серия “История и филология’.  – Вып. 2. –  
С. 3–30). Тем не менее, сам эпизод с благословением, доставшемся Святославу от одного 
из святых братьев, присутствует в обоих произведениях..

42 Князь ее еще раз снял только для того, чтобы узнать, что же там его так “бодеть” и обна-
ружить упомянутый ноготь.

43 Арциховский А.В. Указ. соч.   – С. 60.   См. также выше.
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изменения в самой регалии. Любопытен в этой связи так называемый “ярлык” 
Ахмата Ивану III. Намереваясь восстановить свою власть над Русью, Ахмат 
выдвигает следующие требования, подтверждая серьезность намерений соот-
ветствующими угрозами: “И ты б мою подать въ 40 день собралъ: 60 000 алтын, 
20 000 вешнею, да 60 000 алтын осеннюю, а на себе бы еси носилъ Ботыево 
знамение, у колпака верхъ вогнув ходил [здесь и далее выделено мною. – В.П.], 
зане ж вы блужные просяники. Толко моея подати в 40 день не зберешь, а на 
себе не учнешь Батыево знамения носити, почен тобою в головах и всехъ 
твоих бояр з густыми волосыи с великими борадами у меня будут; или паки 
мои дворяне съ хозовыми сагадаки и софьными сапоги у тебя будут” и т.п.44.

Таким образом, чтобы признать былую зависимость свою от ордынского 
хана великий князь владимирский и московский должен был, согласно Ахмату, 
выполнить два главных условия: восстановить уплату дани (которую, прямо 
как в былинной традиции следовало собрать “в 40 день”); возобновить ноше-
ние на себе некоего “Батыева знамения” – “у колпака верхъ вогнув” ходить.

Из сказанного следует, что и выплата дани, и ношение великим князем 
“Батыева знамения” являлись выражением зависимости его от ордынско-
го хана, символизировали поражение в политических правах. Если доверять 
данному источнику, то реконструируется следующая картина. После разгрома 
Руси полчищами Батыя и возвращения монголов из западного похода, начал 
оформляться Улус Джучи (Золотая Орда). Параллельно шел процесс станов-
ления механизмов властвования со стороны завоевателей над покоренными 
народами и странами, в том числе и Русью. Русские князья вынуждены были 
являться в ставку Батыя и признавать его власть. Фактически, подвластные им 
земли переходили в собственность хана, который милостиво выделял их им в 
держание, выдавая ярлык на княжение. За это князья и подданное им населе-
ние должны были платить дань, нести воинскую повинность и беспрекословно 
подчиняться хану. Вполне возможно, что ущемление в суверинитете нашло от-
ражение и в княжеских регалиях – князья должны были ходить с вогнутыми 
верхами своих шапок (клобуков). 

Так ли было на самом деле (на Руси не любили вспоминать наиболее 
оскорбительные для народного самосознания проявления ордынской власти и 
приведенное известие остается единственным в своем роде), либо Ахмат все 
выдумал, либо до нас дошло предание, сочиненное задним числом? На насто-
ящий момент изученности можно вести речь о том, что перед нами сложный 
документ, сохранившийся в едином списке XVII в., с разновременными, судя 
по всему, напластованиями, почему некоторые исследователи отрицают его 
подлинность. Недавно А. А. Горский достаточно убедительно показал, что в 
тексте “ярлыка” содержится информация, которая была недоступна (предпо-
лагаемому некоторыми исследователями) фальсификатору начала XVII в., что 
в документе имеются “указания на его связь с событиями” 1472, 1476 и 1480 гг. 
Поэтому исследователь не исключает, “что дошедший до нас текст представля-
ет собой составленную на Руси компиляцию из трех посланий Ахмата 

44 Ярлык Ахмета-царя // Горский А.А. Москва и Орда.   – Москва, 2003.  – С. 198.
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Ивану III”45. 
Впрочем, для предмета настоящего исследования не суть важно, подлин-

ный документ или нет. Важно то, что для составителя ярлыка и для его чита-
теля вогнутый колпак у князя символизировал поражение во властных пра-
вах. Что это было воззрением не только Ахмата (если послание действительно 
исходило от него), но и русского адресата. Что подобное воззрение сохраня-
лось и в начале XVII в., если допустить, что документ был сфальсифицирован 
в России в это время. Если же мы примем мнение о подлинности сведений, 
содержащихся в “ярлыке”, то еще более понятными станут как мотивы Ива-
на III, стремившегося составить чин поставления на великое княжение и по-
спешившего венчать внука “шапкой Мономаха”, так и отсутствие, судя по все-
му, сколько-нибудь развитых на то время традиций интронизации, которые не 
могли сформироваться в условиях иноземного ига.

Данное обстоятельство применительно к домонгольской Руси можно трак-
товать двояко. С одной стороны, его можно рассматривать в качестве дополни-
тельного аргумента в пользу мнения об отсутствии в домонгольской Руси чет-
ко институциализированного обряда венчания на княжение. С другой стороны, 
“Батыево знамение” касалось княжеского клобука, значит, он не являлся про-
сто головным убором. И хотя “историческая перспектива” нередко обманчива, 
думается, не случайно за “короной” московских князей закрепилось название 
“шапка Мономаха”. Сам факт венчания в Московской Руси именно “шапкой” 
показателен. Вполне вероятно, что “княжеская шапка” имеет очень древнее 
происхождение, восходящее к родовым традициям и, возможно, символизиро-
вала некогда власть родоначальника46. Показательна в этой связи миниатюра из 
Изборника Святослава 1073 г., оригинальность которой, кажется, не вызывает 
сомнений у исследователей47. Перед нами древнейший восточнославянский 
семейный портрет: князь Святослав Ярославич в окружении жены и детей. 
Примечательно, что только сам Святослав изображен в “классической” полу-
сферической княжеской шапке с меховой опушкой, тогда как на его сыновей (и 
малолетних, и взрослых) иллюстратор “надел” высокие сферические шапки с 
опушками. Между тем старшие Святославичи к тому времени уже сидели на 
удельных столах. В таком случае вышеозначенная шапка могла не только сим-
волизировать великокняжескую власть Святослава, но и его статус в родовой 
иерархии. При этом не следует забывать, что при жизни отца сыновья, даже 

45 Горский А. А. Указ. соч.  – С. 175–177.
46 В литературе не однократно отмечалось, что княжеские шапки на средневековых мини-
атюрах и фресках однотипны с шапкой, венчающей Збручского идола (см., напр.: Арци-
ховский А. В. Указ. соч.   – С. 58).

47 “Художественная техника Святославова Изборника… представляет в своем роде ориги-
нальный пошиб византийского стиля, который мы должны назвать киевским или южно-
русским” (Кондаков Н. П. Указ. соч.   – С. 119); “Вполне оригинальный характер носит 
миниатюра на вшитом листе. Святослав и члены его семейства запечатлены здесь сто-
ящими в застылых, однообразных позах. …С особой тщательностью передал миниатю-
рист одеяния великого князя, его супруги и сыновей. …Большинство одежд относится к 
облачениям, вошедшим в обиход киевского двора” (Лазарев В. Н. Живопись и скульптура 
Киевской Руси // История русского искусства. – Т. 1. –  Москва, 1953. –  С. 228).
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посаженные на какой-либо стол, не могли считаться вполне самостоятельными 
ни в области семейного права, ни в политическом смысле. Поэтому иллюстра-
тор в означенном случае мог символически подчеркнуть именно эту сторону 
межкняжеских отношений.

Присутствие князя в головном уборе во время церковной службы может 
свидетельствовать не только об особом сакральном значении этой детали кня-
жеской одежды, но и некой сакральной сущности ее обладателя. Возможно, 
здесь имеем отголоски прежней жреческой ипостаси: в головных уборах на-
ходилось на службе только духовенство и, как видим, князья, что может ука-
зывать на определенную близость выполняемых сакральных функций. Пока-
зательно также, что клобуком могли называть просто любую шапку, головной 
убор князя или монаха, головной убор (тиару) древних восточных царей48. 
Поэтому нельзя исключать, что ношение клобука (помимо местной традиции, 
символизировавшей обладание властью), могло ассоциироваться в христиан-
скую эпоху и с подражанием древним библейским царям.

Соблазнительно предположить, что “русская” полусферическая шапка с 
меховой опушкой давалась княжичу по достижении им совершеннолетия и 
связанным с ним наделением столом старшими представителями княжеского 
клана49, как одному из Рюриковичей, имевшего право на причастье в Руской 
земле (тем самым ему предоставлялась доля в общеродовом владении). Она 
символизировала власть княжеского рода. Обряд же посажения являлся сугубо 
политическим и осуществлялся представителями городской общины, призы-
вавшей князя, и церкви. В монгольское время князья были поражены в праве 
верховной власти над Русью, что и нашло выражение в “Батыевом знаменье”. 
Обряд посажения великого князя Владимирского выполнял посланный ханом 
чиновник. Дальнейшие судьбы древнерусских земель разошлись. Если Запад-
ные и Южные земли оказались под властью Великого княжества Литовского и 
Польши, то северо-восточные до конца XV столетия оставались под властью 
хана. Со свержением ига там был восстановлен обряд интронизации, который 
стал смесью византийских и древнерусских традиций, деформированных осо-
бенностями нарождавшегося московского единодержавия. Отныне распоря-
жение столом относилось к прерогативам великого князя (а с 1547 г.   царя) 
Московского. Поэтому Иван III, коронуя на великое княжение внука Дмитрия 
Ивановича, сосредоточил в своих руках и обряд венчания шапкою, и обряд 
посажения на стол50. При этом для Ивана Васильевича, как представляется, 
48 Словарь русского языка XI–XVII вв. – Вып. 7 ( К – крагуярь).  – Москва, 1980. –  С. 175–176.
49 Скорее всего, шапку передавал или надевал на молодого князя отец, дед или дядя (в за-
висимости от сложившегося родового и политического расклада), как это сделает потом 
Иван III по отношению к своему внуку (см. ниже, примеч. 49). Впрочем, в данном случае 
сложно расчленить собственно древнерусские и византийские традиции. Не исключено, 
что речь может идти как о разных этапах византийского влияния, так и о стадиальной 
общности, определяемой особенностями трансформации родовых “ритуалов”   – в поли-
тические, языческих – в христианские.

50 Иван III заявил о намерении передать, в соответствии с традициями, великое княжение 
внуку и попросил митрополита благословить Дмитрия. После того как иерарх благосло-
вил Дмитрия крестом и пропели соответствующую молитву, митрополит велел “прине-
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важнее было показать, что он самолично распоряжается столом (а не хан), са-
молично (а не ханский чиновник) “поставляет” преемника; важнее было под-
черкнуть преемственность не столько с византийской (действительно лежав-
шей в основе разработанного русского чина венчания), сколько с древнерус-
ской (в данном случае, скорее мнимой, чем реальной51) традицией.

Viktor Puzanov. PRINCE’S “KLOBUKS” AND “CROWNS”: TO 
THE DISPUTES ON THE OLD RUS’ INSIGNIAS

сти с налоя бармы”, которые передал великому князю и тот положил бармы на внука. По-
сле очередной молитвы, митрополит велел “принести съ налоя шапку”, и великий князь 
положил ее на внука, а митрополит, а за ним архиепископы и епископы, благословили 
Дмитрия руками. После чего “и митрополитъ и князь велики сели на своихъ местехъ; а 
внуку князь велики велелъ сести подле себя”, на один из специально трех заготовленных 
стульев (для митрополита, великого князя и Дмитрия)( См.: Чин поставления на великое 
княжение князя Димитрия Иоанновича, внука Иоанна III Васильевича // Летопись заня-
тий Археографической комиссии. 1864. – Вып. 3. Приложение. –  Санкт-Петербург, 1865. 
–  С. 7–15). По мнению М.Е. Бычковой, “очевидно этот жест – вновь венчанный великий 
князь в полном облачении садится на свое место – и символизирует “сажанье” на пре-
стол, то, что в источниках записано как “сесть на стол предков”. Этот эпизод повторяется 
во всех дальнейших венчаниях на царство” (Бычкова М.Е. Обряды венчания на престол 
1498 и 1547 годов: воплощение власти государя / М. Е. Бычкова // Cahiers du monde russe 
et soviétique.   – Vol. 34. – 1993. –    №°1–2. Janvier-Juin.   – Р. 247).

51 В домонгольской Руси свободное население старших городов являлось активной сторо-
ной политического процесса, в том числе и обряда посажения князя на стол. В Москов-
ской Руси, как и в Византийской империи, народу в акте венчания на престол отводилась 
пассивная роль. Впрочем, на “старину” тогда ссылались не столько для того, чтобы под-
черкнуть, как было “прежде”, сколько для того, чтобы сказать, как должно быть “сейчас”. 
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Евгений Пчелов*

БЫЛ ЛИ ИГОРЬ СЫНОМ РЮРИКА?

Один из вызывающих сомнения и споры вопросов ранней генеалогии Рю-
риковичей – родственная связь между первым и вторым поколением этой ди-
настии. Во всех русских летописях первые поколения княжеского рода пред-
ставлены следующим образом. Рюрик, умерший в 6387 (879) г., оставил мало-
летнего сына Игоря, правителем при котором стал родственник Рюрика Олег. 
“Умершю Рюрикови предасть княженье свое Олгови, от рода ему суща, въдавъ 
ему сынъ свой на руце, Игоря, бы бо детескъ вельми” – говорится в Повести 
временных лет1. Составитель Начального свода 1090-х гг., как известно, от-
разившегося в Новгородской I летописи, считал Олега “воеводой” Игоря. Со-
ставитель же Повести времнных лет счёл Олега самостоятельным князем, как 
бы регентом при ребёнке Игоре, потому что точно знал о княжеском стату-
се Олега из договора Руси с Византией 911 г., заключённого от имени Олега, 
“великого князя русского”. Однако это “регентство” явно затянулось, ведь по 
летописной хронологии Олег княжил 33 года и умер в 6420 (912) г. Игорь же-
нился на Ольге – в Повести временых лет это событие датировано 6411 (903) г. 
В 945, а точнее, осенью 944 г. (сентябрьского 6453 г. от Сотворения мира), 
Игорь был убит древлянами по время полюдья, оставив опять-таки малолет-
него сына Святослава. Его рождение Ипатьевская летопись датирует 6450 
(942) г.2 Реальной правительницей при Святославе была его мать Ольга. Ольга 
умерла в 6477 (969) г., Святослав погиб в 6480 (972) г. Младшим сыном Святос-
лава был креститель Руси, князь Владимир. О предках самого Рюрика летопи-
си сведений не сохранили, да и не могли сохранить, поскольку скандинавские 
генеалогии были совершенно неактуальны для восточнославянской среды3.

Таким образом цепочка из трёх поколений выглядит так: Рюрик – Игорь 
и Ольга – Святослав. То, что Святослав был сыном Игоря, подтверждают ино-
странные источники X в. Император Константин Багрянородный в трактате 
“Об управлении Империей” прямо называет Святослава сыном Игоря, “архон-
та России”. О том же свидетельствует в своей “Истории” и Лев Диакон. Родство 
Ольги и Святослава очевидно, исходя из текста русско-византийского договора 
944 г., а также (менее, впрочем, определённо) из другого трактата императора 
Константина – “О церемониях византийского двора”, где описан приём княги-
ни Ольги в Константинополе. Таким образом связь между поколениями “Игорь 
и Ольга” и “Святослав” несомненна.

* Пчолов Євген Володимирович – кандидат історичних наук, доцент, Російський державний 
гуманітарний університет (Москва, Росія).

1  Повесть временных лет. – Санкт-Петербург, 1996. – С. 14. 
2  ПСРЛ. – Т. 2. – Москва, 1998. – Стб. 34.
3  Мельникова Е.А. Историческая память в устной и письменной традициях (Повесть 
временных лет и “Сага об Инглингах”) / Е. А. Мельникова // Древнейшие государства 
Восточной Европы. 2001 г. – Москва, 2003. – С. 58.
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А прямая родственная связь Рюрика с Игорем? Здесь ситуация сложнее. 
Летописи, как уже говорилось выше, однозначно говорят о том, что Игорь был 
сыном Рюрика. Вот как об этом сообщает Новгородская I летопись младшего 
извода: Рюрик “роди сынъ, и нарече имя ему Игорь. И възрастъшю же ему, 
Игорю, и бысть храборъ и мудръ. И бысть у него воевода, именем Олег, муж 
мудръ и храборъ. И начаста воевати…”4. Повесть временных лет уточняет эту 
информацию, исходя из данных о княжеском статусе Олега. Летописец под-
чёркивает родство Олега с Рюриком, поскольку в летописи проводится мысль о 
том, что законным князем на Руси может быть только представитель Рюрикова 
рода. Примечательно, что вторая часть сообщения Начального свода отнесена 
в Повести временных лет к 903 г. и сопоставлена с известием о женитьбе Иго-
ря на Ольге: “Игореви же възрастъшю, и хожаше по Олзе и слушаша его…”. 
Таким образом в основе обоих известий Повести, и под 879, и под 903 г., ле-
жит общий источник. В Софийской I и Новгородской IV летописях известие о 
смерти Рюрика очевидным образом восходит к Повести временных лет: “Умре 
Рюрик, княжив лет 17 и предасть княжение свое Олгови, понеже ему от рода 
своего суща, и вда ему сын свои на руце, Игоря малого: бе бо детеск велми”. 
Таким образом все эти известия демонстрируют внутреннее единство и про-
исхождение от одного источника, не позволяющее считать их искусственной 
конструкцией летописца5. Никаких иных данных о происхождении Игоря в ис-
точниках нет.

Между тем, сомнения в этой связи порождает, прежде всего, летописная 
хронология. Рюрик умер в 879 г., оставив Игоря малолетним. Игорь женился 
в 903 г., погиб осенью 944 г., оставив малолетнего сына Святослава. Следова-
тельно, Игорь погиб, когда ему было не меньше 65 лет, женился в возрасте не 
менее 25, а родил Святослава после почти 40 лет брака с Ольгой, уже будучи 
60-летним. Такая ситуация выглядит столь сомнительной, что в исторической 
науке общим местом стало представление о нереальности этой слишком “рас-
тянутой” во времени генеалогии. При этом не всегда берётся в расчёт явная 
искусственность некоторых летописных дат, например, даты смерти Рюрика.

Как были определены даты правлений первых князей? Летописец знал 
преемственность “высшей власти” на Руси: Рюрик – Олег – Игорь. С именем 
князя Олега был связан русско-византийский договор 911 г., имевшийся в рас-
поряжении составителя Повести временных лет, – документ с точной датой 
2 сентября 6420 г. от Сотворения мира. С именем князя Игоря был связан 
другой договор – 944 г., дата которого в тексте, доступном летописцу, впро-
чем, отсутствовала. Тексты обоих договоров вошли в летопись. Договор 911 
г. с византийской стороны был заключён от имени византийских императоров 
Льва VI Философа (Мудрого), правившего с 886 г., и его соправителей, брата 
4  ПСРЛ. – Т. 3. – Москва, 2000. – С. 107.
5  Этот вывод прямо противоположен точке зрения Е. А. Мельниковой (см.: Мельнико-
ва Е. А. Рюрик и возникновение восточнославянской государственности в представлени-
ях дрвнерусских летописцев XI – начала XII в. / Е. А. Мельникова // Древнейшие госу-
дарства Восточной Европы. 2005. – Москва, 2008. – С. 67–68), интересное исследование 
которой построено на априорном, а, следовательно, недоказываемом убеждении в том, 
что происхождение Игоря от Рюрика – искусственная конструкция летописца.
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Александра и сына Константина VII (Багрянородного), который был венчан на 
царство ещё младенцем 9 июня 911 г., при жизни отца. Лев VI умер 11 мая 912 
(6420) г. К этому же году летописец приурочил и смерть Олега. Таким образом, 
конец правления императора Льва был сопоставлен с концом правления Олега. 
Та же ситуация сложилась и с хронологией княжения Игоря. Договор 944 г. 
был заключён при “царях” Романе, Константине и Стефане, т. е. при византий-
ских императорах Романе I Лакапине, правившем с 920 г., и его соправителях: 
зяте Романа, Константине VII Багрянородном, и сыне Романа, Стефане (сопра-
витель отца с 924 г.). 16 декабря 944 (6453) г. Роман Лакапин был свергнут с 
престола. К концу его правления летописец приурочил и смерть Игоря, кото-
рую он пометил тем же, 6453 г. Поскольку Игорь, таким образом, правил 33 
года, то такой же срок летописец отмерил и правлению Олега. Получалось, что 
Олег должен был начать править в 879 (6387) г. Так была определена дата смер-
ти его предшественника – Рюрика6. Число 33, кроме того, имело и сакральный, 
библейский подтекст. Именно столько царствовал в Иерусалиме библейский 
Давид, таков был срок земной жизни Христа, столько должен был править по-
следний перед концом света царь Михаил, согласно византийскому “Открове-
нию Мефодия Патарского” (напомню, что с именем византийского императора 
Михаила летопись связывает начало “Русской земли”, а поход Аскольда и Дира 
на Константинополь приурочен к 866 г., концу правления этого императора, 
убитого в сентябре 867 г.). А по апокрифической “Книге Юбилеев” (т. н. “Ма-
лое Бытие”) в начале тридцать третьего “юбилея” (под юбилеем подразумева-
ется период в семь седмин, т.е. в 49 лет) Сим, Хам и Иафет разделили землю 
на три части. Числа 3 и 33 оказывались, таким образом, для начальной части 
летописного повествования особенно значимыми. Периоды этого 33-летнего 
ритма оканчивались походами языческой Руси на Византию7.

Между тем, периоды правления князей в Повести временных лет зафик-
сированы и при общем счёте лет мировой истории. Сведения об этом даются 
в летописной статье под 6360 (852) г., к которому в летописи отнесено начало 
царствования императора Михаила III. “А от перваго лета Михаилова до пер-
ваго лета Олгова, рускаго князя лет 29; а от перваго лета Олгова, понелиже 
седе в Киеве, до перваго лета Игорева лет 31; а от перваго лета Игорева до 
перваго лета Святьславля лет 33; а от перваго лета Святославля до перваго 
лета Ярополча лет 28; а Ярополк княжи лет 8”8, а далее счёт лет приобретает 
иной характер: говорится не сколько прошло лет от начала одного княжения до 
другого, а сколько правил тот или иной князь. Сын Святослава Ярополк погиб 
в 6488, т. е. 980 г., а начал княжить в 6481, т.е. 973 г., что подчёркнуто в лето-
писи именно под этим годом. Таким образом, срок его правления составляет 8 
лет – с 6481 по 6488 г. включительно. Начало княжения Святослава в летописи 
отнесено к 6454, т.е. 946 г. Между 946 и 973 гг. прошло 28 лет, если считать и 
946 г., первый год княжения Святослава, и 973 г., первый год княжения 
6  Назаренко А.В. Две Руси IX века // Родина. – № 11–12. – 2002. – С. 17.
7  Петрухин В. Я. Древняя Русь: Народ. Князья. Религия / В. Я. Петрухин // Из истории 
русской культуры.  – Т. I. Древняя Русь. – Москва, 2000. – С. 130, 143.

8  Повесть временных лет. – С. 12.
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Ярополка. Начало княжения Игоря в летописи отнесено к 6421, т. е. 913 г. Пе-
риод в 33 года охватывает года, начиная с 913 и по 945 включительно. Олег 
захватил Киев в 6390, т.е. 882 году, а умер в 6420, т.е. 912 году. Период его 
киевского правления охватывает таким образом 31 год, включая и 882, и 912 гг. 
Начало правления императора Михаила датировано 6360, т.е. 852 годом. Счи-
тая от этого года 29 лет получаем 6388, т.е. 880 год – первый год княжения 
Олега после смерти Рюрика в 6387, т.е. 879 году. Рюрик же в этом перечне не 
упоминается, потому что речь идёт здесь только о тех русских князьях, кото-
рые сидели в Киеве. Но, тем не менее, как видим, Рюрик подразумевается в 
этом перечислении, поскольку первый год нового княжения, княжения Олега, 
датируется от его смерти.

Явно мифической представляется дата женитьбы Игоря и Ольги. Скорее 
можно предположить, что Игорь мог жениться на сравнительно молодой де-
вушке незадолго до гибели, чем представить 40 лет бездетного брака. Эта по-
зиция летописной схемы наиболее уязвима. В то же время нужно помнить, что 
мы совершенно ничего не знаем о каких-либо других родственниках княже-
ской семьи в конце IX – первой половине X в. Летопись давала линейную схе-
му, оставляя “за кадром” прочую родню. О том же, что такая родня была, ясно 
свидетельствует русско-византийский договор 944 г. С другой стороны, лето-
пись выстраивает слишком стройную композицию княжеской родословной. 
Рюрик оставляет малолетнего Игоря на попечение родича Олега. Игорь, в свою 
очередь, также оставляет малолетнего наследника, Святослава, на попечении 
матери Ольги. Таким образом, положение Игоря при Олеге соотносится с по-
ложением Святослава при Ольге. Если вспомнить к тому же, что имена Олега 
и Ольги стоят рядом в известии Повести временных лет о женитьбе Игоря, эта 
конструкция выглядит ещё более очевидной9. 

Впрочем, возможно, что эта конструкция есть вторичное “моделирование” 
ситуации летописцем, возникшее, благодаря выстраиванию этой единой гене-
алогической линии. И такая конструкция вовсе не предполагает отрицание от-
дельных её звеньев. В принципе, ничего удивительного в том, что Игорь мог 
прожить 65 лет, нет. То, что он мог родить Святослава, когда ему было около 
шестидесяти, не слишком убедительно, но и не абсолютно невозможно. Когда 
у польского короля Владислава II Ягайло родились в начале XV в. сыновья от 
четвёртого брака (от предыдущих браков были только дочери), их отцу было 
за 70. Такая ситуация, относящая к началу XV в. никого не смущает. Что же 
касается Рюрика, то ещё раз подчеркну, что, по сути, мы ничего не знаем о нём 
до его появления на Руси в 862 г. Поэтому сказать, сколько ему было лет и в 
каком возрасте он произвёл на свет Игоря, совершенно невозможно. Даже если 
признать тождество Рюрика с Рориком ютландским, то получится, что Рюрик 
умер в возрасте около 60-ти лет. Сомнительно, чтобы у него не было детей 
до появления на Руси (впрочем, франкские источники на этот счёт ничего не 
9  Неверно утверждение о том, что по летописи, якобы, именно Олег привёл Ольгу в жёны 
Игорю. Повесть временных лет говорит лишь, что “привели” Игорю жену из Пскова, 
именем Ольгу, а кто это сделал, не уточняет.
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говорят), но ещё более вероятно, что, прибыв на Русь, Рюрик мог заключить 
брак с представительницей какого-либо из местных племён, и Игорь мог быть 
сыном от этого брака. Всё это, конечно, лишь предположения, но всё-таки ис-
точники не дают ясных оснований для отрицания происхождения Игоря от 
Рюрика. Как бы то ни было, наиболее уязвима летописная дата брака Игоря и 
Ольги, но при её “устранении” генеалогия не кажется столь натянутой. Другой 
вопрос, почему “регентство” Олега так затянулось. Но этот вопрос к генеа-
логии прямого отношения не имеет. Следует заметить, что сама конструкция 
“въдавъ ему сынъ свой на руце” является, скорее всего, домысливанием лето-
писцем этой ситуации.

Есть, впрочем, и некоторые косвенные аргументы, как бы говорящие про-
тив происхождения Игоря от Рюрика. Древнерусскому церковному деятелю 
Илариону, который был священником церкви Святых Апостолов в селе Бере-
стове под Киевом (там находился великокняжеский дворец), а в 1051 г. стал 
русским митрополитом, приписывается проповедь, которая условно называет-
ся “Слово о законе и благодати”. Создано “Слово” между 1037 и 1050 гг. при 
Ярославе Мудром. В нём, в частности, есть такие слова: “Похвалимъ же и мы, 
по силѣ нашеи, малыими похвалами великаа и дивнаа сътворьшааго нашего 
учителя и наставника, великааго кагана нашеа земли Володимера, вънука ста-
рааго Игоря, сына же славнааго Святослава, иже въ своа лѣта владычествующе, 
мужьствомъ же и храборъствомъ прослуша въ странахъ многах, и побѣдами 
и крѣпостию поминаются нынѣ и словуть. Не въ худѣ бо и невѣдомѣ земли 
владычьствоваша, нъ въ Руськѣ, яже вѣдома и слышима есть всѣми четырь-
ми конци земли”10. Итак, Иларион перечисляет предков “кагана Володимера”, 
т. е. князя Владимира Святославича, крестителя Руси. Среди них названы Свя-
тослав и Игорь. Рюрик же не упомянут. Это неупоминание позволило ряду ис-
следователей утверждать, будто Рюрик в то время ещё не считался предком 
княжеской династии. 

Ясно, что такое мнение совершенно несостоятельно. Во-первых, это аргу-
мент “от умолчания”, что резко снижает его убедительность. Во-вторых, для 
того, чтобы придать этому умолчанию некое значение, нужно сперва доказать, 
что Иларион по какой-либо причине, например, по существовавшей тогда тра-
диции, должен был обязательно перечислять всех предков князя Владимира до 
какого-либо колена. Если это недоказано или недоказуемо, то и обсуждать это 
умолчание не имеет смысла. Существенно, однако, что, как правило, в древне-
русских источниках домонгольского времени предки какого-либо лица дальше 
третьего колена и не упоминаются11. Показательно в этом отношении хотя бы 
другое “Слово” – “Слово о полку Игореве”, созданное в конце XII в. Вот его 
начало: “Слово о плъку Игореве, Игоря, сына Святъславля, внука Ольгова”. 
Предки Игоря до князя Олега Святославича здесь не перечислены, но из этого 
вовсе не следует, что автор “Слова” о них не знал. Можно привести и дру-
10  Молдован А.М. “Слово о законе и благодати” Илариона. – Киев, 1984. – С. 91.
11  Ср.: Мельникова Е. А. Рюрик, Синеус и Трувор в древнерусской историографической 
традиции / Е. А. Мельникова // Древнейшие государства Восточной Европы. 1998 г. – 
Москва, 2000. – С. 144–145.
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гие примеры. Повесть временных лет под 6601 (1093) г.: “преставися великый 
князь Всеволодъ, сынъ Ярославль, внукъ Володимерь”. Киево-Печерский па-
терик: “блаженный отець твой Давид, или дед твой Святослав” (слова лечь-
ца Петра князю Святоше (иноку Николаю) Давыдовичу). “Слово о погибели 
Русской земли”: “великому князю Всеволоду, отцю его Юрью, князю кыевь-
скому, деду его Володимеру Манамаху”. И такие примеры можно продолжать. 
Упоминания о более отдалённых предках появляются только в летописании 
Московской Руси. В-третьих, для риторики вообще характерна именно тернар-
ная формула – этой классической традиции отвечает и проповедь Илариона. 
Несмотря на всё это, “умолчание” Илариона о Рюрике обрело столь большую 
популярность, что Игоря Рюриковича в нашей исторической литературе стали 
именовать не иначе, как Игорь “Старый”. Хотя у Илариона говорится о “ста-
ром”, т. е. “прежнем”, “раннем” Игоре, подобно тому, как “старый” Ярослав 
(Ярослав Мудрый) упоминается в “Слове о полку Игореве”. При этом, замечу, 
Святослава никто из историков не стал называть “Славным”… Наименование 
Игоря “Старым” было в советской историографии той уловкой, с помощью ко-
торой можно было не упоминать о его отчестве и окончательно “оторвать” его 
имя от “мифического”, “полулегендарного” Рюрика.

Второй источник – это “Память и похвала князю Русскому Владимиру” – 
произведение, созданное в XI в. и приписываемое Иакову Мниху (т. е. монаху). 
Древнейший сохранившийся список этого памятника датируется XV веком. 
Здесь также упомянуты предки Владимира. “Тако же и азъ, худый мнихъ Иа-
ковъ, слышавъ от многыхъ о благовѣрнемъ князѣ Володимери всея Руския зем-
ля, о сыну Святославлѣ, и мало събравъ от многыя, добродѣтели его написахъ, 
и о сыну его, реку же святою славную мученику Бориса и Глѣба, како просвѣти 
благодать Божия сердце князю рускому Володимеру, сыну Святославлю, внуку 
Игореву, и  возлюби и человеколюбивый Богъ, “хотяй спасти всякого человѣка 
и въ разумъ истинный приити», и вжада святого крещения”. Опять-таки среди 
них упоминаются только Святослав и Игорь. Почему это так, становится ясно 
из дальнейшего текста. “И Богъ поможе ему (Владимиру), и сѣде въ Киевѣ на 
мѣстѣ отца своего Святослава и деда своего Игоря”12. То есть на самом деле 
Иаков Мних перечисляет только тех предков Владимира, которые княжили в 
Киеве. Рюрик, естественно, к ним не относился. Поэтому и это “умолчание” 
ничего не доказывает.

Ещё один существенный аспект проблемы – именослов древнерусских 
князей, и вот здесь как раз возникают любопытные моменты. Само имя Рю-
рика, основателя династии, среди его потомков встречается только два раза. 
Это, во-первых, правнук Ярослава Мудрого, Рюрик Ростиславич (ум. в 1092 
г.), князь Перемышльский, и, во-вторых, Рюрик Ростиславич (ум. в 1212 г.?), 
внук Мстислава Великого, семь раз занимавший киевский стол в конце XII 
– начале XIII в. Заманчиво было бы сопоставить его имя с именем предыду-
щего князя, полного тёзки, но ни генеалогические, ни политические связи в 
данном случае не обнаруживаются. Возможно, “возрождение” имени Рюрик в 
12  Бугославский С.А. К литературной истории “Памяти и похвалы” князю Владимиру. – Ле-
нинград, 1925. – С. 142, 152.
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потомстве Мстислава Великого вписывается в общий контекст появления ряда 
скандинавских по происхождению имён в этой ветви Рюриковичей в связи со 
скандинавским браком самого Мстислава. Таковы имена дочерей Мстислава 
– Мальмфрид, Ингибьёрг, Рогнеды. Вероятно, к этому кругу относится также 
и имя “Ингварь” (т.е. Игорь в его первоначальной, скандинавской форме): его 
носили два правнука Мстислава – Ингварь Ярославич и Ингварь Игоревич, 
причём второй был племянником Рюрика Ростиславича13. Хотя, судя по хроно-
логии летописей, второй Рюрик Ростиславич родился уже после смерти деда: 
первый раз он упоминается как смоленский князь в 1157 г., участвующий в во-
енных действиях14, что позволяет отнести время его рождения к рубежу 1130-х 
– 1140-х гг., следовательно, он умер в возрасте около 70-ти лет. Примечательно, 
что христианское имя этого Рюрика Ростиславича, Василий, отсылает к тра-
диции, идущей от Владимира Святого, христианским именем которого было 
“Василий”. Таким образом в именах Рюрика Ростиславича как бы соединились 
имена двух основателей династии: генеалогического родоначальника языче-
ских времён и христианского предка – крестителя Руси. Есть, впрочем, сведе-
ния и ещё об одном Рюрике. Это Рюрик Ольгович, черниговский князь, в кре-
щении, возможно, носивший имя “Константин”. Его упоминает В. Н. Татищев 
под 1212 г., и с ним сопоставляют имя “Константин” из Любецкого синодика, 
в котором упомянуты имена князей Черниговской династии. Однако существу-
ют очень серьёзные сомнения в реальности этого князя15.

Казалось бы, имя родоначальника должно пользоваться особой популярно-
стью среди его потомков. Но этого как раз не происходит. Более того, в тради-
циях и других династий, как европейских, так и азиатских, заметно не слишком 
частое употребление имён родоначальников – имён, которые, вероятно, могли 
считаться особо почитаемыми и потому до некоторой степени “табуированны-
ми”. И династия Рюриковичей в этом отношении не представляет исключения. 
Но особенно интересен первый Рюрик среди потомков “старого” Рюрика. Пер-
вый Рюрик Ростиславич происходил из той ветви потомков Ярослава Мудрого, 
которая “выпала” из лествичной системы престолонаследия (системы родово-
го старейшинства) и, по сути, стала “изгойской”. Дед Рюрика, старший сын 
Ярослава Мудрого – Владимир Ярославич, княжил в Новгороде и умер ещё 
при жизни своего отца. Отец Рюрика, Ростислав Владимирович, в 1064 г. бе-
жал в Тмуторокань, где через несколько лет был отравлен. Не совсем понятно, 
13  Подробнее о скандинавских именах в семье Мстислава Великого см.: Джаксон Т.Н. Ис-
ландские королевские саги как источник по истории Древней Руси и её соседей X–XIII 
вв. / Т. Н. Джаксон // Древнейшие государства на территории СССР. 1988–1989 гг. – Мо-
сква, 1991. – С. 159–164; Мельникова Е. А. Источниковедческий аспект изучения скан-
динавских личных имён в древнерусских летописных текстах / Е. А. Мельникова // У 
источника. – Вып. 1. Сб. статей в честь чл.-корр. РАН С.М. Каштанова. – Москва, 1997. 
– С. 91–92; Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Выбор имени у русских князей в X–XVI вв.: 
династическая история сквозь призму антропонимики. – Москва, 2006. – С. 355–366.

14  ПСРЛ. – Т. 2. – Москва, 1998. – Стб. 491 (ультрамартовская датировка).
15  См. и ср.: Толочко А.П. “История Российская” Василия Татищева: источники и извес-
тия. – Москва – Киев, 2005. – С. 458–468; Пятнов А. П. Рюрик Ольгович черниговский: 
мифический персонаж или реальный политический деятель XIII века? / А. П. Пятнов // 
Сборник Русского Исторического общества. – № 8. – Москва, 2003. – С. 287–289.
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какие были у него владения до этого, но, во всяком случае, с 1080-х гг. сыно-
вья Ростислава пытались закрепиться в Юго-Западной Руси16. В 1086 г. Рюрик 
Ростиславич княжил в Перемышле, а на Любечском съезде 1097 г. Перемышль 
и Теребовль были закреплены за его братьями Володарем и Василько. Сочета-
ние имён братьев Ростиславичей – Рюрик, Володарь и Василько17 – выглядит 
не случайным. Можно предположить, что на их имянаречение повлиял поли-
тический контекст – именами своих сыновей князь Ростислав Владимирович 
хотел подчеркнуть принадлежность своей семьи к княжескому роду, её проис-
хождение от общих для всех древнерусских князей предков. Рюрик – наиболее 
древний предок, основатель рода, Володарь (ср. Володимир, по принципу “ва-
рьирования родового имени”) – аллюзия на имя крестителя Руси Владимира 
Святославича, Василько (ср. Василий) – имя князя Владимира в крещении. Тем 
самым Ростислав хотел продемонстрировать родичам законность притязаний 
своей семьи на определённую часть земельных владений княжеского рода18. 
Эта демонстрация, безусловно, была рассчитана на “старших” Ярославичей 
и их семьи и, конечно, не имела бы смысла, если бы представление о Рюрике, 
как родоначальнике княжеского дома, уже не было к тому времени прочно уко-
ренившимся на Руси (по крайней мере, в древнерусской княжеской династии).

Когда же произошло это имянаречение? Судя по генеалогической хро-
нологии, Рюрик Ростиславич родился уже после смерти Ярослава Мудрого 
(1054 г.), но не позже середины 1060-х гг. Скорее же всего – на рубеже 1050-х 
– 1060-х (годы жизни его деда, Владимира – 1020–1052; смерть отца, Ростис-
лава, датируется 3 февраля 1067 г.). Следовательно, к концу 1050-х гг. Рюрик 
уже однозначно считался родоначальником русской княжеской династии. Если 
родственная связь Игоря с Рюриком и не существовала в устных преданиях о 
Рюрике изначально, она должна была появиться тогда, когда княжеская дина-
стия остро нуждалась в обосновании законности своих прав на власть. Ведь 
сам факт приглашения князя обеспечивал законность правления на Руси реаль-
ных или предполагаемых потомков Рюрика. Следовательно, при “создании” 
родственной связи Игорь – Рюрик принципиальной была легитимация княже-
ской династии в целом. Когда же в этой легитимации существовала реальная 
необходимость, исходя из наших знаний о ранней русской истории? Очевид-
но, что такая необходимость могла быть, прежде всего, тогда, когда на Руси 
существовали другие династии или правители, которые могли соперничать с 
потомками Игоря или с которыми у “Игоревичей” возникали конфликты. Это 
– эпоха Ольги (и очевидно, Святослава), когда сохранялись довольно сильные 
16  Котляр Н.Ф. Древнерусская государственность. – Санкт-Петербург, 1998. – С. 167–170.
17  Именно такой порядок по старшинству следует из летописных сообщений: Рюрик кня-
жит в Перемышле, затем Перемышль отходит Володарю, Василько в известии о Любеч-
ском съезде назван после Володаря.

18  Ср. мнение В.Я. Петрухина, полагающего, что “Ростислав назвал своего сына Рюриком, 
демонстрируя “старейшинство” новгородского стола” (Петрухин В. Я. Никон и Тмуторо-
кань: к проблемам реконструкции начального летописания / В. Я. Петрухин // Восточная 
Европа в древности и средневековье. XV Чтения памяти В.Т. Пашуто. Материалы конфе-
ренции. М., 2003. С. 195), которое к тому времени, как кажется, было вполне очевидно 
(после киевского, разумеется).
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племенные князья, вероятно, местного происхождения (типа Мала), или, что 
более вероятно, начальный период правления Владимира, когда известны кня-
зья скандинавского происхождения в разных центрах (типа Рогволода в Полоц-
ке, возможно, Туры в Турове). Именно тогда демонстрировать легитимность 
именно “Рюриковичей” – Игоревичей и было наиболее актуальным. Следо-
вательно родственная связь между Игорем и Рюриком возникла ещё в пери-
од устного бытования преданий о первых русских князьях. Возможно, такая 
связка возникла в начальный период княжения Владимира, тесно связанного 
с Новгородом и, согласно летописи, даже приглашённого новгородцами к себе 
на княжение, а не просто направленного киевским князем – отцом. Во всяком 
случае, при Владимире представление о единой княжеской геналогии одного 
княжеского рода должно было уже сформироваться19.

Однако, на самом деле есть ещё один аргумент, косвенно подтверждаю-
щий происхождение Игоря от Рюрика – и это опять княжеские имена. Даже 
при самом беглом знакомстве с именами князей домонгольской Руси невольно 
поражаешься широкой распространённости имён со второй основой -слав. Та-
ковы Святослав, Ярослав, Изяслав, Мстислав, Вячеслав, Брячислав, Всеслав, 
Ростислав и многие другие. Имена такого типа были распространены повсе-
местно – во всех ветвях огромного рода Рюриковичей, во всех княжеских зе-
мельных династиях. Первым носителем такого имени среди Рюриковичей был 
уже многократно упоминавшийся внук Рюрика – Святослав Игоревич. Однако, 
чем объяснить такую популярность основы -слав в княжеском именослове? В 
своё время была высказана гипотеза о том, что имя Святослав представляло 
собой как бы соединение двух имён – Рюрика, первой основой которого, как 
известно, было слово “слава”, и Олега, в буквальном переводе означающего 
“священный”20. Несмотря на то, что эта гипотеза вызвала критику21, опреде-
лённое рациональное зерно в ней может быть. Вторая часть имени Святос-
лав могла восходить к одной (первой) из скандинавских основ имени Рюрик 
– Hroð-, “слава”. Если это так, то Рюрик, бесспорно, считался предком уже 
Святослава, а сведения о том, что он был отцом Игоря, достоверны. Интересно 
и то, что один из сыновей самого Святослава был назван Олегом. Возможно, 
это имянаречение произошло не только потому, что его бабку звали Ольгой, 
но и потому, что когда-то существовал князь Олег, который реально являлся 
родственником Рюриковичей. В любом случае княжеская антропонимия по-
зволяет скорее подтверждать, нежели ставить под сомнение родство Рюрика 
с Игорем, а, значит, и последующими Рюриковичами. Во внелетописных ис-
точниках Рюрик впервые упоминается в качестве предка русских князей в “За-
донщине”, написанной в XV в. и посвящённой победе на Куликовом поле22. 
“Тот бо вещий Боян воскладоша гораздыя своя персты на живыя струны, 
19  Ср.: Мельникова Е.А. Рюрик и возникновение восточнославянской государственности. – 
С. 73–74.

 
20  Членов А.М. К вопросу об имени Святослава / А. М. Членов // Личные имена в прошлом, 
настоящем и будущем. Проблемы антропонимики. – Москва, 1970.

21  См.: Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Выбор имени. – С. 41.
22  Повесть временных лет. – С. 398 (коммент. Д.С. Лихачёва).
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пояше руским князем славы: первую славу великому князю Киевскому Игорю 
Рюриковичю, вторую – великому князю Владимеру Святославичю Киевскому, 
третюю – великому князю Ярославу Володимеровичю” – говорит создатель 
этого произведения, используя словесные обороты “Слова о полку Игореве”.

Таким образом, на мой взгляд, основания для сомнений в происхождении 
Игоря от Рюрика лежат вне плоскости источниковой информации.

Yevheniy Pchelov. WAS IHOR THE SON OF  RIURYK?
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Ігор Смуток*

РОДОВІД ШЕПТИЦЬКИХ 
ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПЕРЕМИШЛЬСЬКИХ ГРОДСЬКИХ І 

ЗЕМСЬКИХ АКТІВ XVI – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVIII СТОЛІТТЯ

Шептицькі у XV – XVIII ст. належали до руської шляхти Перемишльської 
землі (термін “руський” вживаємо у конфесійному значенні). Поряд з кількома 
іншими родами вони творили її еліту, для котрої були властивими  активна 
участь у суспільно-політичному та військовому житті краю, відносно високий 
рівень матеріальних статків, помітний вплив на культурне та церковне життя 
тощо. Впродовж двох століть Шептицьким вдавалося поєднувати ці фактори.  
Показово, що йдеться не про окремі особистості, не про одне-два покоління, а 
про цілий рід, який зумів інтегруватися в суспільно-політичне середовище, де 
панувала католицька шляхта, й при цьому зберегти етноконфесійну ідентич-
ність. Безумовно, феномен Шептицьких заслуговує на увагу на часі створення 
докладного всебічного дослідження історії цього роду. Така робота потребує 
вивчення великого й різноманітного масиву джерел і є справою майбутнього. 

Дану публікацію слід розглядати як складову такого дослідження, котра, 
спираючись на певний масив історичних документів (акти перемишльських 
гроду та земського суду) розглядає генеалогічні аспекти роду Шептицьких, іс-
торію їх побутування в Перемишльській землі у XVІ – XVIII cт. В перспективі, 
провівши аналогічні дослідження, оперті на львівські гродські і земські книги 
та акти львівської і перемишльської констисторій кінця XVІІ – XVIII cт., можна 
підготувати докладну історію роду у давньопольську добу.

Збір та систематизація відомостей до історії родини Шептицьких розпо-
чалися у XVIII cт. Першим таку спробу здіснив К. Несецький. У своїй відомій 
праці про польські шляхетські роди та їхні герби він умістив лаконічну довідку 
про Шептицьких1. У ній автор згадав Петра і Олександра Захарію та перераху-
вав синів і внуків останнього, зазначивши їхні титули, шлюби. Таким чином, 
К. Несецький володів інформацією тільки про найбільш заможне відгалуження 
Шептицьких й повністю оминув увагою інші родові гілки. 

У XIX cт. праця К. Несецького неодноразово передруковувалася з до-
повненнями та уточненнями. Найбільш відоме видання, що з’явилося у 
Лейцигу в 1839-1846 рр., належить Я. Н. Бобровичу. В окремому додат-
ку він подав більш докладні відомості про Шептицьких, однак вони охо-
плюють період другої половини XVIII – XIX cт. Що стосуєтся більш ран-
нього часу, то, на жаль, Я. Н. Бобровичу не вдалося суттєво доповнити та 
виправити свого попередника. Вся інформація XVII cт. (для XV –XVI cт. 
вона взагалі відсутня) обмежується в нього переліком Шептицьких, котрі брали

* Смуток Ігор – кандидат історичних наук, доцент, Дрогобицький державний педагогічний 
університет ім. І.Франка.

1 Niesiecki K. Herbarz Polski. – Lipsk, 1841. – T. VIII. – S. 620-621.
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участь в обранні польських королів від Владислава IV до Августа ІІ та посіда-
ли в різний час єпископські і митрополичі кафедри2.

В другій половині XIX cт. польська генеалогія продовжує поповнюватися 
черговими виданнями-гербівниками. Два з них заслуговують на увагу, оскіль-
ки містять матеріал про Шептицьких. Одне з них належить Адаму Амілька-
ру Косінському, літератору, котрий наприкінці життя зайнявся генеалогією, у 
1877 р. він розпочав публікацію кількатомного видання під назвою “Przewodnik 
Heraldyczny”. Через два роки Теодор Жихлінський почав видавати свою відому 
працю “Złoty księga szlachty polskiej”. 

Обидва включили відомості про Шептицьких до першого тому. За змістом та 
характером поданої інформації ці публікації вигідно відрізняються від попередніх. 
Обидва автори знали про привілей князя Лева, та його підтвердження Казими-
ром IV у 1469 р.; повідомляють про вивід шляхетства Федором Шептицьким 
того ж року; перераховують членів роду, котрі, на їхню думку, жили в XV – 
XVI cт., правда, висуваючи свої припущення з приводу того, в яких родин-
них зв’язках вони перебували між собою. Обидва сходяться на думці, що всі 
Шептицькі так чи інакше походять від Яцька, що жив у середині – другій 
половині XVI cт. та його двох синів Юрія і Теодора, кожен з яких започаткував 
два окремі відгалуження. Історія останніх викладена включно до представників 
сучасного авторам покоління роду, тобто до кінця ХІХ ст.3 

Запропоновані А. А. Косінським і Т. Жихлінським історії роду у XVII 
– XIX cт., до певної міри, різняться між собою. Співставлення їхніх даних 
з нижчевикладеним у статті матеріалом засвідчує більші розбіжності з да-
ними А. Косінського. На нашу думку, Т. Жихлінський володів докладнішою 
інформацією та ретельніше її опрацював. Зрештою, він ще повертався до цієї 
теми, опублікувавши в п’ятому томі своєї праці генеалогічну таблицю роду 
Шептицьких, з правками та змінами4. Втім, маючи в своєму розпорядженні 
видання Т. Жихлінського, не варто нехтувати  доробком А. А. Косінського. 
Останній уникнув кількох помилок, котрих припустився його сучасник. На-
приклад, вірно назвав синів Теодора тощо. 

Залишається відкритим питання, щодо джерел, якими послуговувалися 
обидва дослідники. А. А. Косінський не робить навіть натяку на те, що саме він 
використовував, натомість Т. Жихлінський лишень зазначає, що склав родовід 
на підставі “akt ziemskich i grodzkich, oraz metryk stanowych, znayjdujących się 
przy wydziale krajewym we Lwowie, metryki koronnej w Warszawie i dokumentów 
autentycznych”5. І. Шпитковський вважає, що останній мав у своєму роз-
порядженні нотатки до історії роду Шептицьких, складені графом Іваном 

2 Ibidem. – T: Dodatek. – Lipsk, 1844.– S. 425-427.
3 Żychlinski T. Złoty księga szlachty polskiej. – Rocznik I. – Poznań, 1879.– S. 301-306; – Rocznik 

V. Poznań, 1883.– Tablice genealogiczne (Szeptyccy); Кosiński A. A. Przewodnik heraldyczny: 
monografi e kilkudziesięciu znakomitych rodzin, spis rodzin senatorskich i tytuły honorowe 
posiadających. – Kraków, 1877. – S. 605-625.

4 Żychlinski T. Złoty księga szlachty polskiej. – Rocznik V. – Poznań, 1883.– Tablice genealogic-
zne (Szeptyccy).

5 Там само. 
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Шептицьким, батьком митрополита Андрея6. Скоріш за все, саме цей рукопис 
ліг в основу статті та родоводу Шептицьких авторства Т. Жихлінського. Про це 
свідчить характер поданої інформації. Автор акцентує на супільно-політичній 
та військовій діяльності  кожного представника роду, в той час як такого роду 
інформація практично відсутня у гродських та земських актах та матеріалах 
про підтвердження шляхетства Шептицькими, узятих з Крайового комітету. 
Якби Т. Жихлінському справді довелося працювати із зазначеними джерелами, 
у його праці  домінували б відомості про маєткові та судові справи Шептиць-
ких, а не про їхні військові здобутки. 

На початок ХХ ст. опрацювання і публікації шляхетських гербівників під-
нялося на якісно новий рівень, фактично сягнувши своєї кульмінації. Це втіли-
лося в реаліації таких багатотомних видавничих проектів як “Herbarz Polski”  
авторства Адама Бонєцького та “Rodzina” Северина Уруського. Однак, упоряд-
ковані за алфавітним порядком, вони так і не були доведені до кінця. Праця 
А. Бонєцького обривається на 16 томі, доведеному до літери “М”, а С. Урусь-
кого – на 15 томі, доведеному до літери “R”. Таким чином, Шептицькі не по-
трапили до цих видань й їхній родовід не став предметом наукового вивчення.

На початку того ж ХХ ст. з’явилося кілька праць дослідників історії Церк-
ви, що побіжно торкаються даної проблематики. Зокрема, І. Рудович, вивчаючи 
біографію та діяльність львівських владик з роду Шептицьких, зупинився на 
з’ясуванні їхніх родинних коренів7.

У 1933 р. Іван Шпитковський розпочав публікацію в часописі “Богосло-
вія” розвідку з промовистою назвою “Рід і герб Шептицьких”. Амбітні плани 
автора всебічно та вичерпно розкрити історію роду Шептицьких, діяльність 
її окремих представників, здавалося б, мали під собою всі підстави. І. Шпит-
ковський добре знав історіографію проблематики, мав доступ до матеріалів 
родинного архіву у Прилбичах. Однак, реалізувати заплановане, судячи з усьо-
го, не вдалося. Розпочавши з “І. Історичної частини”, де він подав загальний 
огляд історії роду та роль і місце окремих його представників у церковному, 
суспільно-політичному житті давньопольського та австрійського періодів, ав-
тор переходить до вивчення гербу Шептицьких. Це зайняло  більшу частину 
опублікованого. Тут на початках дослідник ще не виходить за рамки предме-
ту дослідження, однак з третьої частини своєї публікації, уміщеної в Т. ХІІ, 
кн. 1 та наступних числах часопису він все більше сходить на манівці, вдаю-
чись в розлогі екскурси з історії кириличної, грецької, латинської палеографій, 
історії в’язі та її існування в кирилиці та грецькому письмі, історії вживання 
букв “Ш, Т, П” тощо. Як наслідок,  І. Шпитковський так і не дійшов до генеало-
гії Шептицьких, яку вже на перших сторінках своєї праці задекларував подати 
як другу частину дослідження8.
6 Шпитковський І. Рід і герб Шептицьких // Богословія. – Т. ХІ. – Кн. 3-4. – С. 206.
7 Рудович І. Епископы Шептицки. – Богословский вестник. – (Львов), 1901. – № 1. – С. 24-

35; – № 2. – С. 102-134; № 3. – С. 184-192; № 4. – С. 238-248; – № 5. – С. 289-305; – 1902. 
– № 1. – С.26-59; –  № 2. – С. 233-250; – № 4. – С. 338-347.

8 Шпитковський І. Рід і герб Шептицьких // Богословія. – Львів, 1933. – Т. ХІ. – Кн. 2. – С. 
98-110; Кн. 3-4. – С. 186-217; – Львів, 1934. – Т. ХІІ. – Кн. 1. – С. 27-44; – Кн. 2-3. – С. 162-
179; Львів, 1936. – Т. XIV. – Кн. 2-3. – С. 121-142; – Кн. 4. – С. 237-250; – Львів, 1937. – Т. 
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Таким чином, історія роду Шептицьких на сьогодні представлена півтора-
сотлітньої давності працями А. Косінського і Т. Жихлінського, написаними аж 
ніяк не за сучасними науковими вимогами.

Дана публікація базуєтся на документах з перемишльських гродських та 
земських судів, що на сьогодні зберігаються у фонді 13 і 14 Центрального дер-
жавного історичного архіву України у м. Львові  і охоплюють період від серед-
ини XV до кінця XVIII cт. Наявна в них інформація дозволяє реконструювати 
родовід Шептицьких, уяснити орієнтовні хронологічні рамки життя кожного з 
його представників, з’ясувати питання, в першу чергу, господарської діяльнос-
ті та майнове становище кожного з них. 

Перші документальні відомості про власників Шептич вкрай скупі й для 
XV cт. маємо заледве кілька згадок. Зокрема, у 1469 р. Федір вивів у пере-
мишльському земському суді своє шляхетство9. Правда, ще раніше під 1436 р. 
маємо повідомлення про якогось Петра з Вощанців (це село у XVІ – XVIII cт. 
незмінно входили до родинного маєтку Шептицьких), що позичив у Фредра 
з Плешович 40 марок10. Однак, важко однозначно стверджувати, чи належав 
він до Шептицьких чи ні. У 1471 р. Федір продав дві третини свого маєтку у 
Шептичах племіннику Сеньку, а одну третину подарував11. Той самий Сенько 
у 1471 р. представляв у перемишльському гродському суді інтереси Стецька з 
Михалович12. 

Дядько з племінником, згадані у проміжку двох років – це все, що зна-
ємо на сьогодні про Шептицьких XV cт. Ситуацію не рятують навіть привілеї-
фальсифікати Казимира IV 1458 і 1469 рр. з поданою, чи то знаданою грамо-
тою князя Лева 1284 р. У них поряд із Федьком і Сеньком присутні ще кілька 
осіб. Так, виявляється, Сенько мав двох братів і їхній батько, на той час по-
кійний, звався Яцько13. Можна припустити, що, коли готувався цей документ, 
у середині XVI cт. його творці справді знали, хто мешкав у Шептичах сто літ 
тому. Однак, з такою долею ймовірності можна стверджувати, що фальсифі-
катори вигадали імена братів або помилково назвали їх братами Сенька та ді-
тьми Яцька. На жаль, через брак джерел ні підтвердити, ні спростувати інфор-
мацію  привілеїв Казимира IV на даний час неможливо. Зайве говорити, що 
прив’язати Федька з племінником Сеньком до Шептицьких, відомих на початок 
XVI cт., також не вдається.

З початком  XVI cт. Шептичами володів Михайло. Вперше він з’являється у 
1508 р. у поборовому реєстрі шляхти Самбірського, Дрогобицького, Стрий-
ського повітів14. Впродовж наступних років він згадується неодноразово:

XV. – Кн. 2-3. – С. 152-174. – Кн. 4. – С. 253-263.
9 Akta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczypospolitej z Archiwum t.zw. Bernardyńskiego we 

Lwowie, wydane staraniem Galicijskiego Wydziału krajowego. / Wyd. K.Liske, A. Prochaska, 
W. Hejnosz. (AGZ). – Lwów, 1903. – T. 18. – № 17.

10 Ibidem.  – № 56.
11 Ibidem.  – № 225-227.
12 Ibidem. – Lwów, 1901. – T. 17. – № 525.
13 Купчинський Олег. Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ – першї 
половини XIV століть. Дослідження. Тексти. – Львів, 2004. – С. 829-830.

14 Jabłonowski Alexander. Polska XVI wielu pod względem geografi czno-statystycznym. – Tom. 
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У 1523 р. разом з Дашком Ортинським придбав частку у с. Ортиничі від 
спадкоємців Ганки Погорецької за 20 гривень15.

У 1526 р. Івашко Хлопецький повернув йому борг у розмірі 10 гривень16.
У 1529 р. позиває Тимка і Олексу Височанських з приводу завданих тілес-

них ушкоджень17. 
У 1531 р. Михайло зрікся своїх прав на материнські маєтки у с. Висоцько 

на користь Дмитра Думки та Івашка Вериги Височанських. Таким чином, мати 
Михайла походила з Височанських, або Комарницьких чи Турянських, котрі на 
кінець XV ст. були співвласниками с. Висоцька Верхнього18.

У 1535 р. Олекса Гортинський відступив йому половину своєї частки у с. 
Ортиничі19. 

Михайло помер або у 1535 р., або в наступному, 1536,  році. На це вказує 
акт зречення з прав на батьківські і материнські маєтки з боку його дочки Ори-
ни на користь братів, а не батька, датований від 14 березня 1536 р.20 

Двічі документи повідомляють про дружину Михайла, котру звали Удя. 
В 1519 р. вона позивала до перемишльського земського суду Олехна Гортин-
ського21, а в 1532 р. же Василь Ортинський позивав її з приводу побиття22. 

Наступне покоління Шептицьких представлене чотирма синами Михайла 
– Кузьмою, Іваном, Яцьком і Тимком. Брати вперше згадуються у 1536 р. До 
кінця 1540 – початку 1550-х років маємо ще кілька документальних свідчень 
про перших трьох, натомість про Тимка пізніших відомостей немає23. На пе-
ріод їхнього життя припадають дві гучні справи. Перша, пов’язана із розмеж-
уванням королівських і шляхетських маєтків у Самбірському старостві 1538 р. 
, що мало місце і в с. Ортиничах, де Шептицькі володіли земельною часткою, 
набутою у свій час батьком24. Друга – з підтвердженням права власності на 
с. Шептичі, наданого нібито князем Левом предкам Шептицьких25. На час отри-
мання цього підтвердження від Сигізмунда Августа у 1552 р. живим залишався 
тільки Яцько, Кузьма помер напередодні. (Іван згадується ще в 1553 р.26, втім, не 
виключено, що вказана особа належала до наступного покоління Шептицьких 

VII: Ziemie Ruskie, część 2: Ruś Czerwona. (Źródła dziejowe, tom XVIII, cz. 2 ) – 1903. – S. 114.
15 ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 9. – С. 391-392.
16 Там само. – С. 525.
17 ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 262. – С. 1705-1706.
18 Там само. – Спр. 9. – С. 826-827.
19 Там само. – Спр. 12. – С. 150.
20 Там само. – С. 298.
21 Там само. – Спр. 7. – С. 272.
22 Там само. – Спр. 261. – С. 404.
23 Там само. – Спр. 18. – С. 600-601; Спр. 21. – С. 595; Спр. 24. – С. 814; Спр. 281. – С. 868; Ф. 14. 

– Оп. 1. – Спр. 263. – С. 84, 507-508, 514; Спр. 264. – С. 481; Спр. 265. – С. 60, 846; Спр. 266. – 
С. 774; Спр. 268. – С. 139. 

24 Там само. – Спр. 263. – С. 84; спр. 263. – С. 507-508. Dokumenta dotyczące dawnej ekonomii 
// Dodatek miesięczny do „Gazety Lwowskiej”. – Lwów, 1872. – R. 1. – T. 1. – S. 163-172.

25 Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ - першої 
половини XIV століть. Дослідження. Тексти. – Львів, 2004. – С. 491-497, 828-831, 871-
875.

26 ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 268. – С. 139.
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й була сином або племінником Яцька і Кузьми, інакше важко зрозуміти, чому 
його ім’я відсутнє у королівському привілеї 1552 р.). 

Про дружин Кузьми, Яцька, Івана і Тимка акти не повідомляють. Жихлін-
ський Т. зазначає, що Яцько мав шлюб з Йоанною, дочкою Матвія Замойсько-
го. Це цілком вірогідно, адже Матвій Замойський, справді, жив наприкінці 
XV – першій чверті XVI cт. а його дві дочки – Анастасія (1539) та Марухна 
(1546), були сучасницями гіпотетичної дружини Яцька27. 

З середини 1550-х років і впродовж наступних трьох десятиліть перемишль-
ські акти не містять жодних відомостей про Шептицьких. Таку мовчанку важко 
потрактувати. Можна припустити, що в цей час через не зовсім  зрозумілі при-
чини Шептицькі віддавали перевагу Львівському гроду і земському суду. Втім 
підтвердити або спростувати таке припущення вдасться лише після опрацю-
вання відповідних актів цих установ. 

З початку 1580-х років Шептицькі з’являються знову так само раптово, як 
перед тим зникли. Їхня поява на сторінках перемишльських актів спричинена 
насамперед їхніми шлюбами та активною господарською діяльністю на тере-
нах Самбірського і Дрогобицького повітів. 

Отже, в кінці XVI cт. маємо справу з синами Яцька. Троє з них добре знані, 
натомість, четвертий Іван відсутній у Т. Жихлінського, згадується всього-на-
всього двічі. У 1583 р. він оскаржив Федька Кальнофойського Курдиковича з 
приводу побиття та завдання тілесних ушкоджень, а через два роки він звину-
вачував брата Сенька й знову щодо свого побиття28.

Федір (Теодор) Яцькович, мабуть, старший з-поміж братів, одружився з 
Марухною, єдиною дочкою Яцька Турянського Іршовича (1585)29. Останній 
належав до відгалуження Турянських, котрі, окрім дідичних маєтків у сс. Тур-
йому і Топільниці, володіли так званою “Головачовською” часткою у с. Угер-
ці, придбаною ще на початку XVI cт.30 Тому нащадки Федора впродовж XVІІ-
XVIII cт. володіли частинами вказаних сіл. Сам Федір помер між 1609-1611 рр.31 

Сенько Яцькович одружувався двічі. Спочатку на Фенні, дочці Андрія Ту-
рянського Лоя (1592)32, вдруге – на Анні, дочці Івана Монастирського Степа-
новича (1599)33. Він також став власником часток у сс. Турйому і Топільниці. 
Однак, на відміну від брата Федора, не так через укладення шлюбу з Турян-
ською, як завдяки власним зусиллям та господарській активності34. Повторення 
27 AGZ. – Lwów, 1903. – T . 18. – № 2338. ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 8. – 
С. 756; Спр. 14. – С. 258-259, 889.

28 Там само. – Спр. 299. – С. 2475; спр. 301. – С. 497-498.
29 Там само. – Спр. 44. – С. 652; спр. 54. – С. 1054-1055.
30 Matricularum Regni Poloniae Summaria, excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo 

Varsoviensi asservatntur / Ed. Th. Wierzbowski. (MRPS) – Pars IV:  Sigismundi I regis tempora 
complectens (1507-1548). Vol.2: Acta cancellariorum 1507-1548. – Varsoviae, 1910. – № 878.

31 ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 327. – С. 149; – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 74. – 
С. 101-103.

32 Там само. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 55. – С. 747-748.
33 Там само. – Спр. 64. – С. 1149-1150.
34 Там само. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 323. – С. 136; – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 56. – С. 516-520; 

– Спр. 62. – С. 949; – Спр. 65. – С. 1337-1339; – Спр. 78. – С. 1235-1237; – Спр. 85. – С. 
1137-1138.
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одруження та родичання з Монастирськими підштовхнуло Сенька до створен-
ня ще одного маєтку в с. Монастирці35. Здається, саме в родовому гнізді Монас-
тирських Сенько провів останні роки життя й помер незабаром після 1623 р.36

Георгій Яцькович з’являється найпізніше, щойно у 1599 р. Як і двоє інших 
братів, він поріднився з власниками сс. Турйого і Топільниці. Зокрема, його 
дружиною стала Марухна, дочка Василя Бандрівського (1599)37, яка доводила-
ся внучкою Андрію Турянському Бутчичу й успадкувала від нього маєтності у 
вказаних селах38. Георгій доповнив нерухомість дружини за рахунок власних 
незначних придбань39. Втім, Тур’є з Топільницею так і не стало місцем постій-
ного осідку подружжя. На відміну від Федора та Сенька, Георгій значно рідше 
згадується в перемишльських актах. Востаннє – 1613 р. На 1621 р. він вже був 
покійним40. 

Кожен з трьох братів започаткував власне відгалуження. 
Нащадки Федора добре знані, оскільки ця гілка виявилася з часом най-

більш заможною та титулованою (більшість її представників посідали земські 
уряди, двоє стали львівськими владиками). Вона загалом вірно подана у Т. Жих -
лінського й потребує лишень незначних доповнень та уточнень.

Натомість, нащадки Сенька і Юрія Шептицьких, хоча вирізнялися замож-
ністю та суспільною активністю серед перемишльської шляхти східного ві-
ровизнання, однак, поступалися в цьому своїм родичам, що виводилися від 
третього брата Федора. Через це реконструкція їхнього родоводу неможлива 
без докладного вивчення документів XVІІ-XVIII cт., основу яких становлять 
гродські і земські акти. Інакше не уникнути помилок, яких допустилися у своїх 
працях Т. Жихлінський та А. Косінський. 

Гілка Федора Шептицького. У Федора, окрім синів Олександра і Петра 
були дві дочки. Анна, одружена з Марком Височанським Янковичем (1607), 
прожила довге життя й померла наприкінці 1650-х - початку 1660-х років41. 
Друга, Катерина, дружина Яна Крайовського (1616), згадується тільки одого 
разу у зв’язку зі своїм шлюбом та сплатою їй братами 1500 злотих посагу42.

Олександр Федорович через шлюб з Фенною, дочкою Васька Винниць-
кого Антоновича породичався з єпископською гілкою Винницьких, оскільки 
його дружина доводилася Антонію Винницькому, перемишльському владиці 
та київському митрополиту, рідною тіткою. Від цього шлюбу він мав трьох 
дітей: Олександра Захарія, Станіслава і Єлизавету (Гелену). Станіслав, якого 

35 Там само. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 330. – С. 1155; – Спр. 333. – С. 930-931; – Спр. 334. – С. 
725-726; – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 66. – С. 818-820; – Спр. 74. – С. 926-929; – Спр. 75. – С. 
1429-1431; – Спр. 78. – С. 1540-1542; – Спр. 79. – С. 1477-1480; – Спр. 85. – С. 326-330; – 
Спр. 85. – С. 1134-1136; – Спр. 87. – С. 1285-1289; – Спр. 89. – С. 904-908; – Спр. 91. – С. 
116-118; – Спр. 94. – С. 1852-1857.

36 ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 94. – С. 1852-1857.
37 Там само. – Спр. 64. – С. 1148-1149.
38 Там само. – Спр. 67. – С. 2482-2484; – Спр. 92. – С. 941-944.
39 Там само. – Спр. 78. – С. 1235-1240.
40 Там само. – Спр. 78. – С. 1235-1240; – Спр. 92. – С. 941.
41 Там само. – Спр. 127. – С. 434-436.
42 Там само. – Спр. 83. – С. 292-293.
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Т. Жихлінський помилково зараховує до синів Федора, а, відповідно, вважає 
братом, а не сином Олександа Федоровича, справді був одружений із Софією 
Літинською (1643). Він не був бездітним, а мав одну дочку на ім’я Анна, яка, у 
свою чергу, тричі виходила заміж: за Станіслава Копистинського (1663), Адама 
Літинського (1676), Яна Добжейовського (1682)43. Єлизавета, відома також як 
Гелена, мабуть, молодша від братів, спочатку одружилася з Михайлом Блажів-
ським Миговичем (1642), а згодом – з Миколаєм  Дрогоцьким (1673)44.

Петро Федорович так само, окрім згаданих у Т. Жихлінського чотирьох 
синів, мав ще трьох дітей: Катерину, дружину Габріеля Берецького (1658), Маг-
далену, дружину Яна Фаустина Волінського (1663) та Хризостома, згаданого 
єдиний раз у 1648 поряд з іншими братами і сестрами у справі батьківського 
спадку у с. Турйому45.

Нарешті, Олександр, один з синів Петра Федоровича, насправді, мав не од-
не, а четверо дітей. Окрім Яна, летичівського хорунжого, про якого повідомляє 
і Т. Жихлінський, були ще Казимир (1700) і Миколай (1713), та дочка Єлена, 
заміжня за Миколаєм Попелем Вівсяником з с. Луки (1700)46.

Гілка Сенька Шептицького. Сенько мав єдиного спадкоємця в особі 
сина Миколая, народженого від шлюбу з Фенною Турянською. Ще за життя 
батька той одружився з Анною, дочкою Миколая Хлопецького (1619). Мико-
лай продовжував володіти частками в Шептичах та Монастирці, позбувшисть 
власності у Турйому і Топільниці, й востаннє згадується в 1670 р.47 Його дітьми 
були Миколай, Катерина та, можливо, Андрій і Самійло. 

Миколай Миколайович за згодою батька у 1648 р. уклав шлюб з Катериною, 
дочкою Федора Бандрівського. Згодом він повторно одружився з Марією Бан-
дрівською. Обидві дружини володіли частками у сс. Терло, Росохи, Лібухова, 
що зумовило появу Шептицьких з середини XVII cт. в родовому осідку Тер-
лецьких48. 

Катерина у 1664 р. вийшла заміж за Георгія Яворського Дуба, родоначаль-
ника заможного у XVIII cт. відгалуження Яворських Дубиків49. Впродовж пів-
століття (до 1712 р.) вона доволі часто згадується на сторінках перемишльских 
актів, однак виключно у справах, пов’язаних з Яворськими та сусідньою шлях-
тою південної гірської частини Перемишльщини50. 
43 ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 114. – С. 722; – Спр. 131. – С. 57; – Спр. 

137. – С. 1867; – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 100. – С. 155; – Спр. 108. – С. 1269-1270; – Спр. 
115. – С. 135-137.

44 Там само. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 415. – С. 2304-2305; – Спр. 416. – С. 866-868.
45 Там само. – Спр. 113. – С. 373-374; – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 122. – С. 45-50; – Спр. 127. – С. 

72-73.
46 Там само. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 468. – С. 223-224, 1002; – Спр. 495. – С. 1464-1466.
47 Там само. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 102. – С. 396-398; – Спр. 129. – С. 176-180; 327. – С. 267-

268; – Спр. 361. – С. 208; – Спр. 362. – С. 171-172; – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 89. – С. 908-910; 
– Спр. 97. – С. 456-457; – Спр. 102. – С. 377-379; – Спр. 110. – С. 503; – Спр. 112. – С. 1452-
1454; – Спр. 113. – С. 53-57, 88-91; – Спр. 115. – С. 405-408, 595-598; – Спр. 129. – С. 621.

48 Там само. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 102. – С. 396-398; – Спр. 104. – С. 790; – Спр. 125. – С. 
2407-2412.

49 Там само. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 129. – С. 616-617.
50 ЦДІА України у м. Львові. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 128. – С. 813-814; – Спр. 132. – С. 
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Андрій з’являється вперше у 1651 р. у судовій справі з Марком Літин-
ським51. Упродовж наступних трьох століть маємо ще кілька згадок про нього. 
Всі вони так чи інакше мають стосунок до його майнових справ у сс. Шептичах 
і Колбайовичах52. У 1670-х роках поряд з Андрієм незмінно виступає брат Са-
мійло, також власник земельних часток у сс. Шептичі і Колбайовичі53. Обидва 
були одружені: Андрій з Сюзаною Хлопецькою (1679), Самійло з Марією По-
горецькою (1664)54. Після 1679 р. відомості про братів зникають. Так само від-
сутня інформація про їхніх прямих спадкоємців.

З 1680-х років рід Сенька Шептицького продовжили діти Миколая Мико-
лайовича. Він мав двох синів і трьох дочок. 

Адам і Еліяш, народжені від першого шлюбу, були старшими від сестер. 
Брати відомі насамперед як власники часток у сс. Терло, Росохи та Лібухова, 
успадковані від матері. Дорослий період їхнього життя припадає на останні 
десятиліття XVII – початок XVIII cт. Про Адама перемишльські акти повідо-
мляють частіше55. З них, поза звичними відомостями про майнові оборудки та 
судові суперечки з ріднею та сусідами, дізнаємося про те, що Адам в молоді 
роки служив товаришем в панцирних хоругвах, а у 1697-1699 рр.56 обирався 
поборцею подимного в Перемишльській землі57. У кінці життя Адам посів 
уряд бузького ловчого58. Еліяш згадується рідше й про його суспільно-політич-
ну діяльність нічого не повідомляється59. Обидва брати були одружені. Адам 
з Марією Ярошинською (1680), Еліяш з Катериною Залеською.60 Смерть оби-
двох, ймовірно, настала в перше десятилітя XVIII cт., сповнене природніх і 
військових катаклізмів61.

Єлена, Єва і Катерина – дочки Миколи Миколайовича – народилися в другому 
шлюбі з Марією Бандрівською. Всі троє вийшли заміж за місцевих шляхтичів з 
сс. Росохів та Терла. Єлена стала дружиною Самійла Стрільбицького Козико-
вича (1700), Єва – Теодора Ямінського, священика с. Терло (1700), Катерина 
– Луки Нанівського (1701)62.

2792-2794; – Спр. 137. – С. 1976; – Спр. 148. – С. 1645; – Спр. 219. – С. 99-100; – Спр. 
222. – С. 188.

51 Там само. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 125. – С. 906-907.
52 Там само. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 129. – С. 176-80, 181-185: – Спр. 134. – С. 167-171.
53 Там само. – Спр. 134. – С. 167-171, 875-882, 906-908; – Спр. 135. – С. 756-761.
54 Там само. – Спр. 129. – С. 176-80: Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 129. – С. 621-624.
55 Там само. – Спр. 125. – С. 2407-2412; – Спр. 135. – С. 1039-1046; – Спр. 141. – С. 625; – 
Спр. 149. – С. 3067-3069; – Спр. 150. – С. 777-778; – Спр. 217. – С. 12-14; – Спр. 415. – С. 
2640-2646; – Спр. 438. – С. 3675-3676; – Спр. 445. – С. 441-442; – Спр. 464. – С. 2029; – 
Спр. 467. – С. 541-542, 1759; – Спр. 495. – С. 541-542.

56 Там само. – Спр. 415. – С. 2640-2646; – Спр. 438. – С. 3675-3676.
57 Там само. – Спр. 464. – С. 2029; – Спр. 467. – С. 1759.
58 Там само. – Спр. 495. – С. 541-542.
59 Там само. – Спр. 130. – С. 454-461; – Спр. 141. – С. 625; – Спр. 149. – С. 2331-2334; – Спр. 152. 

– С. 1054-1055; – Спр. 214. – С. 186; – Спр. 215. – С. 187; – Спр. 467. – С. 197; – Спр. 468. – 
С. 710-716.

60 Там само. – Спр. 135. – С. 1039-1046; – Спр. 465. – С. 1013-1014.
61 Там само. – Спр. 215. – С. 187; спр. 217. – С. 12-13.
62 Там само. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 214. – С. 271-2, 310; – Спр. 215. – С. 185.
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Наступне покоління представляють діти Адама і Еліяша. 
У Адама їх було не менше семи. Це – Якуб, Филип, Базилій, Анна, Єфро-

синія, Марія та Єва. Перші двоє згадуються неодноразово впродовж першої 
третини XVIII cт. З них Якуб, як і батько, посідав уряд бузького ловчого, й був 
одружений з Констанцією, дочкою Адама Требуховського, брест-куявського 
чашника (1718) (у Т. Жихлінського вона помилково названа Катериною)63. 
Филип відбував військову службу товаришем гусарської хоругви та був одру-
жений з Єлизаветою Хроновською (1713)64. Документи вказують на володін-
ня братами частками в Шептичах та Вощанцях й жодного разу не повідомля-
ють про їхній зв’язок з батьківським маєтком в сс. Терлі, Росохах та Лібухові. 
Так само серед котрагентів їхніх майнових справ відсутня шляхта зі вказаних 
сіл. Напевне, нащадки Адама позбулися маєтків у родовому гнізді Терлець-
ких. Решта, а це Базилій та четверо сестер, згадуються єдиний раз у 1713 р. 
у справі з Варлаамом Шептицьким, перемишльським владикою, котрий тримав у 
заставі від сім’ї Адама певні земельні частки у с. Шептичі та претендував через 
суд ще на певні рухомі і нерухомі маєтки65. З них тільки Анна була одружена з 
якимось Уляницьким, натомість інші сестри на цей час залишалися незаміж-
німи.

Людовік, син Еліяша і Катерини Залеської, був єдиним спадкоємцем бать-
ківського маєтку в сс. Терлі, Росохах та Лібухові та, можливо, також власником 
частки, набутої від  дітей Адама. Його дружиною була Анна Добринецька (в 
Т. Жихлінського помилково зветься Софією)66.

Гілка Юрія Шептицького. Павло – єдиний син Юрія – залишався влас-
ником частини Шептич й поза межами родинного гнізда не володів жодним 
маєтком на території Перемишльської землі. Його дружиною у 1640 р. стала 
Фенна, дочка Костянтина Комарницького Черленовича. Разом з нею він 
востаннє з    ’являється в документах під 1646 р., тримаючи у заставі кілька 
підданих у с. Угерці від Петра Шептицького67. 

Павло залишив п’ятеро дорослих дітей. Дві дочки вийшли заміж до Куль-
чиць: Єлена (інакше Галя) стала дружиною Базилія Кульчицького Чопика 
(1671), а Анастасія – Андрія Кульчицького Костика (1700). Третя дочка – Маг-
далена – вийшла заміж за власника частки в сс. Канафости і Угерці Данила 
Чоловського (1673)68. Окрім них, Павло мав двох синів – Стефана і Георгія. 
Обидва мешкали в с. Канафостах, що коло Шептич. 

Стефан, напевне,  старший з-поміж братів, вперше з’являється у 1654 р. з 
приводу побиття Івана Канафойського, яке він здійснив разом з Констянтином 
63 Там само. – Спр. 225. – С. 359; – Спр. 520. – С. 892-895.
64 Там само. – Спр. 495. – С. 253.
65 Там само. – Спр. 495. – С. 541-542, 1359-1362.
66 Там само. – Спр. 225. – С. 50-1; – Спр. 227. – С. 427, 535; – Спр. 229. – С. 529-530; – Спр. 229. – 
С. 730-732; – Спр. 520. – С. 875-876, 1175-1176; – Спр. 530. – С. 19-20.

67 Там само. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 99. – С. 281-282; – Спр. 103. – С. 623-624; – Спр. 111. – С. 
479-480, 482-483, 518-520; – Спр. 112. – С. 1452-1454; – Спр. 115. – С. 435-436, 595-596; 
– Спр. 118. – С. 734-735, 836-837; – Спр. 120. – С. 1691-1693.

68 Там само. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 125. – С. 219-220; – Спр. 214. – С. 17-19; – Спр. 415. – С. 
931.
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Хлопецьким69. Впродовж наступних років маємо періодичні згадки про його 
майнові оборудки з шляхтою с. Канафостів і Вощанців, остання з них датуєть-
ся 1680 р.70 Його дружиною у 1667 р. стала Настасія, дочка Стефана Добрян-
ського71. Невідомо, чи саме від цього шлюбу він мав четверо синів – Григорія, 
Івана, Андрія, Стефана, – згаданих вперше і востаннє в перемишльських актах 
серед решти спадкоємців бездітної тітки Єлени, дружини Базилія Кульчицько-
го Чопика72.

Георгій так само утримував земельні частки не тільки в родинному гніз-
ді, а й в Канафостах73. Його дружиною була Марія, дочка Івана Погорецького 
(1679)74. Він пережив усіх сестер та брата й на 1700 р. був найстаршим у своїй 
родині75. Про його дітей акти не повідомляють.

Таким чином, здійснена реконструкція генеалогії Шептицьких для XVІ – 
першої половини XVIІІ ст. відрізняється від родоводів складених наприкінці 
ХІХ ст. Це стосується впершу чергу двох відгалужень, започаткованих Сень-
ком і Георгієм Шептицькими. Залучення в подальшому документів Львівь-
ских гродських і земських актів дасть змогу завершити дослідження генеалогії 
Шептицьких. 

Igor Smutok. GENEALOGY OF SHCHEPTYTSKYS IN THE 
DATA OF PEREMYSHL ACTA TERRESTRIA ET CASTRENSIA 
OF THE SIXTEENTH – FIRST HALF OF THE EIGHTEENTH 
CENTURIES

69 Там само. – Спр. 380. – С. 1325.
70 Там само. – Спр. 128. – С. 366-369, 600-609, 1464-1469; – Спр. 129. – С. 289-294, 703-704, 

765; – Спр. 135. – С. 756-761.
71 Там само. – Спр. 130. – С. 841.
72 Там само. – Спр. 214. – С. 17-19.
73 Там само. – Спр. 129. – С. 289-294; – Спр. 131. – С. 1822-1825; – Спр. 134. – С. 174-176; – 
Спр. 136. – С. 671-672; – Спр. 144. – С. 280-281, 286-287, 292-293.

74 Там само. – Спр. 134. – С. 174-176.
75 Там само. – Спр. 214. – С. 19.
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Сергей Сорочан*

О ХРАМОВОМ ДЕКОРЕ ВИЗАНТИЙСКОГО ХЕРСОНА И ЕГО 
ЭВОЛЮЦИИ В VI – X ВЕКОВ

Храм в Византии не считался законченным без создания интерьерной деко-
рации, отделки изнутри его полов, стен и сводов, чему уделялось куда большее 
внимание, нежели внешнему облику зданий, который оставался сравнительно 
сухим. Можно согласится с Робертом Остерхаутом, что именно отделочные ма-
териалы и чтимые изображения были для византийцев “...главным элементом в 
оценке конечного продукта”1.

Остатки мраморных архитектурных деталей IV - V, VI - VII, VII - VIII, IX - 
X столетий, стволов, баз, капителей колонн, алтарных преград, междунефных 
плит баллюстрад, облицовочных плит, мозаичных полов, настенных, конховых 
или купольных мозаик и фресок указывают на богатство и нарядный облик 
херсонесских христианских храмов ромейского Херсона, одного из самых зна-
чительных византийских центров на территории Крыма2. Поддержание их сти-
мулировало ремесла провинциальных камнерезов, даже в тех случаях, когда 
они еще работали под руководством приезжих ранневизантийских мастеров, 
особенно с Проконисса, а также зографов – художников, мастеров мозаичного 
дела. Последние искусно работали с местным материалом (камнем, керами-
кой, мрамором) и знали секреты смальты, ее серебрения и золочения, то есть 
вставки в прозрачное стекло тессер соответствующей фольги. Как и мрамор-
ная облицовка, мозаичная декорация требовала больших денежных вложений 
и организованной системы производства, видимо, связанной с промышленным 
производством стекла3. К слову, изготовление смальты расширяет ассортимент 
местных стеклоделов, которые поставляли также оконное круглое стекло в ви-
де дисков диаметром до 18 см4. Следует подчеркнуть, что находки фрагментов 
*  Сорочан Сергій Борисович – доктор історичних наук, професор, зав. кафедри історії старо-
давнього світу і середніх віків Харківського національного університету ім. В. Каразіна.

1  Остерхаут Р. Византийские строители / Пер.: Л.А. Беляев; ред. и коммент.: Л.А. Беляев, 
Г.Ю. Ивакин. – Киев – Москва, 2005. – С.248.

2  Якобсон А. Л. Раннесредневековый Херсонес. Очерки истории материальной культуры 
// Материалы и исследования по археологии СССР. – № 63. – 1959. – С.132-152; Беляев 
С. А. Новые памятники ранневизантийской мраморной пластики из Херсонеса. (К во-
просу об интерьере херсонесских базилик) / С. А. Беляев // Византийский Временник. 
– Т.48. – 1987. – С.142-152; Бернацки А. Б. К вопросу об окончательном этапе обработки 
архитектурных деталей из проконесского мрамора в Херсонесе Таврическом / А. Б. Бер-
нацки // Византийский семинар ХЕРСОNОС ТНЕМАТА: “империя” и “полис”. Тезисы 
докладов и сообщений. – Севастополь, 2009. – С.12 - 13; Wczesnobizantyjskie elementy i 
detale architectoniczne Chersonezu Taurydzkiego / Pod red. Andrzej B. Biernacki. – Poznań, 
2009.

3  Остерхаут Р. Византийские строители. – С.253.
4  Рыжов С. Г. Отчет о раскопках дома IV - III вв. до н.э. во II квартале северо-восточного 
района Херсонеса в 1979 году // Архив Национального заповедника “Херснес Тавричес-
кий”. – Д. № 2136. – Л.13, рис.37.
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последних достаточно часты во время раскопок города и составляют контраст 
с обычной редкостью таких материалов в иных византийских центрах, види-
мо, хуже изученных. Учитывая уровень херсонского стеклоделия, едва ли была 
необходимость везти всю смальту со стороны, хотя часть ее, действительно, 
могла быть привозной.

Все эти материалы не служили предметом специального комплексно-
го изучения исследователей, занимавшихся раннесредневековым Херсоном, 
и в лучшем случае рассматривались вне контекста. Менее всего обработан и 
проанализирован мраморный декор храмов, его семантика, символика, иконо-
графическая программа, типы облицовки, только начата реконструкция форм 
литургических устройств (амвонов, алтарных преград, подпрестольных отвер-
стий для вложения мощей), хотя наиболее выразительные находки обобщены, 
типологически и хронологически классифицированы5. Намечены также гео-
графия распространения в Таврике позднеантичной продукции мрамороломен 
Проконисса (о. Мармора, современный турецкий город Сарайляр) и других ис-
точников, основные направления потоков их экспорта в понтийский регион, 
в том числе в ранневизантийский Херсон6. В частности, выяснено, что мест-
ным заказчикам поступали транспорты с мраморными полуфабрикатами архи-
тектурных деталей и элементов, которые разгружались с судов под надзором 
сопровождавших их высоклассных проконисских мастеров по мрамору и эти 
мастера уже на месте доводили до конца последние фазы обработки, а также 
руководили группой местных ремесленников, делавших завершающую обра-
ботку менее сложных элементов интерьера7. Но к ранневизантийским мрамо-
рам Херсона только в последнее время стали относиться более внимательно, 
пытаясь прежде всего определить место тех или иных элементов, фрагметов в 
литургическом устройстве8.

Даже мозаикам, наиболее цельным памятникам, дававшим представле-
ние о существенной стороне внутреннего интерьера храма, не было уделено 
должного внимания, а некоторые из них вообще остались неописанными. Ис-
5  Якобсон А. Л. Раннесредневековый Херсонес. – С.131-152; Wczesnobizantyjskie elementy 

i detale architectoniczne Chersonezu Taurydzkiego / Pod red. Andrzej B. Biernacki. – Poznań, 
2009.

6  Bortoli-Kazanski A. La repartition du marbre de Proconnese en Crimee a l’epoque paleochre-
tienne // Geographica Byzantina. – Paris, 1981 (Byzantina Sorbonensia, 3). – P.55-65; Barsan-
ti C. L’esportazione di marmi dal Proconesso nelle regione pontiche durante il IV - VI secolo 
/ С. Barsanti // Rivista dell’Istituto nazionale d’Archeologia e Storia del’Arte. Serie 3. – Т.12. 
– 1989. – P.91-220; Skoczylas J., Zyromski M. The Marble Elements in Medieval Charches in 
Chersonesos / J. Skoczylas, M. Zyromski // Религиозное мировоззрение в древнем и со-
временном обществах: праздники и будни. VIII Международ. Крым. конф. по религовед. 
Тезисы докладов и сообщений. – Севастополь, 2006. – Р.49-50; Бернацки А. Б. К вопросу 
об окончательном этапе обработки архитектурных деталей. – С.12-13.

7  Бернацки А. Б. К вопросу об окончательном этапе обработки. – С.13.
8  Ср.: Pеlz A. Die frеchristlichen Kirchen des taurischen Chersonesos (Krim) // Mitteilungen zur 

christlichen Archдologie. – Bd.5. – Wien, 1998.– S.45-78; Бернацки А. Б. Амвоны в интерье-
ре раннехристианских базилик Западного и Северного Причерноморья / А. Б. Бернацки 
// Церковная археология Южной Руси. – Симферополь, 2002. – С.69-82; Wczesnobizan-
tyjskie elementy i detale architectoniczne Chersonezu Taurydzkiego / Pod red. Andrzej B. Bier-
nacki. – Poznań, 2009.
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ключение составляет очерк А. Л. Якобсона, относящийся к мозаичным полам 
города, по словам самого автора, неполный, и некоторые наблюдения как об-
щего, та к и частного характера, предложенные М. Лейтер, Н. И. Барминой, 
Ю. Л. Щаповой, О. Г. Рудаковой, Н. Н. Болговым и особенно О. И. Домбров-
ским9. Последний единственный, кто оставил специальную монографию, по-
священную средневековым мозаикам Херсона. Она не охватывает весь круг 
памятников, но безусловно концептуальна и ценна глубокой, подробной раз-
работкой херсонских материалов. Оценка мозаик и мраморных архитектурных 
деталей Херсонеса, недавно предпринятая Э. Ястжебовской, носит библио-
графический характер и к тому же акцентирована преимущественно на более 
известных позднеантичных (раннехристианских) памятниках10. В свое время 
А. Л. Якоб  сон пришел к выводу, что херсонские мозаичные полы укладывают-
ся в круг известных византийских провинциальных памятников Греции, Ма-
кедонии, Фракии, Малой Азии (Милет и Эфес) и их можно объединить в одну 
стилис тическую группу, укладывающуюся в период правления Юстиниана I. 
Н. Н. Бол гов без достаточных оснований относит большинство таких полов 
к концу V и VI вв.11. По мнению же О. И. Домбровского, подавляющая часть 
мозаик была разновременной и, самое главное, выполнена в гораздо более 
позднее время. Видимо, этой же точки зрения придерживается Н. И. Барми-
на, относящая мозаики херсонских храмов к эпохе иконоборства и к Х в.12, 
что входит в противоречие с имеющейся периодизацией культового строитель-
ства в этом византийском центре. Вопросы же изменения декора, убранства 
интерьера общественных сооружений в эпоху “темных веков” исследователи, 
по сути дела, вообще обошли молчанием, исключив их из системного исто-
рико-археологического, культурологического и искусствоведческого анализа, 
который еще предстоит проделать. Между тем именно уточнение хронологии 
9  Лейтер М. Из материалов по изучению мозаичных полов Херсонеса Таврическо-
го / М. Лейтер // Мистецтвознавство. – Харків, 1928. – Зб. 1. – С.53-64; Якобсон А. Л. 
Раннесредневековый Херсонес. – С.222-247; Домбровский О. И. О некоторых итогах изу-
чения мозаик средневекового Херсонеса / О. И. Домбровский // Проблемы исследова-
ния античного и средневекового Херсонеса. 1888-1988 гг. Тезисы докл. – Севастополь, 
1988. – С.40-42; Его же. Византийские мозаики Херсонеса Таврического / Под ред. А.Б. 
Бернацки, В.А. Кутайсова. – Poznań, 2004; Щапова Ю. Л. Новые данные о ранневизан-
тийских мозаиках / Ю. Л. Щапова // Тезисы докладов XI Всесоюзной сессии по пробле-
мам византиноведения и средневековой истори Крыма, 20-24 сентября 1983 г. (Архив 
Национального заповедника “Херснес Таврический”. – Д. №2385. – 28 л.); Рудакова О. Г. 
Символика мозаичных полов Херсонеса Таврического / О. Г. Рудакова // История глазами 
молодых ученых. – Т.1. – Донецк, 1999; Болгов Н. Н. К проблеме интерпретации изобра-
жений ранневизантийских мозаик Северного Причерноморья / Н. Н. Болгов // Церковная 
археология Южной Руси. – Симферополь, 2002. – С.38-48; Его же. Культурный контину-
итет в Северном Причерноморье IV - VI вв. – Нижний Новгород, 2002. – С.60-65; Барми-
на Н. И. Декоративное убранство крымских базилик в культурно-историческом контексте 
/ Н. И. Бармина // Античная древность и средние века. – Вып.34. – Екатеринбург, 2003. 
– С.117-119.

10  Jastrzebowska E. Chersonese dans l’Antiquite tardive: etat de recherches et bibliographie / 
E. Jastrzebowska // Antique Tardive. – T.9. – 2001.– P.399-418.

11  Болгов Н. Н. К проблеме интерпретации. – С.41
12  Ср. Бармина Н. И. Декоративное убранство крымских базилик. – С.119
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церковного строительства в раннесредневековом Херсоне, предпринятое в по-
следнее время, позволяет внести уточнения в имеющиеся наблюдения и пред-
ложить предельно сжатую систематизацию материалов такого рода, которая, 
надо надеяться, может привести к новым прогрессивным научным идеям и вы-
водам.

Главный кафедральный епископский кафоликон города и большинство его 
филиалов - прочих базилик, воздвигнутых преимущественно в период со вто-
рой половины VI в. до 40-х гг. VII в., имели мозаичные полы. Это вполне объ-
яснимо их дещевизной, по сравнению с мощением мрамором, даже в качестве 
сполии (spolia). В Уваровской базилике (№23), отождествляемой с главным 
храмом города – Свв. Апостолов Петра и Павла, построенном не ранее третьей 
четверти VI в., они были в коридоробразном проходе к экзонартексу, в самом 
экзонартексе (узор из пересекающихся кругов), нартексе (мотив из квадратов 
и ромбов с мелкими квадратами внутри), северном нефе (возможно, пересека-
ющиеся, сплетенные круги и волнообразно вьющаяся лоза) и южном нефе (за-
падная часть – ковровый узор из плетенных кругов, внутри которых помеще-
на восьмилепестковая розетка тройной расцветки с черным крестом и все это 
обрамлено вдоль стены вьющейся красной лозой на желтом фоне; восточная 
часть – большой центральный квадрат со сложным геометрическим рисунком 
в виде “сегнерова колеса” и пять рядов восьмигранников, внутри каждого из 
которых черный крестик)13. Напольная мозаика была в нартексе, боковых не-
фах и частично в главном нефе Восточной базилике, но о ее рисунке сказать 
невозможно14. Зато она подробно описана для возведенной, скорее всего, в пер-
вой половине VII в. базилики 1935 г., где в нартексе и обоих боковых нефах 
можно было видеть излюбленный орнамент в виде “паркета” (“елки”) из зигза-
гообразно идущих полос или пересекающиеся круги, окаймленные бордюром 
из лозы с красным или черным стеблем с сердцевидными листьями, очевидно, 
плюща15. Не менее подробно представлен мозаичный пол в соседней базилике 
13  Архив Национального заповедника “Херснес Таврический”. – Р-1. – Д. № 136 / 2. – Л.142-

146 (зарисовки М.И. Скубетова); Уваров А. С. Извлечение из всеподданейшего отчета об 
археологических разысканиях 1853 г. – Санкт-Петербург, 1855. – С.167; Косцюшко-Валю-
жинич К. К. Отчет о раскопках в Херсонесе в 1901 году / К. К. Косцюшко-Валюжинич // 
Известия Археологической комиссии. – Вып.4. – 1902.– С.67 (рис. эстампажа западной 
части мозаики южного нефа); Якобсон А. Л. Раннесредневековый Херсонес. – С.232-236, 
рис.122-124; Домбровский О. И. О некоторых итогах изучения мозаик средневекового 
Херсонеса. – С.41-42; Его же. О хронологии “Базилики Уварова” / О. И. Домбровский 
// Историческое наследие Крыма. – 2004. – №3-4. – С.22-23, рис.2-4, прим.23 (согласно 
оригинальному мнению исследователя, построенному на тонком наблюдении, мы имеем 
в южном нефе мозаики двух периодов – раннего, обнаруженного К. К. Косцюшко-Валю-
жиничем в его западной оконечности, и более позднего, лежавшего на 0,70 - 0,75 м выше 
в восточной части нефа, открытого во время первоначальных раскопок А. С. Уварова).

14  Айналов Д. В. Развалины храмов / Д. В. Айналов // Памятники христианского Херсоне-
са.–Вып.1. – Москва, 1905. – С.44; Якобсон А. Л. Раннесредневековый Херсонес. – С.166; 
Романчук А. И. Очерки истории и археологии византийского Херсона. – Екатеринбург, 
2000. – С.227

15  Белов Г. Д. Отчет о раскопках в Херсонесе за 1935-36 гг. – Симферополь, 1938. – С.101-
107; Домбровский О. И. Византийские мозаики Херсонеса Таврического. – С.43, 57 (по 
мнению исследователя, культурные отложения и строительные остатки, заложенные под 
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1932 г., построенной, очевидно, несколько позже базилики 1935 г., скорее всего, 
к 640-м гг.16. Во всех ее нефах были выложены несколько отличающиеся друг 
от друга по рисунку и величине, а значит, разновременные ковровые узоры из 
пересекающихся кругов с ромбами внутри, обведенные бордюром из волноо-
бразно вьющегося красного стебля с сердцевидными листьями, а по сторонам 
вимы (алтарного святилища) – дорожки из пересекающихся кругов17. Особым 
богатством мозаичного декора отличалась ранняя, построенная во второй по-
ловине VI в. “базилика в базилике” и ее крещальня18. Полы главного нефа укра-
шали зигзагообразные, ритмично повторяющиеся полосы, а нартекс и боковые 
нефы – орнамент из перекрещивающихся кругов, бордюры в виде вьющего-
ся стебля с сердцевидными листьями, плетенки, сплошной узор из ромбов, 
трегольников, квадратов, прямоугольников, в каждом из которых находилась 
птица, канфар, ромб с надетым на него кольцом, якорь, хорошо известные в 
христианской символике. По сторонам выступа вимы были сделаны полосы с 
изображением птиц, фруктов – символов рая19. Примечательно, что в отличие 
от мозаик других базилик, здешнему орнаменту была придана реалистичность 
и даже предпринята попытка отразить в рисунке теневые моменты20. Возведен-
ная несколько позже, в конце VI - начале VII вв., и примерно одинаковая с ней 
по размерам ранняя “базилика на холме” (№14), имела более скромный декор 
пола из перекрещивающихся кругов, окаймленных вдоль стен боковых нефов 
уже встречавшейся волноообразной линией - лозой с сердцевидными листья-
ми, которые иногда по ошибке исследователи называют “виноградными”21. 
Центральный неф, видимо, был выложен каменными или мраморными плита-
ми, но нартекс украшали по бокам два больших мозаичных квадрата с вписан-
ными кругами, в которых была помещена еще более сложная геометрическая 
фигура. Наконец, одна из самых крупных базилик Херсона – Западная (№13), 
входившая в возведенный не ранее конца VI в. комплекс городского монасты-
ря, известного из агиографических источников, как “дом св. Леонтия”, имела 
в южном боковом нефе сплошной мозаичный ковровый узор в виде “паркета”, 
как в левом нефе базилики 1935 г., окаймленный полосой, где на желтом фоне 
шла волнообразная линия стебля с ответвляющимися сердцевидными листья-
ми. В других местах мозаичный пол не сохранился, но в главном нефе по сто-
ронам выступа вимы были устроены мозаичные дорожки с распространенным 
рисунком из пересекающихся кругов, а в самой виме выложен мозаичный круг 
полом, показывают, что мозаика относится ко времени не ранее Х в., а возможно и позже, 
учитывая находку в субструкции мозаики южного нефа монеты с монограммой “ро”).

16  Подр. см.: Сорочан С. Б. Византийский Херсон (вторая половина VI - первая половина Х 
вв.). Очерки истории и культуры. – Ч.2. – Харьков, 2005. – С.726-731.

17  Белов Г. Д. Раскопки в северной части Херсонеса в 1931-1933 гг. // Материалы и исследо-
вания по археологии СССР. – № 4. – 1941. – С.225-227, рис.44, 45.

18  Сорочан С. Б. Византийский Херсон. – Ч.2. – С.735.
19  Бертье-Делагард А. Л. Древности южной России. Раскопки в Херсонесе. – С.31-33, 
табл.I, V-VII; Сорочан С. Б., Зубарь В. М., Марченко Л. В. Херсонес - Херсон - Корсунь. – 
Киев, 2003. – С.164- 165.

20  Якобсон А. Л. Раннесредневековый Херсонес. – С.230
21  Сорочан С. Б., Зубарь В. М., Марченко Л. В. Указ. соч. – С.170; Романчук А. И. Очерки. – 
С.223.
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с четырьмя крестообразно расходящимися лучами внутри него22. Богатым мо-
заичным покрытием отличался базиликальный храм “А” (1904 г.), входивший 
в единый архитектурный план епископального комплекса на северо-восточном 
берегу, а значит, возведенный не раньше Уваровской базилики в конце VI - на-
чале VII вв., причем в его алтаре тоже был выложен из разноцветных мра-
морных плиток очень похожий круг с крестом в виде расходящихся лучей23. 
Видимо, мы сталкиваемся в этих случаях со следами труда одной корпорации, 
артели или эргастирии мастеров, чем объясняется поразительная схожесть по-
черка сделанного.

Подобные настенные работы встречались, судя по всему, гораздо реже, 
хотя они идеально подходили для украшения криволинейных поверхностей 
сводов и с точки зрения техники подготовки, нанесения слоев штукатурки, 
напоминали фреску. Так, с уверенностью можно говорить о мозаике, причем 
достаточно поздней, с позолотой, в конхе главной апсиды базилики №28 на 
большой агоре24. Видимо, она была и в алтарной апсиде Уваровской базили-
ки25. Смальта зеленого, желтого, красного, синего и голубого цветов, а также с 
позолотой, создававшей эффект маленьких зеркал, в большом количестве была 
найдена при раскопках базилики X в., входившей в виде гарнизонной трехап-
сидной церкви с баптистерием в комплекс позднего византийского претория в 
“цитадели”26. Это наглядно демонстрирует новый расцвет мозаичного искус-
ства после периода иконоборства27.

Среди иного типа культовых общественных сооружений мозаика обнару-
живается на полу двухкамерной северной пристройки к нартексу Уваровской 
базилик, которая, возможно играла роль не “мавзолея”, а скевофилакия (от узо-
ра из крупных кубиков здесь сохранился лишь бордюр с характерным волно-
образно вьющимся стеблем плюща)28. Мозаика прослеживается на полу пря-
моугольного притвора перед главными западными дверями и на полу южного 
помещения или портика (из крупных, в четыре раза больше обычного кубиков 
– opus sectile?), а также в конхе восточной ниши-апсиды отдельно стоящего 
баптистерия (№24) рядом с Уваровской базиликой29. Эта крещальня вообще 
22  Якобсон А. Л. Раннесредневековый Херсонес. – С.226 (исследователь называет листья 
бордюра “виноградными”); Бармина Н. И. Мозаика Западной базилики // Античная древ-
ность и средние века. – Сб.3. – Свердловск, 1965.– С.169, рис.1 (кроме “листьев плюща” 
автор отметила “грозди винограда, плоды”, на фотографии мозаики не представленные); 
Сорочан С. Б., Зубарь В. М., Марченко Л. В. Указ. соч. – С.175.

23  Сорочан С. Б., Зубарь В. М., Марченко Л. В. Указ. соч. – С.123
24  Там же. – С.98.
25  Болгов Н. Н. К проблеме интерпретации. – С.41.
26  Романчук А. И. Очерки. – С.233.
27  Подр. см.: Демус О. Мозаики византийских церквей. – Москва, 2001.
28  Якобсон А. Л. Раннесредневековый Херсонес. – С.237.
29  Косцюшко-Валюжинич К. К. Отчет о раскопках в Херсонесе в 1901 году. – С.92; Его 
же. Отчет о ракопках в Херсонесе Таврическом в 1904 году / К. К. Косцюшко-Валюжи-
нич // Известия Археологической комиссии. – Вып.20. – 1906.– С.49; Бертье-Делагард 
А. Л. О Херсонесе. Крестообразный храм. – Крещальня. – Крепостная ограда / А. Л. 
Бертье-Делагард // Известия Археологической комиссии. – Вып.21. – 1907. – С.81; Завад-
ская И. А. Баптистерии Херсонеса / И. А. Завадская // Материалы по археологии, истории 
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выделялась самым изысканным вариантом покрытия стен в интерьере пли-
тами из мрамора, которые крепились железными штырями: отверстия от них 
видны до сих пор30. Такое покрытие никогда не закреплялось вплотную к по-
верхности кладки из-за ее неровности и необходимости зазора для просушки31. 
Аналогичную облицовку в Херсоне можно предполагать лишь в Восточной 
базилике (№36), возведенной к концу VI в., которая достаточно уверенно иден-
тифицируется с житийным храмом апостола Петра на месте, издавана именуе-
мом херсонеситами Парфенон (Парфенеон)32.

Видимо, смальтой был выложен изнутри и купол баптистерия, на котором, 
исходя из цветового решения в ее подборе, был изображен золотой крест, а 
может быть, и звезды на синем фоне, олицетворявшем небеса33. Мелкие куби-
ки смальтовой мозики оказались и в шурфе в центре храма Богородицы Вла-
хернской, в подсыпке между первоначальным и мозаичным полом здания34. 
Очевидно, ею были украшены коробовые своды и купол, до того как во время 
второго строительного периода, видимо, к концу VI в., он был заменен иным 
перекрытием35.

Здесь же, в трех ветвях этого крестовидного храма, входившего в комплекс 
загородного Влахернского монастыря, была представлена наиболее роскошная 
напольная мозаика. Судя по преобладанию нескольких тысяч кусочков смаль-
ты синего и голубого цвета, потолок алтаря тоже был украшен изображением 
небесного свода, символизируя тематику христианской Вселенной. На основ-
ном, центральном квадрате пола, явно игравшем в композиции особую роль, 
был изображен огромный канфар – символ важнейшего церковного таинства, 
Евхаристии, а у подножья его выложены два обращенных друг к другу павлина 
– символы бессмертия, загробного Воскресения к вечной жизни. Из канфара 
произрастают две виноградные лозы, листья и гроздья которой отличаются не-
обычной конфигурацией, геометрически вписанной в квадрат. Еще одна чаша 
с сидящими на ее краю парой голубей – символами чистоты, невинности и 
человеческой души, питаемой божественной любовью из источника вечной 
жизни (канфара, потира), представлена в круглом медальоне-“омфалии”, впи-
санном в квадрат. Виноградные грозди здесь тоже выполнены весьма ориги-
нально, волноообразно охватывая чашу снизу. Эта реплика центральной темы 
и этнографии Таврии. – Вып.9. – 2002. – С.253, 255-256.

30  Сорочан С.Б., Зубарь В.М., Марченко Л.В. Херсонес. – С.125.
31  Ср.: Остерхаут Р. Византийские строители. – С.249-250.
32  Сорочан С. Б., Зубарь В. М., Марченко Л. В. Херсонес. – С.116-118; Сорочан С. Б. О бази-
лике апостола Петра и храмовом комплексе Восточной площади византийского Херсона 
/ С. Б. Сорочан // Византийский Временник. – Т.65 (90). – 2006.– С.223-230.

33  Сорочан С. Б., Зубарь В. М., Марченко Л. В. Херсонес. – С.125; Домбровский О. И. О 
хронологии “Базилики Уварова”. – С.27.

34  Домбровский О. И. Архитектурно-археологическое исследование загородного крестоо-
бразного храма Херсонеса / О. И. Домбровский // Материалы по археологии, истории и 
этнографии Таврии. – Вып.3. – 1993. -– С.299.

35  Сорочан С. Б. К вопросу о датировке и интерпретации херсонского загородного монастыря 
Богоматери Влахернской / С. Б. Сорочан // Культовые памятники в мировой культуре: ар-
хеологический, исторический и философский аспекты. V Международ. Крым. конф. по 
религоведению. Тезисы докл. и сообщ. – Севастополь, 2003. – С.38-39.
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занимает южную ветвь храма, перед входом в небольшой баптистерий, и на-
ходиться точно над гробницей (склепом №1406), устроенной одновременно с 
крестовидным меморием. По мнению Л. Г. Хрушковой, таким образом заказ-
чиком, соединившим символизм евхаристический, крещальный и погребаль-
но-поминальный, могла быть отмечена могила основателя или ктитора храма36. 
Прочее простанство пола представляет собой узор коврового характера в виде 
более мелких мозаичных кругов, плетенчатых медальонов с изображением 
птиц, животных, рыб, плодов, геометрических фигур в виде ромба или креста, 
как в розетках и восьмигранниках Уваровской базилики, и окаймлено сплош-
ным широким бордюром в виде вьющейся волнистой лозы с сердцевидными 
листьями37. По своей композиции, стилю, уровню исполнения, расцветке, ре-
льефности некоторых рисунков, связанная с христианской символикой и идеей 
благополучия, плодородия фигуративная ковровая мозаика храма Богородицы 
Влахернской выдает руку опытного мастера, наиболее близка к созданному мо-
заичистами города в ранней “базилике в базилике” и, как указано выше, воз-
можно, выполнялась одной артелью почти в одно время, близкое к юстиниа-
новской или постюстиниановской эпохе, то есть концу VI - первой половине 
VII вв.38.

Видимо, в несколько более раннее время, судя по характеру исполнения, 
тщательно подготовленным, мелкодисперсным субструкциям, в которые для 
прочности включили даже мраморную пыль, был украшен фигуративной на-
польной мозаикой размерами 3,22 х 2,78 м баптистерий, вероятно, “процесси-
онного” типа, устроенный на месте помещений северной галереи “базилики в 
базилике”. Перед его купелью были выложены павлин с распущенным хвостом 
и двумя птицами (куропатками?), обращенными друг к другу, а также по голубю 
в двух небольших кругах - омфалиях39. Примечательно, что мозаика здесь тоже 
36  Хрушкова Л. Г. О начале христианского Херсонеса Таврического: крестовидная церковь 
на главном кладбище / Л. Г. Хрушкова // Сугдейский сборник. – Вып.2. – Киев – Судак, 
2005. – С.407, 410, рис.11.

37  Якобсон А. Л. Указ. соч. – С.237-240; Сорочан С. Б., Зубарь В. М., Марченко Л. В. Указ. 
соч. – С.23-24

38  См.: Завадская И. А. Еще раз о датировке загородного крестообразного храма и его мо-
заики / И. А. Завадская // Восток-Запад: межконфессиональный диалог. – Севастополь, 
2003. – С.54, 55; Бармина Н. И. Декоративное убранство крымских базилик. – С.118; 
Хрушкова Л. Г. О начале христианского Херсонеса Таврического. – С.403, 407-411. 
Относить этот мозаичный ковер к некоему завершающему этапу мозаичного творчества 
херсонитов и датировать его XII-XIV вв. противоестественно, хотя О. И. Домбровский 
настаивал на этом, подчеркивая находки фрагментов керамики этого времени именно в 
субструкции мозаики (Домбровский О. И. Византийские мозаики. – С.65, 78). Подтвер-
дить или опровергнуть это ныне невозможно, поэтому приходится опираться на логику 
развития строительных периодов данного комплекса и анализ изображений “эмблем” 
мозаичного пола, которые входят в несомненное противоречие с таким утверждением. 
Несколько обломков поливной керамики действительно могут быть свидетельствами по-
зднейших ремонтов, но едва ли связаны с “неоднократным посещением пространств под 
церквью не только грабителями, но и паломниками”, как предположила Л.Г. Хрушкова 
(с.403). Стремясь прикоснуться к гробницам, они не крушили пол. Не попадешь под него 
и из подземного мартирия.

39  Якобсон А. Л. Указ. соч. – С.230-231; Сорочан С. Б., Зубарь В. М., Марченко Л. В. Указ. 
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лежала на толстых слоях цемянкового раствора, настеленного поверх крупных 
камней, а в аморфном культурном слое под ней оказалась монета императора 
Анастасия Дикора (491 - 518), тогда как под более поздним мозаичным полом 
северного нефа базилики были обнаружены две монеты Юстиниана I40.

Из других крупных сооружений, сохранивших следы мозаик, следует осо-
бо отметить тетраконхиальный купольный теофанический меморий (№47), 
воздвигнутый херсонитами в последней трети VI в. в память о чуде епископа 
Капитона41. На полу его западной экседры сохранились следы ранней фигу-
ративной мозаики: павлина с распущенным хвостом, справа от него вверху – 
другая птица, видимо, голубь, справа внизу – орел с распущенными крыльями 
– христианский символ высоты епископского учения, и все это “среди извива-
ющегося растительного орнамента с черными трилистниками и красно-жел-
тыми гроздьями”, то есть изображения виноградной лозы42. Такие же круги с 
миндалевидными сегментами и бордюр с изображением вьющегося стебля с 
виноградными листьями (но с красным контуром и белыми мозаичными куби-
ками внутри) обнаруживаются на мозаичном полу из крупных кубиков в алтар-
ной части церкви, устроенной, вероятно, не ранее IX в. в оконечности южной 
галереи Западной базилики43. Мозаичный пол был в северном боковом помеще-
нии (пастофории) – професисе, диаконике или мемории, пристроенном, исходя 
из общей последовательности строительства, в VII - VIII вв. к крестовидному 
храму №27 на агоре, который можно интерпретировать как церковь Св. Васи-
лия44. Наконец, мозаикой украшали и полы мартириев, на что указывает соору-
жение с апсидой, двумя смежными помещениями и подземным, вырубленным 
в скале склепом в оконечности южной галереи Уваровской базилики, к кото-
рой, возможно, относилась мозаичная напольная надпись - эпитафия с упоми-
нанием Малха “и всех сродников его”, а также гробничная церковь - мартирий 
(№12 или “часовня Г”) над склепом Св. Василия, входившая в комплекс мона-
стыря Св. Леонтия на северо-западной оконечности города45. Примечательно, 
соч. – С.165-166.

40  Домбровский О. И. Византийские мозаики. – С.49; Сорочан С. Б. Византийский Херсон. 
– Ч.2. – С.735.

41  Сорочан С. Б., Зубарь В. М., Марченко Л. В. Указ. соч. – С.199.
42  Лепер Р. Х. Из раскопок в Херсонесе в 1906-1909 гг. // Известия Археологической комис-
сии. – Вып.42. – 1911.– С.94-96; Ранневизантийские сакральные постройки Херсонеса 
Таврического / Под. ред. А.Б. Бернацки, Е.Ю. Клениной, С.Г. Рыжова. – Poznań, 2004. – 
С.49; Сорочан С. Б. Византийский Херсон. – Ч.2. – С.851-856.

43  Якобсон А. Л. Указ. соч. – С.236; Бармина Н. И. Мозаика Западной базилики. – С.169-
170, рис.2; Сорочан С. Б., Зубарь В. М., Марченко Л. В. Указ. соч. – С.180; Романчук А. И. 
Очерки. – С.222; Домбровский О. И. Византийские мозаики. – С.60.

44  Айналов Д. В. Указ. соч. – С.56, 60, рис.42; Сорочан С. Б. Об архитектурном комплексе 
большой агоры византийского Херсона / С. Б. Сорочан // Византийский Временник. – 
2009. – №68 (93). – С.170-193.

45  Уваров А. С. Извлечение из всеподданейшего отчета об археологических находках в 1853 
году. – Санкт-Петербург, 1855. – С.159, 167-158 (см. на плане восточный конц южной га-
лереи Уваровской базилики); Раскопки в Таврической губернии 1) В Херсонесе // Отчеты 
археологической комиссии за 1891 год. – Санкт-Петербург, 1894. – С.13; Сорочан С. Б., 
Зубарь В. М., Марченко Л. В. Указ. соч. – С.130, 172-181; Домбровский О. И. О хроноло-
гии “Базилики Уварова”. – С.25 (мелкие камешки от мозаичного набора и измельчивший-
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что рисунок и стиль исполнения мозаичных полов последней, по наблюдению 
К. К. Косцюшко-Валюжинича, тоже совпадал с Увровской базиликой, то есть 
соответствовал типам византийских мозаик второй половины VI - начала VII вв.

Технология выкладки напольных мозаик предусматривала подтеску или 
выравнивание предназначенной для этого поверхности (как в западной оконеч-
ности южного нефа Уваровской базилике или в крещальне “базилики в бази-
лике”), ее утрамбовку (как в базилике №15) или подсыпку песка (как в храме 
Богоматери Влахернской), щебенки из каменной и мраморной крошки (как в 
базилике 1935 г.)46. Саму мозаику как правило укрепляли с помощью сплош-
ной, довольно толстой (от 2 - 4 до 10 см) заливки цемянкой. Хотя в ход пуска-
ли мозаичные кубики только четырех основных цветов (белый, светлый – из 
мрамора, темно-красный, красный и розовый – из кирпича и из местного из-
вестняка соответствующего отенка, желтый – из местного известняка, черный, 
темный - из балаклавского, плохо сохранявшегося песчаника) и редко, для до-
стижения более яркого эффекта, дополняли их отдельными тессерами смаль-
ты, сочетание получалось вполне выразительным, обычно в два, реже - три 
контрастных тона. Иногда разнообразие достигалось различным размером мо-
заичных кубиков, как это было сделано в южном нефе “базилики в базилики”.

Вероятно, жесткий отбор цветов имел свой смысл, поскольку за белым 
цветом в христианстве стоял символ Бога Отца и святых девственниц, за крас-
ным – Божественный Огонь, кровь Христа и мученников, за желтым – Боже-
ственный Свет, слава, плодородие, доброта, за черным – сокровенные тайны 
Божьи. Из попрания ногами херсонитами исключался зеленый цвет – цвет Св. 
Духа и Троицы, синий – цвет неба и чистоты, истины, фиолетовый – цвет пока-
яния, глубокой привязанности и печали, а также серый цвет – символ телесной 
смерти и духовного бессмертия47. Зато они присутствовали в настенном и ку-
польном декоре из смальты. Таким образом, имевшая здесь место психология 
цвета была тесно связана с христианской психологией, ежечасно несла мощ-
ную смысловую нагрузку, напоминала о Боге, его тайнах, Огне и Свете. Кроме 
того, условные, схематичные, “геральдические” изображения животных, птиц, 
рыб и прочих фигуративных образов, эмблем в медальонах вполне могли ис-
полнять, кроме прочих, и апотропеические функции, подобно тому, как это осу-
ществляли византийские амулеты – филактерии, периапты48. Но, вообще, надо 
ся строительный раствор были обнаружены при доследовании в 1953 г. именно в апсиде 
мартирия в восточной оконечности южной галереи Уваровской базилики); Сорочан С. Б. 
О храме Созонта, “доме св. Леонтия” и мартирии св. Василия в раннесредневековом Хер-
соне / С. Б. Сорочан // Античная древность и средние века.  – Вып.34. – Екатеринбург, 
2003. – С.146-173. Датировка мемориальной мозаичной надписи с поминанием Малха не-
верно отнесена опубликовавшим ее В. В. Латышевым к Х в., на что указал уже А. Л. Якоб-
сон и что не принял во внимание О. И. Домбровский (Якобсон А. Л. Раннесредневековый 
Херсонес. – С.237; ср.: Домбровский О. И. О хронологи. – С.29).

46  Домбровский О. И. Указ. соч. – С.22; Якобсон А. Л. Указ. соч. – С.222.
47  См.: Сайгушкина Т. П. Символика цвета в христианском искусстве / Т. П. Сайгушкина // 
Символ в философии и религии. Тезисы докл. и сообщ. – Севастополь, 2004. – С.40.

48  Подр. см.: Spier J. Medieval Byzantine Magical Amulets and Their Tradition / J. Spier // 
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes. – Vol.56. – London, 1993.– P.25-62; Бараба-
нов Н. Д. Византийские филактерии. Специфика арсенала // Античная древность и 
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учесть, что практически почти любой мирской, даже явно языческий (лишь бы 
не эротический) сюжет, окажись он по прихоте мастера или заказчика в моза-
ике церковного пола, мог тут же получить вероисповедально-символическте 
значение – для этого было достаточно ввести в композицию соотвествующий 
христианский символ, например, крест, как это мы видим на мозаичном полу 
Уваровской базилики (храма Св. Апостолов Петра и Павла) или загородного 
монастырского крестовидного храма Богоматери Влахернской.

Очевидно, основная масса мозаичных работ, как и работ по мрамору, была 
выполнена в Херсоне в период наиболее интенсивного общественного и жи-
лого строительства, пришедшегося на конец правления Юстиниана I и время 
его ближайших трех – четырех преемников. Во всяком случае, восемь – девять 
из 12 базилик, появившихся в это время, имели мозаичные украшения, в том 
числе – семь-восемь – пола. Не были оставлены без них и прочие типы храмов 
– крестовые, тетраконхи, их притворы, пастофории, а также мартирии, кре-
щальни, чье возведение укладывается в период второй половины VI – первой 
половины VII вв. или даже может быть в ряде случаев сужено преимуществен-
но до последней трети VI - начала VII вв. Это было время, когда фигуративные 
изображения стали окончательно вытеснятся геометрическим орнаментом. Не 
случайно, мы имеем лишь четыре выразительных случая первого типа (моза-
ики “базилики в базилике” и ее баптистерия, храма Богоматери Влахернской и 
теофанического мартирия Св. Капитона) при подавляющем преобладании вто-
рого типа. Стилистически, композиционно они весьма близки, что особенно 
заметно на примере наиболее частого использования сюжета геометрического 
рисунка в виде пересекающихся кругов, “паркета”, кругов с миндалевидными 
сегментами, волнообразно вьющейся лозы с сердцевидными листьями, кре-
стов различной формы. Следует напомнить, что изображать последние на полу, 
как это было сделано в храме Богоматери Влахернской и Уваровской базилике, 
стало невозможно после принятия соответствующего запрета на Вселенском 
синоде 681 г.49 Если напольные мозаики отсутствовали, то лишь по причине 
наличия в храме каменного, мраморного или кирпичного пола. Мозаики устра-
ивали даже рядом с некоторыми наиболее роскошными усыпальницами, как 
следует из гробницы рядом с храмом Богоматери Влахернской, выложенной 
кроме того мраморными плитами с рельефным крестом и орнаментом50. Так 
или иначе это были культовые строения. Сооружения иного характера, видимо, 
средние века. – Вып.33. – Екатеринбург, 2002. – С.214-227.

49  Троицкий Н. И. Крест Христа – Дерево Жизни. По поводу открытия крестообразного 
храма в Херсонесе Таврическом в 1902 году. – Тула, 1904. – С.22. Поэтому, если мы и 
имеем дело с мозаикой двух периодов в южном нефе Уваровской базилики, оба эти пе-
риода укладываются в промежуток между концом VI - третьей четвертью VII вв. и бо-
лее поздний из них не может быть отнесен ко времени не ранеее конца Х в., когда, судя 
по монетам Романа I Лакапина (920-944) в закладе под алтарем, произошло обновление 
храма, но не его мозаичного настила (ср.: Домбровский О. И. Хронология “Базилики Ува-
рова”. – С.25, 29). О том же говорят кресты в “эмблемах” мозаичного пола загородного 
крестовидного Влахернского храма, оставленные О. И. Домбровским без внимания, но 
присутствующие на иллюстрациях в его монографии (ср.: Домбровский О. И. Византий-
ские мозаики. – С.73, табл.9,в).

50  Сорочан С. Б., Зубарь В. М., Марченко Л. В. Херсонес. – С.19.
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такой декор не предусматривали. Единственное исключение являют остатки 
мозаичных полов, прослеживаемые рядом с нартексом в южной галерее Ува-
ровской базилики, где, возможно, размещался епископский птохион51.

Работы такого рода продолжали выполнять и в X в., примером чему могут 
являться полы “часовни В” - одноапсидного гробничного придела (парэккле-
сии) в оконечности южной галереи Западной базилики №13 и разноцветная 
стенная мозаика (смальта), в том числе с позолотой, из трехапсидной церкви 
комплекса позднего фемного претория в “цитадели”52. В периодическом ре-
монте, обновлении нуждались и более ранние мозаики эпохи “строительно-
го бума”, поскольку они украшали храмы, служившие столетиями, до самого 
конца раннего средневековья. Их латали или переделывали в испорченных, 
нуждавшихся в починке местах, как это отчетливо видно в изменении харак-
тера орнамента мозаики против средней базы северного нефа и возле двери, 
ведущей из южного нефа в нартекс базилики 1932 г.53. На 0,3 м выше первона-
чального мозаичного пола с изображением павлина и орла лежал мозаичный 
пол из крупных кубиков в виде перекрещивающихся кругов, прослеженный 
в центре теофанического мемория №47. Он покоился на грубом известково-
галечном растворе без примеси цемянки: таким раствором был покрыт слой 
мелкого камня, уложенного насухо и прямо на строительный мусор, перекры-
вавший нижнюю, то есть первоначальную мозаику, которая была выложена на 
более тонком растворе, притом с примесью цемянки, как и кладка самих стен 
мемория54. Очевидно, это была переделка, предпринятая не ранее середины 
IX в., когда восточная часть тетраконха, видимо, перестала использоваться по 
назначению, судя по находке здесь следов известеобжигательной печи с остат-
ками высокогорлых кувшинов с плоскими ручками. Вообще все поздние ви-
зантийские мозаики отличают более крупные размеры “кубиков”, использо-
вание клиновидных вставок, применение мелко наколотой черепицы, рыхлая 
субструкция, менее прочный связующий раствор, который образует своеобраз-
ный фон по контуру изображаемого55.

Как бы то ни было, каждый второй культовый памятник Херсона (18 из 36 
известных к настоящему времени) имел тот или иной внутренний мозаичный 
декор. Каким бы “аскетичным” и не реалистичным, “упрощенно-провинци-
альным” с нашей точки зрения являлось его изображение, это было веление 
эпохи, которому следовали не только мастера Херсона, но и остальной Рома-
нии56. “Темные века” не знали лучших образцов, впрочем, как и последующие 
51  Косцюшко-Валюжинич К. К. Отчет о раскопках в Херсонесе в 1901 году. – С.74, 81-82; 
Сорочан С. Б. О храме Св. Апостолов и епископальном архитектурном комплексе на се-
веро-восточном берегу византийского Херсона / С. Б. Сорочан // Сугдейский сборник. 
– Вып.2. – Киев – Судак, 2006. – С.328-356.

52  Домбровский О. И. Византийские мозаики. – С.62; Сорочан С. Б. Византийский Херсон. 
– Ч.2. – С.1003-1004.

53  Белов Г. Д. Раскопки в северной части Херсонеса в 1931-1933 гг. – С.226.
54  Домбровский О. И. Византийские мозаики Херсонеса Таврического. – С.27.
55  Там же. – С.60.
56  Ср.: Якобсон А. Л. Указ. соч. – С.240-247; Бармина Н. И. Декоративное убранство 
крымских базилик. – С.119.
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времена, включая прославленный “Македонский Ренессанс”.
Значительно труднее сделать заключение, даже предварительное, в от-

ношении фресковой декорации, которая в сравнении с мозаикой была более 
простой, дешевой и быстрой в изготовлении, но почти не сохранилась среди 
херсонских церквей. Ее невыразительные следы, встречаемые, к примеру, на 
среднем уровне стен в Уваровской базилике, ее купольном баптистерии, в за-
городном крестовидном храме Богоматери Влахернской, относятся, вероятно, 
к более позднему времени и в лучшем случае были созданы не ранее X-XI вв. 
Единственым исключением являются фрески подземного мемория Воскреше-
ния в 400 м к западу от города, переделанного из склепа. В его трапецевидной 
апсиде сохранились изображения голубей, в нишах – павлинов с лавровой гир-
ляндой в клювах, цветки розы, а на правой боковой стене – мужской и жен-
ской фигуры, города, и еще одной фигуры, идущей от него, вероятно, сюжет из 
Житий свв. епископов Херсонских, повествующий о чуде воскрешения отрока 
епископом Василием. Следует подчеркнуть, что несмотря на переделку, про-
грамма росписи здесь прекрасно взаимодействует с архитектурным обрамле-
нием.

Достаточно велико фресковое панно, видимо, среднего регистра, из ран-
него христианского храма на месте базилики 1935 г. с изображением гирлянд 
и павлинов, хотя время создания его неопределенно и, судя по стратиграфии 
здания, укладывается в промежуток между концом IV и VI вв.57. Эта находка 
косвенно подтверждает то обстоятельство, что мозаики и фрески иногда соче-
тались в одном здании, причем фрески могли размещать как в главных, так и в 
периферийных его частях, тогда как настенные мозаики – только в главных. В 
любом случае отбор сюжетов отражал пожелания заказчика, но был ограничен 
системной тематикой, которая, как установил уже Отто Демус, представляла 
образы устройства Христианской вселенной, сцены из Ветхого Завета, из жиз-
ни Христа и Богородицы, а также цикл основных (Двунадесятых) церковных 
праздников58. Едва ли херсониты существенно отклонялись от такой стандарт-
ной программы декорации, хотя установить ее детали пока не представляется 
возможным ввиду недостаточного количества сохранившихся элементов.

Вторая половина VI в., связанная с развернувшимся массовым строи-
тельством кафоликонов, вызвала увеличение поставок мраморного декора 
в Херсон преимущественно с Пропонтиды (о. Проконисса) и из Констан-
тинополя, что явилось продолжением уже хорошо налаженных в преды-
дущие столетия связей, но привело к отказу от прослеживаемой в IV - 
V вв. западной ориентации города в стилистическом влиянии59. Как показы-
вают исследования, подавляющее большинство баз колонн, обнаруженных 
на территории города (66 экземпляров), представлено исключительно III-м 
57  На мой взгляд, относить эту апсидальную постройку с типично христианскими сюжета-
ми напольного и настенного декора (канфар, лоза, павлины), к синагоге, нет достаточных 
оснований.

58  Demus O. Byzantine Mosaic Decoration. – London, 1948. – P.14-16.
59  Barsanti C. L’esportayione di marmi dal Proconesso. – P.91-220; Буйских А. В. Ранневи-
зантийские архитектурные детали из Херсонеса // Материалы по археологии, истории и 
этнографии Таврии. – Вып.10. – 2003. – С.96.
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этапом обработки каменотесов и в таком виде транспортировалась морским пу-
тем с Проконисса или из Константинополя. Отказ от последнего этапа обработ-
ки мраморных деталей объясняется, скорее всего, отсутствием достаточного 
колличества квалифицированных каменотесов, тем более местных, и особенно 
было приемлемо в случае, когда в пространствах интерколумний находились 
мраморные плиты баллюстрад, как например, в базилике 1935 г. или в Уваров-
ской базилике, которые были смонтированы так, что максимально скрывали 
видимые для прихожан поверхности баз в колоннадах между нефами60.

Как и следовало ожидать, с прекращением интенсивного общественного 
строительства в VII в. добыча мрамора в Византии сократилась, новые мра-
мороломни в это время не закладывали, имперская мраморная торговля оказа-
лась свернута, хотя добыча известняка, печаника, прочих простых пород камня 
продолжала вестись61. Доставало использования сполии, в том числе старых 
колонн, капителей, балок связей, которые перевозили и устанавливали в слу-
чае нужды, причем практики – икодомы вполне справлялись с этой непростой 
технической задачей62. К тому же переход к строительству храмов иной, не 
базиликальной конструкции – крестовой и крестовокупольной – значительно 
снизил надобность в архитектурных элементах такого рода. Хватало богатого 
прежнего достояния, которое не надо было даже обрабатывать, обтесывать, а 
приходилось лишь изымать при перестройках. Исчезновение двух крайних пар 
мраморных колонн из нефов Западной базилики и замена их 5-метровыми ка-
менными стенками могли быть отражением именно такой практики “утилиза-
ции” ранневизантийских мраморов, которые Роберт Остерхаут образно назвал 
“сэконд-хэнд”63.

В подобной обстановке ввоз в Херсон ценных пород камня (преимуще-
ственно пропонтидского, из мрамороломен Марморы) тоже сократился, но ут-
верждения о том, что он прекратился полностью, не соответствуют действи-
тельности64. Часть мраморов как и прежде присылалась, видимо, только об-
тесанными до предпоследних фаз, а завершающая резьба предполагалась на 
месте. Как установил Жан-Пьер Содини на основе многочисленных примеров 
из ранней византийской истории, ими не торговали, а везли под заказ конкрет-
ных представителей церковных и светских властей, для конкретной построй-
ки65. Но не все заготовки удавалось пустить в ход и довести до завершения. К 
примеру, такими недоработанными кубовидными капителями была вымощена 
апсида поздней, малой “базилики в базилике”, перестроенной не ранее Х в.66. 
60  Бернацки А. Б. К вопросу об окончательном этапе обработки. – С.12.
61  Ср.: Barsanti C. L’esportayione di marmi dal Proconesso. – P.219; Fischer M. L. Marble Stud-

ies: Roman Palestine and the Marble Trade. – Konstanz, 1998.
62  См.: Ousterhout R. Master Builders of Byzantium. – Princeton – Nеw Yark, 1999. – P.145-150.
63  См.: Сорочан С. Б., Зубарь В. М., Марченко Л. В. Херсонес. – С.175; Остерхаут Р. Ви-
зантийские строители. – С.249.

64  Ср.: Barsanti C. L’esportazione di marmi dal Proconesso. – Р.219 - 220
65  Ср.: Sodini J.- P. Le commersr des marbres al’epoque protobyzantine / J.-P. Sodini // Hommes 

et richesses dans l’Empire byzantin. – T.1. – Paris, 1989. – P.163 - 186.
66  Русские древности в памятниках искусства издаваемые графом И. Толстым и Н. 
Кондаковым. – – Вып.4: Христианские древности Крыма, Кавказа и Киева. – Санкт-
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Разумеется, эти заготовки были более ранними и послужили в качестве спо-
лии, вторичного строительного материала, не сразу.

Примечательно, что в количественном отношении херсонские провинци-
альные мраморы VIII - X вв. не уступают предшествующей группе аналогич-
ных архитектурных деталей позднеантичного - ранневизантийского времени67. 
К ним принадлежит ряд крупных коринфских капителей с плоскостным акан-
фом, некоторые кубовидные капители и большая часть импостных капителей 
“ионийского” ордера с овами и без них, которые некоторые исследователи без 
достаточных оснований относили лишь к V-VI вв.68. В городе и его округе про-
должали стоять храмы с алтарными преградами из мраморных колонок и плит, 
украшенных как христограммами раннего варианта (IV – певой половины V 
вв.), так и более поздними крестами с расширенными концами, так называе-
мые “croix pattee”, которые превалировали в юстинианову эпоху 69. Как верно 
заметил С. А. Беляев, по обилию этого материала Херсон не только не уступал, 
но и подчас превосходил другие провинциальные центры Византийской импе-
рии70. Для сравнения можно заметить, что даже от Константинополя, наиболее 
богатого на такого рода памятники, дошло всего лишь около 45 средневизан-
тийских капителей, некоторые из которых тоже сохраняют связь с ранневизан-
тийскими типами и изолированы от своего архитектурного контекста71.

Здесь предпринимались пусть скромные, но скульптурные работы, как это 
наиболее отчетливо видно по неоднократно встречавшимся при раскопках хра-
мов, мартириев (базилики Крузе, “базилики на холме”, мартириальной церкви 
“Г” со склепом около Западной базилики) особенно популярным изображени-
ям голубя – символа Св. Духа, выполненного из мрамора или известняка72. Не 
исключено, что такие скульптуры служили прежде всего для алтарной пре-
грады-канкели или темплона, хотя, случалось, их использовали и для амвонов, 
ограды хоров, епископских тронов73. Подобные находки особенно показатель-
ны, учитывая представления византинистов о необратимом падении спроса на 
работу скульпторов и о ее исчезновении после VII в.74. Можно лишь заметить, 
Петербург, 1891.– С.19.

67  Домбровский О. И. Херсонесская коллекция средневековых архитектурных деталей // 
СХМ. –  Вып.3. – 1963.– С.80.

68  Домбровский О. И. Указ. соч. – С.80-81, 83, рис.4.
69  Бертье-Делагард А. Л. О Херсонесе. – С.26; Хрушкова Л. Г. О начале христианского 
Херсонеса Таврического. – С.404, 415.

70  Беляев С. А. Базилики Херсонеса (итоги, проблемы и задачи их изучения) / С. А. Беляев 
// Византийский Временник. – Т.50. – 1989. – С.178.

71  См.: Хрушкова Л. Г. Коллоквиум в Афинах об истории и перспективах изучения визан-
тийской скульптуры VII - XII вв. / Л. Г. Хрушкова // Византийский Временник. – Т.63 (88). 
– 2004. – С.283.

72  Производство археологических раскопок в Херсонесе // Отчеты археологической комис-
сии за 1890 год. – Санкт-Петербург, 1893. – С.33; Косцюшко-Валюжинич К. К. Отчет о 
раскопках в Херсонесе в 1901 году. – С.66-67, 70; Сорочан С. Б., Зубарь В. М., Марченко 
Л. В. Жизнь и гибель Херсонеса. – Харьков, 2006. – С.550.

73  Ср.: Sodini J.-P. L’ambon dans L’Eglise primitive / J.-P. Sodini // La Maison-Dieu. – Vol.193. 
– Paris, 1993.– P.39-51; Lowerance R. Byzantine Sculpture / R. Lowerance // Byzantium. Tra-
sures of Byzantine Art and Culture from British Collections. – London, 1994. – P.16.

74  Ср.: Grabar A. Sculptures byzantines de Constantinople. IV-X sicles. – Paris, 1963; Гийу А. 
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что семантика и символика этого декора была лишена антропоморфных форм, 
что, впрочем, является общим местом для скульптуры средневизантийского 
периода. Специфика же иконографической программы иконоборской эпохи 
остается для Херсона пока неуловимой.

Разумеется, мраморный декор преобладал в базиликах и крестовидных 
храмах, но его был не лишен и интерьер небольших мемориев, мартириев, как 
это видно на примере мраморного порога, а точнее, закладной плиты склепа 
гробничной церкви – мартирия Св. Василия (“Г”) на территории храмового 
комплекса Св. Леонтия в северо-западном углу городища75. Впрочем, подобное 
было скорее исключением из правила: известные в Херсоне остатки мартириев 
и мемориев средневизантийского времени действительно не сохранили мра-
морных архитектурных деталей, что едва ли случайно. Даже в мартирии Св. 
Василия алтарная преграда, плиты пола вимы и декоративная скульптура были 
изготовлены из камня, который должен был контрастировать с входным поро-
гом и, видимо, создавать задуманную, подчекнуто строгую обстановку инте-
рьерной декорации. Очевидно, не знал мраморов и купольный теофанический 
меморий №47, не взирая на то, что он был воздвигнут в одну пору с массовым 
строительством херсонских базилик и крестовидных кафоликонов76. Может 
быть, сама близость к месту, где свершилось чудо, где пролилась кровь муче-
ника, где покоилась святая реликвия требовала аскезы и отказа от неуместных 
в таких случаях украшательств, мишуры мирской суеты? Эта суровая простота 
должна была оградить будто рамой поражающее величие Бога и подчеркнуть 
несоразмеримость богатств земных и небесных, устремить мысль к небесам, 
к жизни вечной.

Усилиями местных мастеров такой интерьер сохранялся и поддержи-
вался из века в век, даже при кардинальных переделках и реконструкциях. 
При этом мраморные украшения, детали интерьера (плиты перегородок ин-
терколлумниев, канкели, наличники, оконные импосты, карнизы, сандрики 
и т.п.), мраморные конструктивные элементы (стволы колонн, базы, импо-
сты, капители, архитравы алтарных преград) не очень органично соединя-
лись с кладкой базилик, храмов, преимущественно сложенных из слегка 
подтесанного и бутового камня на известковом растворе и оштукатуренных.
Стены общественных зданий вели преимущественно в системе двухпанцир-
ной кладки из слегка подтесанных камней, часто сполии, с минимальной буто-
вой забутовкой на известковом растворе и лишь к концу раннесредневекового 
периода стали сменять этот раствор на глиняный, земляной. Периодические 
находки известковых ям и следов больших круглых печей для обжига извести 
свидетельствуют о том, что херсонские икодомы усвоили и долго не забывали 
римскую технологию строительства.

Существовала ли декоративная разделка швов, роспись внешних стен, 
оттенение или прочерчивание их краской, остается неизвестным. Пример 
такой росписи экстерьера являли лишь апсида кафоликона Св. Апостолов 

Византийская цивилизация. – Екатеринбург, 2005. – С.360.
75  Сорочан С. Б. Византийский Херсон. – Ч.2. – С.843.
76  Там же. – С.851-857.
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(Уваровской базилики) и соседний баптистерий, на известковой штукатурке 
которых сохранились слабые, со следами подновлений красно-коричневые 
лини, иммитирующие прямоугольники-квадры77. Скорее всего, такой прием 
не был широко в ходу, да и сам обычай наружного оштукатуривания обще-
ственных зданий укоренился сравнительно поздно, к Х в. Внешний аскетизм 
византийских культовых построек был преднамерен: он символизировал ру-
бище Иисуса Христа, в котором он принял крестную казнь78. Впрочем, в го-
роде было около полутора десятков сооружений, сложенных в технике opus 
mixtum, а, как известно, в Византии использовали прием росписи стен под 
эту кладку79. Зато характерной, чем дальше, тем больше, была известная не-
разборчивость в выборе деталей и почти безразличное отношение к их сти-
лю и отсюда же комбинирование в одном здании разностильных и разнока-
либерных деталей, обломков мраморных колонн и плит, перенос их из одной 
разобранной постройки в другую, что порождало, по образному выражению 
А. Л. Бертье-Делагарда, “архитектурный винегрет”80. Все это следует воспри-
нимать не как неумелость, а как порождение практики своеобразной формы 
византийского проектирования, предполагавшей перестройки, доделки, об-
новления, изменения или отказ от первоначального замысла строительства в 
ходе работ, что подтверждает верность концепции Р. Остерхаута81. Элементы 
такого даже не вторичного, а многократного использования, сполии, встре-
чаются повсеместно почти во всех поздневизантийских храмах, квартальных 
церквах-усыпальницах и жилых усадьбах Херсона, куда со временем попало 
это обильное наследие поздней античности и классических “темных веков”, 
послужив где вымосткой пола, где перекрытием могилы, где опорой алтаря,
а где и просто строительным материалом стен или подставкой под жернова82.

Sorochan S. ABOUT THE TEMPLES DECORATION OF 
BYZANTIAN CHERSON AND ITS EVOLUTION IN VI - X 
CENTURIES.

77  Айналов Д. В. Развалины храмов. – С.12, 19; Якобсон А. Л. Раннесредневековый Херсо-
нес. – С.156

78  Бармина Н. И. Декоративное убранство крымских базилик. – С.114.
79  Ср.: Ousterhout R. Master Builders. – P.190.
80  Это явление, вообще характерное для раннесредневековой византийской архитектуры, 
достаточно эклектично относившейся к остаткам всех стилей и времен, в провинциальных 
городах, подобных ромейскому Херсону, могло усиливаться стремлением к экономии 
расходов на строительство (см.: Бертье-Делагард А. Л. Древности южной Росии. Рас-
копки Херсонеса / А. Л. Бертье-Делагард // Материалы по археолигии России. – Санкт-
Петербург, 1893. – № 12. – С.54; Домбровский О. И. Херсонесская коллекция. – С.77).

81  Ousterhout R. Master builders. – P.86-127.
82  К примеру, см.: Голофаст Л. А., Рыжов С. Г. Раскопки квартала Х в Северном райо-
не Херсонеса / Л. А. Голофаст, С. Г. Рыжов // Материалы по археологии, истории и 
этнографии Таврии. – Вып.10. – 2003. – С.185, 190.
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Станіслав Срока*

ПОГЛЯД НА ВІЗАНТІЮ З-ПІД ГУСТИХ БРІВ СИГІЗМУНДА 
ЛЮКСЕМБУРГА. УГОРЩИНА ТА ТУРЕЦЬКА ЗАГРОЗА

Смерть Людвіка (Лайоша) Великого у 1382 р. стала приводом тривалої 
боротьби за угорський престол. Менша донька Людвіка, Ядвіґа, успадкувала 
польську корону (1386 р. вийшла заміж за литовського князя Ягайла), а 
старша – Марія вступила на угорський трон (1382-1387 рр.). Від її імені (адже 
на момент вступу на престол вона мала 11 років) правила королева-матір 
Єлизавета Боснійська (Ержебет), проте насправді вирішальний голос належав 
представникам угорської аристократії. Олігархія, що володіла маєтками на 
півдні Угорщини, виступила на боці неапольського кандидата на престол. 
Король Неаполю Карл Малий (угор. Kis Károly) був доставлений назад в 
Угорщину 1385 р. і коронований у Секешфехерварі. Таким чином Марію було 
позбавлено корони. Після п’яти тижнів перебування в Угорщині, 7 лютого 
1386 р., Карл ІІІ став жертвою замаху. 24 лютого після перевезення на замок у 
Вишеграді поранений король помер. Смерть правителя Неаполя призвела до 
повстання у Хорватії, Славонії, Боснії та Далмації. Трагічно закінчився похід 
Єлизавети Боснійської та Марії на південь Угорщини з метою придушення 
повстання. Єлизавета потрапила у полон, а на початку січня 1387 р., її було 
вбито у Новіграді. Проте Марії, також захопленій повстанцями, вдалося втекти 
за допомогою венеціанського флоту1.

Звільнення Марії співпало зі сходженням на угорський престол її чоловіка, 
Сигізмунда (Жигмонда) Люксембурзького (1387-1437). Новий правитель, 
користувався підтримкою головним чином з боку Венеції, котра сподівалася 
повернути собі далматинські міста та боялася об’єднання під одним скіпетром 
Угорщини та Неаполя. Тим часом, магнати з півдня Угорщини, як і раніше 
підтримували неапольську кандидатуру на угорський трон, у той момент сина і 
спадкоємця Карла ІІІ, Владислава. Боротьба за угорський престол розгорталась 
у той самий час, що і зростання турецької загрози.

Османські турки, після зайняття Адріанополя і Болгарії та перемоги над 
сербами 1389 р. у Косовській битві, підійшли до південних кордонів Угорщини. 
Сигізмунд Люксембурзький, усвідомлюючи неминучу небезпеку, пов’язану 
із сусідством з Османською імперією, вирішив негайно реагувати. Протягом 
1389-1392 рр. він здіснив чотири військові походи проти турків. Про цей 
факт свідчить королівський документ (датований 1406 р.), на який нещодавно 
звернув увагу передчасно померлий угорський історик Пал Енгель (угор. Pal 
Engel)2. У документі наголошується, що в період між битвою на Косовому Полі 
*  Срока Станіслав А. – доктор габілітований, професор, директор Інституту історії Ягел-

лонського університету у Кракові (Польща). Стаття подана в авторському перекладі з 
польської мови.

1  Sroka S. A. Historia Węgier do 1526 roku w zarysie. – Bydgoszcz, 2000.
2  Hazai okmánytár [далі: HO]. Codex diplomaticus patrius. – Т.7 / Еd. A. Ipolyi, I. Nagy, 
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та експедицією з 1394 р., Сигізмунд особисто чотири рази вирушав до Сербії 
проти турків3. Вищезгадане, але іншими словами, повторюється в документі 
Сигізмунда з 1408 р.4 Сучасній науковій літературі стосовно угорсько-
турецької боротьби у середньовіччі відомо лише про два королівські походи, 
що відбувались у той час та були спрямовані проти турків, тобто експедиції 
з 1389 та 1392 рр.5 У своїх висновках угорський дослідник спирається на 
опрацьований Йоргом К. Хеншем (нім. Jörg K. Hoensch) у 1995 р. подорожній 
щоденник Сигізмунда Люксембурзького6.

Перша зі згадуваних чотирьох військових кампаній, з 1389 р., досить добре 
висвітлюється історичними джерелами. Офіційно похід був спрямований 
проти сербів, що повстали супроти Королівства Угорщини, тому що угорська 
знать не мала чіткого уявлення про ситуацію у Сербії. Під час цього походу 
не дійшло ані до бою, ані навіть до сутички поміж угорськими та турецькими 
військами. У поході окрім Сигізмунда Люксембурзького, взяли участь численні 
можновладці на чолі зі Іштваном Лацкфі (угор. Lackfi ), кожен на чолі власної 
хоругви. У результаті першого походу проти Сербії 1389 р. угорцями було 
здобуто два сербські замки Борач і Честин7. 

Цей не достатньо досліджений похід проти турків у 1390 р. згадується 
в одному з документів Сигізмунда Люксембурзького, в якому він надає 
жупу (комітат) Темеш, Владиславові з Шаровець (угор. Sáró) за його внесок 
у боротьбу з турками у Сербії. Йдеться про здобуття Владиславом п’яти 
трофейних хоругв противника, які потім він послав королеві до Зволена. 
Порівнюючи королівський маршрут, ми бачимо, що Сигізмунд був у Зволені у 
період з кінця червня до кінця липня 1390 р., тому саме на цей час припадала 
згадувана антитурецька експедиція8. 

На початку 1392  р. – як виникає з австрійських джерел – турки з великою 
силою підійшли під Буди, сплюндрували її околицю та полонили багатьох 
християн. Наприкінці лютого відбулася у Буді нарада короля з представниками 
угорської політичної еліти, на якій було прийнято рішення організувати похід-
реванш проти турків. У березні 1392 р. Сигізмунд вже перебував у поході. 
Скориставшись перервою між бойовими діями у квітні цього ж року, Сигізмунд 
вирушив на Спиш, ймовірно з метою зустрітися там із королевою Ядвігою, його 
своячкою. Темою зустрічі, яку не підтверджують наявні джерела, могло бути 

D. Véghely. –  Budapest, 1880. – № 401; Engel P. A török-magyar háborúk első évei 1389-1392 
// Hadtörténelmi Közlemények. – Т.111. – 1998. – Old. 562.

3  HO. – T. 7. – № 401. – S. 436: “Nosque personaliter ad conterendum ipsorum Turcorum et 
Rascensium proterviam vicibus quadriduanis in dictum regnum Rascie accessissemus”. 

4  Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis / Ed. G. Fejér. – T.10. – Cz. 4. – Budae, 
1841. – № 313; Engel P. A török-magyar. – S. 562.

5  Wertner M. Magyar hadjáratok a XIV-ik században // Századok. – T.39. – 1905. – S. 448-449;                      
Szakály F. Phases of Turco-Hungarian Warfare before the Battle of Mohács (1365-1526) // Acta 
Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. – T.33. – 1979. – S.72-74.

6  Itinerar König und Kaiser Sigismunds von Luxemburg 1368-1437 / Red. J. K. Hoensch. – Wa-
rendorf, 1995 (Studien zu den Luxemburgen und ihrer Zeit. – T. 6).

7  Engel P. A török-magyar. – Old. 562-565.
8  Там само; Itinerar König. – S. 54.  
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укладення перемир’я з Польщею, щоб забезпечити мир на півночі Угорщини9. 
Повернувшись на початку травня до Семигороду, Сигізмундові вдалося 
заручитися військовою підтримкою свого брата, чеського короля Вацла-
ва IV. Військо угорського короля, крім того складалося із численних князів 
та можновладців. А саме: сілезького князя Болеслава, чеського дворянина 
Альберта Штернберга, графа Вільгельма Цилейського, лицарів присланих 
англійським королем Річардом II та численних дружин угорських можновлад-
ців як світських, так і духовенства. Командувачем армією Сигізмунда було 
обрано Владислава з Шаровець, жупана Темешу і Ліптова. У травні 1392 р. 
християнське військо перейшло через Апац, Вршац (угор. Érsomlyó) у напрямку 
Темешвару, де перебувало майже цілий місяць. Командувач турецькою армією, 
султан Баязид (Баязет) І Йилдирим „Блискавка”, чекав на армію Сигізмунда 
поблизу Ковина (угор. Keve). Наприкінці липня і початку серпня, Сигізмунд 
отаборився поблизу Бранічева. Проте, турецький султан не мав наміру дати 
вирішальний бій, і незабаром відступив. Отже, похід 1392 р. не визначав 
переможця та переможеного. Однак, дослідницька література підкреслює його 
моральний аспект10.

Після цих перших походів проти турків, не пізнавши смаку вирішального 
бою, Сигізмунд в наступні роки зайнявся підготовкою міцної антитурецької 
коаліції, яка могла б протистояти потужному турецькому війську. На межі 1394-
1395 рр. з приводу тривалого перебування у Семигороді, угорський король 
очолив невеликий похід проти турків та їх союзника, волоського господаря 
Влада. Тоді йому вдалося зайняти Малий Нікополе. Вагомішу перевагу, хоча й 
не військову, а політичну отримав Сигізмунд укладаючи 7 березня 1395 р. дого вір 
з видаленим турками волоським володарем Мірчою, згідно якого Мірча обіцяв 
надати допомогу Сигізмундові під час планованого походу проти турків11. У 
тому ж 1395 р. Сигізмунд відіслав послів до Франції на чолі з естергомським 
архієпископом Яношом Каніжаєм з метою отримати військову допомогу12. На 
жаль, всупереч багатовіковій традиції польсько-угорської дружби, Польща не 
надала допомогу Сигізмундові Люксембурзькому. Участь кількох польських 
лицарів у черговій битві біля болгарського Нікополе, що згадується в хроніці 
Яна Длугоша, мала виключно приватний характер, як це і підкреслювалося 

9  Engel P. A török-magyar. – Old. 573; Rutkowska G. Itinerarium królowej 1384-1399 / G. 
Rutkowska // Dzieło Jadwigi i Jagiełły. W sześćsetlecie chrztu Litwy i jej związków z Polską 
/ Wybrał i oprac. W. Biliński. – Warszawa, 1989. – S. 214; Sroka S. A. Polacy na Węgrzech za 
panowania Zygmunta Luksemburskiego 1387-1437. – Kraków, 2001. – S. 80.   

10  Engel P. A török-magyar. – Old. 573-575; Sroka S. A. Polacy na Węgrzech. – S. 80-81.
11  Skrzypek J. Południowo-wschodnia polityka Polski od koronacji Jagiełły do śmierci Jadwigi 

i bitwy nad Worsklą (1386-1399). – Lwów, 1936 (Archiwum Towarzystwa Naukowego we 
Lwowie. – Dział II. – T. 21. – Z. 1). – S. 78; Nowak Z. H. Polityka północna Zygmunta Luksem-
burskiego do roku 1411. – Toruń, 1964. – S. 59-60; Diaconescu M. The Relations of Vassalage 
between Sigismund of Luxemburg, King of Hungary, and Mircea the Old, Voivode of Vallachia 
/ M. Diaconescu // Mediaevalia Transilvanica. – T. 2. – 1998. – № 2. – S. 255-260; Sroka S. A. 
Polacy na Węgrzech. – S. 84. 

12  Skrzypek J. Bitwa pod Nikopolis (25 IX 1396) / J. Skrzypek // Przegląd Historyczno-Wojsko-
wy. – T. 9. – 1936. – S. 4; Sroka S. A. Polacy na Węgrzech. – S. 85.
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Яном Ґриґлєм13. Основною причиною цього, не дивлячись на особисту 
неприязнь до Сигізмунда, були також претензії королеви Ядвіги на угорську 
корону після смерті у 1395 р. її сестри Марії, дружини Сигізмунда. 

У ході обговорення підготовки анти-турецького хрестового походу 
може виникнути питання передусім про тогочасний фінансовий становище 
Королівства Угорщини. Доходи держави за часів Сигізмунда важко чітко 
підсумувати. Авторитетні джерела, що частково збереглися, датовані 1427 
- 1437 рр., тобто кінцем панування Люксембурга на престолі Святого 
Стефана14. Нам відомо, що за цей період сукупний річний прибуток Угорщини 
становив близько півмільйона флоринів. Це було набагато менше, ніж дохід 
держави за часів Матвія Корвіна (Матяша Хуньяді) у другій половині XV ст. 
Сигізмунд черпав доходи з декількох джерел, серед яких найбільший прибуток 
приносили соляні шахти та монополія на дорогоцінні метали. До царської 
скарбниці регулярно надходив дохід від сплати податків королівських міст та 
Семигороду. Порівняно невеликий прибуток отримувала держава від торгівлі. 
Сигізмунд примножив королівську скарбницю шляхом введення надзвичайних 
податків, які він наклав у дев’ятикратному розмірі15. Незважаючи на значний 
прихід протягом всього панування, король боровся із тривалими фінансовими 
труднощами; як відомо, окрім того Сигізмунд витрачав більше ніж міг собі 
дозволити.

Наприкінці червня 1396 р., недалеко Буди зосередилися угорська армія, 
у кількості приблизно 5000 чол. Туди ж надійшла іноземна підмога, а саме: 
бургундський корпус на чолі з Жаном де Вьєн, графом Невер; німецькі та 
англійські лицарські загони. Це були відносно невеликі ватаги лицарів. Гостей 
з далекої Бургундії було загалом 249 чол., в тому числі лише 108 лицарів, 
що досить чітко виникає з цікавого та добре відомого сучасній історичній 
науці документу, котрий зберігається в архіві міста Діжон16. У більш ранній 
літературі, для котрої цей документ залишався невідомим, вважалося, що 
військо надіслане з Бургундії нараховувало близько 2000 чол.17. Мор Вертнер 
у своїй праці, присвяченій битві біля Нікополя, підрахував на підставі різних 
джерел, що участь у кампанії приймало 30 німецьких лицарів, відомих 
поіменно18. Не більш чисельне було й прибуле англійське лицарство19. 
13  Grygiel J. Udział rycerstwa polskiego w walce z Turkami w czasach panowania Władysława 

Jagiełły i Zygmunta Luksemburskiego // 600 lecie bitwy na Kosowym Polu / Red. K. Baczkow-
ski. – Kraków, 1992 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace historyczne. – № 
102). – S. 77.

14  Engel P. A magyar királyság jövedelmei Zsigmond korában / P. Engel // A tudomány szolgála-
tában. Emlékkönyv Benda Kálmán 80. születésnapjára / Red. F. Glatz. – Budapest, 1993. – Old. 
27-31.

15  Tamże. – Old. 27-29.
16  Wertner M. A nikápolyi hadjárat 1396-ben / M. Wertner // Hadtörténelmi Közlemények. – T. 

26. – 1925. – Old. 46-62; Atiya S. A. The Crusade of Nicopolis. – London, 1934. – P. 144-146; 
Schnerb B., A fracia-burgundi kontingens részvétele a nikápolyi hadjáratban / B. Schnerb // 
Hadtörténelmi Közlemények. – T.111. – 1998. – Old. 583-592.   

17  Skrzypek J.  Bitwa pod Nikopolis. – S. 6.
18  Wertner M. A nikápolyi hadjárat 1396-ben. – Old. 213-215.
19  Відносно участі англійського лицарства див.: Tipton Ch. The English at Nicopolis // Spe-
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З’єднання угорської армії та іноземного підкріплення із силами волоського 
володаря Мірча відбулося наприкінці липня в районі Залізних Воріт, на правому 
березі Дунаю. Загальний розмір християнської армії, по-різному вказаний в 
науковій літературі, ймовірно, не перевищував 10 тис. солдатів20.

Армія Сигізмунда Люксембурга в перші дні вересня 1396 р. опинилась на 
підступах до міцно захищеного Нікополя. Облога болгарської фортеці тривала 
16 днів і не дала ніякого результату. Разом із цим у таборі антитурецького 
війська ослабла дисципліна. Турецький султан Баязид І “Блискавка”, що у той 
самий час штурмував Константинополь, поспішно звернув облогу і вирушив 
до Нікополя. Чисельність його армії становила приблизно 15 тис. чол. разом 
із сербами на чолі зі Стефаном Лазаровичем21. 25 вересня 1396 р. у битві біля 
Нікополе турки завдали християнським силам нищівної поразки22. Ян Длугош 
писав про це так: “угорські магнати разом із королем Сигізмундом кинулися 
навтікача до обмілини Дунаю там, де ріка впадає у море, біля Нікополя, щоб 
перетнувши Дунай на човнах, уникнути неминучої небезпеки»23. Багато хто 
з них потрапив у полон, серед яких і командувач бургундського контингенту 
граф Жан де Вьєн 24. Чутки про смерть короля Сигізмунда в битві біля 
Нікополя заохотили опозицію запросити на угорський престол короля Неаполя 
Владислава. Сигізмундові Люксембургу вдалося запобігти складній ситуації в 
державі у 1397 р. на сеймі в Темешварі.  Король пішов на чималі поступки знаті, 
особливо позбавляючи державних посад іноземців. Перед лицем турецької 
загрози було вирішено, що кожен землевласник зобов’язаний спорядити з 
кожних 20 дворів (porta), де мешкали його селяни по одному легкоозброєному 
воякові-піхотинцеві. Таким чином було створено селянське військо, так звану  

culum. – 1962. – P. 528-540; Bell A. England and the Crusade of Nicopolis 1396 // Medieval 
Life. – 1996. – Spring, P. 18-22; Szántó R. Az angol-magyar kapcsolatok néhány vonatkozása 
az 1390-es évek közepén / R. Szántó // „Magyaroknak eleiről”. Ünnepi tanulmányok a hatvan 
esztendős Makk Ferenc tiszteletére / Red. F. Piti, F. Szabados. – Szeged, 2000. – Old. 515-535.

20  Перегляд існуючих точок зору відносно кількості війська Сигізмунда Люксембурга  під 
час кампанії 1396 р. представив у своїй статті Л. Вешпрем. Див.: Veszprémy L. A nikápolyi 
hadjárat értékelése az újabb hadtörténetírásban / L. Veszprémy // Hadtörténelmi Közlemények. 
– T. 111. – 1998. – Old. 603-609. Zob. też Rosetti R. Notes on the Battle of Nicopolis (1396) 
/ R. Rosetti // The Slavonic Review. – T.15. – 1936-1937. – P. 629-638. Досить цікавими є 
також сучасні наукові роботи присвячені тогочасній військовій техніці. Їх перегляд див.: 
Veszprémy L. Illustrált technikai és haditechnikai kéziratok Zsigmond korában / L. Veszprémy // 
Müvészet Zsigmond király korában 1387-1437. – T. 1. Tanulmányok. – Budapest, 1987. – Old. 
212-225. 

21  Skrzypek J. Bitwa pod Nikopolis. – S. 10.
22  Відносно битви при Нікополі опубліковано чимало досліджень. Серед них варто згадати 
декілька: Brauner A. Die Schlacht bei Nikopolis 1396. – Breslau, 1876; Kling G. Die Schacht 
bei Nikopolis in J. 1396. – Berlin, 1903; Wertner M. A nikápolyi hadjárat 1396-ben. – S. 31-
62, 213-253;  Atiya S. A. The Crusade of Nicopolis; Битві також присвячено увесь номер 
часопису „Annales de Bourgogne” (T. 68. – 1996, друк: 1997) та увесь номер часопису 
„Hadtörténelmi Közlemények” (T. 111. – 1998). В польській фаховій літературі існує лише 
одна стаття стосовно цієї битви: Skrzypek J. Bitwa pod Nikopolis.   

23  Długosz J. Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. – Ks. 10. – Warszawa, 1981. 
– S.275.

24  Schnerb B. A francia-burgundi. – S. 588.
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militia portalis («подвірну піхоту») 25. Рішення сейму у справі оборони країни 
залишилися на папері, тому що шляхта, побоюючись зростання з часом 
військової потуги селян, відмовилися фінансувати їх озброєння. Тим не менше, 
вищезгадана постанова дала до зрозуміння, що з цього моменту оборона 
проти турків є гострою політичною небезпекою, котрій кожен європейський 
правитель повинен поставити чоло.

Угорсько-турецькі відносини у наступні роки укладались подібним 
чином. Турецькі наїзди, особливо у віддалених регіонах країни періодично 
повторювались, і угорська армія майже щороку організовувала похід проти 
турків. Наглядно це представив у своїй праці М. Вертнер, зіставивши угорської 
експедиції за першу половину XV ст.26 Переважна більшість реалізованих 
походів мала на меті боротьбу з турками. На початку XV ст. Сигізмунд 
Люксембурзький присвятив більше уваги чеським та німецьким справам, 
що призвело до тимчасових занедбань угорських інтересів, викликало 
невдоволення з боку баронів та допровадило до тюремного ув’язнення короля 
в 1401 р. Політична криза в Угорщині на початку XV ст. несподівано співпала 
– на користь Угорщини – з перемогою Тамерлана над турками  у Ангорській 
битві у 1402 р., в результаті чого турецька загроза для угорських земель, 
принаймні тимчасово, зменшилась. Турецька криза створила нову ситуацію 
для Угорщини, котру Сигізмунд намагався використати якомога краще. Замість 
того, щоб готуватись до нового походу проти османських турків, король 
вирішив завоювати незалежні князівства, що межували на півдні з Угорщиною 
з метою створити буферну зону, котра б перешкоджала нападам османських 
турків. Така політика була ефективна лише спочатку. Угорський історик 
П. Енгель в одній зі своїх статей наголошує, що “моделлю такої буферної 
держави була Сербія, на чолі зі Стефаном Лазаровичем (з 1389 р.), що з 1402 р. 
носив титул деспота. Стефан, будучи васалом Баязида, підтримував його 
у всіх боях без винятку; також на боці султана приймав участь у битви біля 
Анкари. Тим не менш, з падінням Баязида ситуація змінилася, і деспот у 1403 р. 
або на початку 1404 р., визнав владу Сигізмунда”27. Таким чином, на одній з 
ділянок кордону (вздовж рік Дунаю і Сави) тягар оборони проти турків впав 
на сербську сторону. Для забезпечення некорисних для сербів домовленостей, 
Сигізмунд обдарував Лазаровича великими маєтками в Угорщині, що 
дозволило деспотові стати одним з наймогутніших угорських можновладців та 
вірним союзником Угорщини (аж до смерті в 1427 р.). Наступною буферною 
державою – згідно намірів короля Сигізмунда – мала стати Валахія. Волоський 
володар Мірча Старий залишався вірним угорській короні до своєї смерті в 
1418 р., за що на знак королівської вдячності отримав кілька замків. І нарешті, 
25  Borosy A. The militia portalis in Hungary before 1526 // A. Borosy // From Hunyadi to Rákóczi. 

War and Society in Late Medieval and Early Modern Hungary / Red. J. M. Bak, B. K. Király. 
– Brooklyn, 1982. – P. 63-80 (War and Society in Eastern Central Europe. – T. 3); Sroka S. A. 
Polacy na Węgrzech. – S. 87-88.

26  Wertner M. Magyar hadjáratok a XV. század első felében. Okirati kútfők nyomán / M. Wertner 
// Hadtörténelmi Közlemények. – T.12. – 1911. – Old. 251-274, 410-446.

27  Engel P. Magyarország és a török veszély Zsigmond korában (1387-1437) // Századok. – T.128. 
– 1994. – Old. 279.
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Сигізмунд спробував підкорити третього угорського південного сусіда, тобто 
Боснію. Проте, через політичну анархію, що панувала у країні по смерті короля 
Твртка I у 1391 р. не вдалося перетворити Боснію на аналогічну до Сербії та 
Валахії буферну зону28. Нехіть до Угорщини посилювали боснійські патарени, 
котрим загрожувала угорська католицька церква. У будь-якому випадку, Боснія 
на початку XV ст. була чутливим місцем у системі оборони Угорщини. Король 
Сигізмунд протягом першого десятиліття XV ст., кілька разів вирушав у 
походи проти Боснії, щоб обмежити тиск з боку османських турків на південні 
землі Угорщини. У 1405 р. Сигізмунд втрутився у внутрішню політику Боснії, 
після усунення від влади прихильного йому бана Остої Христича29. Дякуючи 
примиренню з Папою Римським вести війну можна було з більшим успіхом, 
адже можна було розраховувати на надходження фінансової підтримки з Риму 
на боротьбу з невірними. Бойові дії на території Боснії досягли своєї кульмінації 
у 1408 р. Як і у битві біля Нікополя, в поході на Боснію взяла участь незначна 
група польських лицарів, що мали особистий інтерес у кампанії30. Іншим 
союзником Сигізмунда у цій кампанії був сербський деспот Стефан Лазарович, 
що пізніше брав участь у поділі Боснії31. Похід розпочався навесні 1408 р., 
хоча й був продовженням військових дій угорського короля в Семигороді 
та Боснії започаткованих у другій половині 1407 р.. Подорожній щоденник 
(itinerarium) Сигізмунда вказує на те, що правитель з серпня 1407 р. постійно 
перебував на цих землях32. Вирішальне значення для цієї кампанії мала облога 
наприкінці травня 1408 р. боснійської фортеці Добор та її здобуття за кілька 
днів. Сигізмунд жорстоко розправився з переможеними, адже він наказав стяти 
голови 171 боснійському можновладцю, а їхні тіла звелів скинути в річку33. 
Правитель Боснії Твртко ІІ потрапив у полон. Сигізмунд розподілив територію 
переможеної Боснії на чотири частини34. Таким чином, близько 1410 р. здавалося, 
що боснійську проблему вирішено.

У 1410 р. Сигізмунд став германським імператором, в результаті чого 
спектр його політичної діяльності, значною мірою розширився. Його увагу 
притягнули загальноєвропейські питання, проблеми Угорщини відійшли на 
28  Wróbel P. Bośnia wobec ekspansji islamu w pierwszej połowie XV wieku / P. Wróbel // Bal-

canica Posnaniensia. Acta et studia. – T. 8: Warna 1444. Rzeczywistość i tradycja / Pod red. I. 
Czamańskiej i W. Szulca. – Poznań, 1997. – S. 83-84; Tegoż, Krzyż i Półksiężyc. Zachodnie 
Bałkany wobec Turcji w latach 1444-1463. – Kraków, 2000. – S. 16-17.

29  Sroka S. A. Historia Węgier. – S. 89.
30  Sroka S. A. Polacy na Węgrzech. – S. 102.  
31  З деспотом Стефаном Лазаровичем та його братом Буком Сигізмунд підписав угоду у 

1404 р. Див.: Purković M.A.  Knez i despot Stefan Lazarević. Beograd, 1978. – S. 41-43; Pavlo-
vić N. D. Despot Stefan Lazarević. – Subotica-Beograd, 1968. – S. 65-70; Grzesik R., Sroka S. 
A. Nieznany dokument do stosunków węgiersko-serbskich na początku XV wieku // Roczniki 
Historyczne. – T.65. – 1999. – S. 125-128.

32  Itinerar König. – S. 78-80.
33  Там само. – S. 79; Chochorowski G. Książę Jan Kropidło. – S. 8.
34  Північна частина Боснії увійшла у склад Угорщини, східня була віддана союзникові 

Cигізмунда, сербському деспотові Стефанові Лазаревичу, південна – боснійському  коро-
леві Остої, західну ж частину країни отримала Хорватія. (Nowak Z. H. Polityka północna. 
– S. 79). Zob. też Ćorović V. Historija Bosne. – S. 399-400.
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задній план. Зайнятий війнами з Венецією, Польщею, Констанцьким собором, 
нарешті справою гуситів, він не мав змоги належним чином розглянути 
питання турецької загрози, з якою на той час доводилося стикатися в основному 
угорським можновладцям у відсутності монарха, що тривалий час перебував 
за межами Угорщини. Проте Сигізмунд не випустив турків повністю зі свого 
поля зору, про що свідчить хоча б з’їзд у Буді у 1412 р., під час якого турецька 
загроза була однією з основних тем. На зустріч до столиці Угорщини прибуло 
багато відомих тогочасних політичних діячів. Окрім самого господаря, 
Сигізмунда Люксембурзького та польського короля Владислава Ягайла до Буди 
прибули: король Боснії Твртко II, сербський деспот Стефан Лазарович, герцог 
сплітський Хрвоє Вукчич, великий воєвода Боснії Сандаль Хранич Косач, 
турецький принц (ім’я невідоме), молдавський володар Мірча, папський легат 
Бранд де Кастільйоне, а також численні сілезькі та австрійські князі, англійські 
та французькі посли і навіть посланець хана Золотої Орди Джелал-ад-Діна35. 
Після з’їзду в Буді Сигізмунд залишив Угорщину та вирушив у Західну Європу. 
Створена ним складна система оборонних союзів, вже почала давати тріщини, 
що співпало з відродженням Османської імперії за часів правління султана 
Мехмеда I, котрий прийшов до влади в 1413 р.36 Двома роками пізніше, певний 
боснійських можновладець Хрвоє Вукчич, залучившись підтримкою турецьких 
військ, переміг угорців у битві під Добой, таким чином Боснія опинилася у зоні 
турецького впливу, а король Боснії почав платити султанові щорічну данину. 
У той же час, як пише П. Врубель: “Боснія підтримувала васальні зв’язки з 
Угорщиною, що перебувала у дефензиві на Балканах. Таким чином вдавалось 
підтримувати видимість збереження статус-кво між ворогуючими державами”37. 
У Валахії, ситуація кардинально змінилася після смерті Мірчі Старого у 1418 р. 
Валахія, за словами П. Енгеля: “опинилася поза оборонною системою і вже 
ніколи їй не вдалося приєднатися на тривалий час до Угорщини, хоча близько 
1420 р. мали місце певні спроби”38. Як і в Боснії, у Валахії перетнулися інтереси 
двох орієнтацій: проугорської та протурецької, при значній перевазі останньої. 
Бої на землі Валахії, навіть за участю Сигізмунда після його повернення у
 1419 р. до Угорщини, тривали протягом багатьох років. Угорський король на цій 
території підтримував воєводу Дана II. На південних кордонах країни Сигізмунд 
Люксембурзький провів більше двох років (листопад 1426 - грудень 1428 рр.). 
У той же час виникла проблема з боку Сербії, де в 1427 р. помер колишній 
вірний союзник Угорщини, Стефан Лазарович. Згідно угоди в Тата з 1426 р. 
cербській трон після смерті Лазаровича мав успадкувати його двоюрідний 
брат, Георгій (Джурадж) Бранкович. Той останній пообіцяв, що після його 
сходження на престол, до Угорщини повернуться стратегічні міста, в тому 
35  Wertner M. Die Ofener Gäste von 1412 // Jahrbuch der k. k. heraldischen Gesellschaft „Adler”. 

Neue Folge. – T.70. – 1906. – S. 170-187; Sroka S. A. Polacy na Węgrzech. – S. 111.
36  Hauziński J. Odbudowa państwa Osmanów i jego organizacja wojskowa w połowie XV wieku 

/ J. Hauziński // Świat chrześcijański i Turcy osmańscy w dobie bitwy pod Warną / Pod red. D. 
Quirini-Popławskiej // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne. – 
T.119. – 1995. – S. 47-49.

37  Wróbel P. Bośnia wobec ekspansji islamu. – S. 85.
38  Engel P. Magyarország és a török veszély. – S. 281.
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числі Нандорфехервар, тобто сучасний Белград та розташована на сербському 
березі Дунаю Галамбоцька фортеця, яка сьогодні носить назву Голубац. Після 
смерті Лазаровича договір укладений в Тата набрав законну силу, і Белград 
перейшов у руки Сигізмунда Люксембурзького. Восени ж 1427 р. сербський 
каштелян не переказав Голубац королеві, а віддав фортецю туркам. Як зазначає 
Пал Енгель: “таким чином – уперше в історії Угорщини – влада султана сягала 
її кордонів, на цей раз не в якості ленної монархії, як це було близько 
1390 р., а безпосередньо. Угорське королівство опинилося у прямому сусідстві 
з Туреччиною”39. У квітні 1428 р. король Сигізмунд оточив фортецю, але після 
двох місяців султан Мурад II прийшов на допомогу оборонцям Галамбоця та 
Люксембург був змушений до відступу, зазнаючи великих людських втрат 
під час переправи через Дунай. Під мурами Галамбоцької фортеці закінчив 
своє життя Завіша Чорний, один з найвідоміших середньовічних польських 
лицарів40. Поразка під Голубацем та поява турків поблизу кордонів Королівства 
Угорщини знищили побудовану Сигізмундом на початку XV ст. систему 
буферних держав, яка мала захистити країну від турецького нападу. Наприкінці 
20-х рр. XV ст. Сигізмунд Люксембурзький вигадав оригінальну ідею для 
забезпечення ладу на межуючій із турками ділянці південного кордону. 
Використовуючи свої прекрасні відносини з Тевтонським орденом, король 
запропонував тевтонським лицарям узяти на себе оборону цієї невеликої 
ділянки кордону. Лицарі ордену, відповідно до укладеної угоди, отримали 
у володіння фрагмент комітату Сьорен (угор. Szörény), а їх командувач, 
отримавши титул бана, удостоївся приналежністі до угорської знаті. Більше 
того, Тевтонський орден в якості нагороди за захист кордонів, мав отримувати 
увесь дохід з монетного двору в Шебен. Це своєрідний оборонний експеримент 
закінчився ще до того, як тевтонські лицарі назавжди поселилися на наданій їм 
землі41. Вже в 1433 р. турки завдали їм поразки, змусивши покинути південні 
кордони угорської держави. Варто принагідно відзначити, що це був другий в 
історії роман тевтонських лицарів з Угорщиною, що як і попередній (20 рр. в 
XIII ст.) виявився нетривалим та змушував перших поспішно залишити межі 
цієї лише на перший погляд гостинної землі.

Оборона проти турків поглинала величезні суми грошей, що витрачались 
угорською скарбницею на утримання замків, розташованих на південному 
кордоні Угорщини42. За підсумками, підведеними наприкінці правління 
Сигізмунда Люксембурзького, для відповідного забезпечення оборони 12 з 
розташованих на півдні замків (наприклад, тільки тих, що знаходились між 
Сьореном та Харамом) необхідно було утримати 1350 чол. і 200 лучників, 
39  Там само; Veszprémy L.  Zsigmond Galambócnál 1428-ban / L. Veszprémy // Hadtörténelmi 

Közlemények. – T.121. – 2008. – № 2. – S. 283-300.
40  Sroka S. A. Polacy na Węgrzech. – S. 139; Możejko B., Szybkowski S., Śliwiński B. Zawisza 

Czarny z Garbowa herbu Sulima. – Gdańsk, 2003. – S. 98-105.
41  Joachim E. König Sigismund und der Deutsche Ritterorden in Ungarn 1429-1432 / E. Joachim 

// Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung. – T.33. – 1911. – S. 87-
119; Engel P. Magyarország és a török veszély. – Old. 282.

42  Rázsó Gy. A Zsigmond-kori Magyarország és a török veszély (1393-1437) / Gy. Rázsó // Hadt-
örténelmi Közlemények. – T.20. – 1973. – Old. 431-441.
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що у переведенні на собівартість тодішнього угорського флорина давало 
приголомшливу суму 100 тис. Захист держави від османських турків виявився 
на початку 30 рр. XV ст., важливою політичною подією. Король Сигізмунд зі 
своїми радниками вирішив провести загальну реформу збройних сил. Замість 
традиційного посполитого рушення, якість котрого не тільки в Угорщині 
залишала бажати кращого, було створено нове військо, що фінансувалось 
кожним з комітатів, та на чолі котрого повинен був стати жупан. Нарешті, король 
довірив захист від турків всієї південної ділянки кордону Матвієві Талоцці. З 
1435 р. він був баном Славонії, а в наступному році став також баном Хорватії 
та Далмації. На допомогу Матвієві Сигізмунд відрядив його брата, Франца 
Таллоці, котрому дарував титул бана Сьорен. Частину витрат на утримання 
оборони південних кордонів брати Таллоці отримували з конфіскованого 
Сигізмундом церковного майна в цьому районі. Таким чином у руках Таллоці 
опинились єпископства (Орадя, Загреб, Чанад) та десятина від архієпископства 
у Калочі. Як можна припустити, така політика викликала сильний опір з боку 
угорської церкви, проте Сигізмундові вдалося зберегти такий стан речей аж до 
смерті, тобто до 1437 р.43 Брати Tаллоці вміло боронили південних кордонів від 
турків. Більше того, узявши до уваги їх досвід у вирішенні фінансових питань, 
можна повною мірою оцінити таке, а не інше вирішення Сигізмундом питання 
оборони південних кордонів країни. Адже слід пам’ятати, що король після 
битви під Голубац не мав змоги особисто вирішувати багатьох державних 
питань44. 

Смерть Сигізмунда Люксембурга стала переломним моментом в турецько-
угорських відносинах. Потужний авторитет Сигізмунда на міжнародній арені, 
досягнений завдяки внутрішній централізації влади та підпорядкуванню собі 
інтересів знаті, дозволив вберегти Угорщину від більшої небезпеки. Безумовно, 
важливою складовою цієї системи був значний вплив можновладців на 
внутрішню політику, прикладом чого може служити створення Сигізмундом 
у 1408 р. так званого „Ордену Дракона”. Створена організація мала характер 
лицарського братства. В її склад ввійшли окрім короля Сигізмунда та його 
дружини Барбари ще 22 можновладці, серед яких сербський деспот Стефан 
Лазарович, Герман граф Цилейський із сином Фредеріком, палатин Миклош 
Гарай та близька довірена особа короля, за походженням куявянин, Штибор зі 
Штиборга45.

 У наступні роки до братства були прийняті різні політичні діячі з усієї 
Європи. У 1412 р. знаки розрізнення братства отримав Владислав Ягейлло з 
нагоди віддання під застав Сигізмундом Люксембурзьким міст на Спиші46. 
З 1419 р. членом „Ордену Дракона” був король Данії Ерік VII. Членами 
братства стали також: римський воєвода Бертольд Орсіні та король Арагону 
43  Szakály F. Phases of Turco-Hungarian Warfare. – P. 83; Engel P. Magyarország és a török ves-

zély. – Old. 283.
44  Máluysz E. A négy Tallóci-fi vér / E. Máluysz // Történelmi Szemle. – T.23. – 1980. – Old. 531-

576.
45  Текст документу згідно Г. Феєра: Codex diplomaticus Hungariae. – T. X/4. – P. 682-694.
46  Zsigmondkori Oklevéltár. – T. III, на підставі матеріалів E. Маюса (Е.Mályusz) вид. i ред. I. 

Borsa, – Budapest, 1993. – № 1933.  
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Фердинанд І зі своїм сином. У документі заснування описано цілі братства, 
серед яких між іншим було подолання язичників та інших віровідступників. 
Братство було створено також із метою виявити вдячність короля усім тим, хто 
воював на його боці із супротивниками та завжди залишавсь вірний королеві. 
Вони також стали членами-засновниками „Ордену Дракона”, що дозволяло 
їм розраховувати на нові посади та титули. У перші роки свого існування 
братство мало характер ліги баронів. Починаючи з 1411 р., після прийняття 
Сигізмундом королівської корони Німеччини, він використовував „Орден 
Дракона” з метою розгортання широкої дипломатичної діяльності по всій 
Європі. У його ряди були прийняті численні можновладці з багатьох країнах. 
Після смерті засновника „Орден Дракона” не припинив свою діяльність, проте 
ніколи вже не проявляв такої активності, як за часів Сигізмунда47.

Міцна влада Сигізмунда Люксембурзького під кінець його життя сприяла 
суспільному невдоволенню владою, котре призвело – з одного боку – до 
селянського повстання в Семигороді, а з іншого – згодом, по смерті Сигізмунда, 
сприяло поверненню старих політичних традицій. Король Альбрехт був 
змушений утримувати військо на власний кошт, скликати посполите рушення 
лише у надзвичайних ситуаціях та не міг використовувати його за межами країни. 
Окрім того він не мав права використовувати в політичних цілях церковних 
маєтків. Таке відчутне ослаблення Угорщини дуже швидко використали турки 
та напали на Сербію у 1439 р.48. Смерть Альбрехта Габсбурга та ускладнення, 
які супроводжували елекцію його наступника, ще більше скоротили шлях  
турецького султана до Угорщини. В історії королівства почався абсолютно 
новий розділ боротьби проти турків, котрий відзначався поразками та розпадом 
середньовічної угорської держави.

      
              

Stanislaw Sroka. THE VIEW ON BYZANTIUM FROM UNDER 
THE THICK BROWS OF SYGIZMUND LUXEMBURG.  HUNGARY 
AND THE TURKISH THREAT

47  Sroka S. A. Polacy na Węgrzech. – S. 53-54; Czamańska I. Aspekty ruchu krucjatowego na 
Węgrzech w XI-XV wieku / I. Czamańska // Rycerstwo Europy Środkowo-Wschodniej wobec 
idei krucjat / Pod red. W. Peltza, J. Dudka. – Zielona Góra, 2002. – S. 137. 

48  Engel P. Magyarország és a török veszély. – Old. 284.
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Валерій Степанков*

ВНУТРІШНЯ І ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ПЕТРА ДОРОШЕНКА 
ВЕСНОЮ 1671 РОКУ

Укладення у серпні 1670 р. польським урядом Острозької угоди із запороз-
ьким козацтвом, очолюваним кошовим гетьманом М. Ханенком, й намагання 
її політичної еліти усунути від влади легітимного гетьмана П. Дорошенка по-
мітно ускладнили взимку наступного року відносини Правобережної гетьман-
щини з Річчю Посполитою. За таких обставин на чільне місце у діяльності 
гетьмана й старшини висувається комплекс питань, пов’язаних з необхідніс-
тю розробки наріжних принципів зовнішньої і внутрішньої політики. А відтак 
для обговорення наслідків посольства до Варшави, оцінки Острозького дого-
вору й вироблення плану дій стосовно Січі й Польщі, П. Дорошенко розпо-
рядився скликати козацьку раду в Корсуні. На початку березня представники 
полків зібралися у місті. Аби його не обвинувачували у тиску на учасників 
ради й нав’язуванні їй власної думки, пішов на сміливий крок: відмовився від 
особистої участі у її роботі до прийняття відповідних ухвал. Вона проходи-
ла, вочевидь, 4 березня. Про її перебіг інформації майже не маємо. Як пові-
домляв білоцерківський комендант великому коронному гетьману Я.Собесь ко му 
„…швидка була і дуже таємна”1. За даними російського розвідника К. Христо-
форова, котрий чув від грецького купця Мануйла (йому вдалося, змішавшись 
з поспільством, побувати на ній), зачитаний лист від короля М. Вишневецько-
го викликав у присутніх обурення: “поспільство почало гукати, що всі будуть 
стояти проти поляків своїми головами й умирати, а держатимуться сторони 
турецького султана…”2 

Підтверджуючи вірність турецькій протекції, рада відхилила умови Ост-
розької угоди як неправдивої й незаконної. Вона одностайно визнала й під-
тримала легітимність й чинність влади П. Дорошенка, засудила розкол серед 
козацтва й пропольський курс М. Ханенка та Запорозької Січі, відкинула ідею 
скликання чорної ради тощо. Ухвалила, аби генеральні старшини і полковники 
звернулися з листами до короля, в яких виклали б свою позицію з порушених 
М. Вишневецьким в універсалах до Війська Запорозького питань. Приймаєть-
ся також рішення написати листа від імені старшин і товариства до запороз-
ького козацтва з роз’ясненням причин несприйняття умов Острозької угоди. 
Під кінець роботи ради з’явився П. Дорошенко, котрий підтримав її ухвали і 
вирішив теж надіслати листа королю. Всі вони датовані 4 березня3.
* Степанков Валерій Степанович – доктор історичних наук, професор, Кам’янець-
Подільський державний університет ім. І. Огієнка.

1  Kluczycki F. Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego. – T. 1. – Cz. 1. – Kraków, 1880. – 
S. 627.

2  Цит. за: Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко. Огляд його життя і політичної діяль-
ности. – Нью-Йорк, 1985. – С. 329.

3  Бібліотека Баворовських (далі – ББ). ВР. – Спр. № 255. – Арк. 12-12 зв.: Бібліотека Наці-
ональна (далі – БН) (Варшава). ВМФ. – № 2227; Бібліотека музею Чарторийських (далі – 
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У листі до М.Вишневецького гетьман повідомляв про зібрання військо-
вої ради “всієї старшини і військової черні”, на якій кожен полковник зачитав 
полчанам вручені їм королівські листи. Сам же він (гетьман) у її роботі участі 
не брав, тому не міг впливати ні на її ухвали, ні на зміст відповідей королю 
старшин і товариства полків. Зазначав, що комісари навмисне обмовили його, 
обвинувативши у зриві Острозької комісії, наражаючи „на неласку в. к. м-ті”. 
Приписуючи йому „вперту затятість й амбіції”, вони схилили короля переда-
ти клейноди Низовому Війську (себто запорожцям). І все ж гетьман прохає у 
нього ласки й задовільнення потреб Війська Запорозького, хоча б на умовах 
Зборівської чи Чуднівської угоди4. Смиренний тон листа, поміркованість кло-
потань промовляли про намагання уникнути остаточного розриву українсько-
польських відносин. За образним висловлюванням одного із сановників, хотів 
залишити для себе „ворота відчиненими”5.

Генеральні суддя П. Бережицький та С. Половець у листі до М. Вишне-
вецького наголошували на неправдивості інформації, що начебто П. Дорошен-
ко „сам з кількома особами відправляє посольства, приймає (їх), а нам, всьому 
Війську, не повідомляє”. Засвідчували, „що п. гетьман наш, як усе за порадою 
всього Війська чинить, так перед нами не лише листів в. к. м-ті, але й менших 
осіб не приховував”. У друкованому листі вони вичитали, „що нас в. к. м-ть, 
тих, котрі жінок, дітей й осілості свої мають, і вірно з вождем і всією нашою 
старшиною з підданством горнулися… ласкою своєю Панською (про яку ба-
гато разів прохали) упослідивши, Низових, утікачів наших, злочинних щодо 
Війська, зволив ушанувати…” Прохали, аби не віддаляв їх від своєї ласки, бо 
„на такій обіцянці як перед війною було (себто напередодні 1648 р. – Авт.)” 
даремно будувати надії, „коли не тільки гетьман і полковник, але і найменший 
староста і ревізор, перед війною, був поляк. Через це великих утисків зазна-
вало Військо і мусило з такого ярма визволятися. Вже понад двадцять років не 
може загаситися ця пожежа”6. З листами подібного змісту до короля, як уже за-
значалося, звернулися також генеральний обозний, усі полковники реєстрових 
козаків і найманців (кінних і піших полків).

Великий інтерес становить зміст листа городового козацтва й старшини, 
написаного з ради до „Товариства Війська Запорозького Низового, перебува-
ючого на Коші”. Насамперед відзначали у ньому факт уважного вивчення на 
зібраній раді надісланого тексту Острозькій комісії. Зрозуміли, що в ній немає 
нічого іншого, ніж констатування вольностей Війська Запорозького, “які перед 
війною бували і нам цього не треба широко виписувати…”. Кожен зі старинних 
козаків знає, “яка була нам, Війську Запорозькому, перед війною вольность. 
Ляхи над нами старшими бували, а кого хотіли, хоч би найліпшого товариша, 
найменшу знайшовши причину, ганебною смертю зі світу зживали. І в нічому, 
БМЧ) (Краків). ВР. – Спр. № 844. – Арк. 27-29, 33-83: БН. ВМФ. – № 21029; Дорошенко Д. 
Назв. пр. – С. 328-337; Мицик Ю. А., Степенькін С. Д. Корсунщина козацька. – Корсунь-
Шевченківський, 1999. – С. 79; Perdenia J. Hetman Piotr Doroszenko a Polska. – Kraków, 
2000. – S. 263-266.

4  Kluczycki F. Op. cit. – T. 1. – Cz. 1. – S. 622-623; Дорошенко Д. Назв. пр. – С. 328-329.
5  ББ. ВР. – Спр. № 255. – Арк. 20.
6  Kluczycki F. Op. cit. – T. 1. – Cz. 1. – S. 623-624; Дорошенко Д. Назв. пр. – С. 334-335.
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в чому існувала потреба, не давали волі, а особливо віру нашу староруську 
применшували і церквам Божим вольності не давали, всюди по українських 
містах костели свої поширювали. І в цілому понад усяку міру важким 
ярмом підданства обкладали народ наш український; а якщо було перед 
війною добре, то не потрібно було ніколи Війську Запорозькому з ними 
воювати. Для чого ж тоді двадцять і кілька років воювали і в багатьох 
воєнних походах проливали багато крові і головами своїми накладали? 
Як це вам не соромно було до таких недосконалих вольностей приставати, 
які перед війною шиї наші гризли й до цієї війни нас спонукали? (виділено 
мною – В. С.)”.

І далі продовжували: „Знайте ж в.м.п. брати наші милі про те, що ми, все 
Військо Запорозьке, як за минулих гетьманів, так і за теперішнього й. м. пана 
Петра Дорошенка, гідного цього уряду чоловіка, батьківського сина, розто-
ропно гетьмануючого і мудрого, даючого провід нам усім до оборони церков 
Божих і вольностей наших, стараємося про більші вольності ніж були перед 
війною. І повністю на Комісію вашу, яку в. м. в Острозі прийняли, приставати 
не хочемо, і військового товариства зменшувати і не мислимо, так як і в.м. на 
комісії Острозькій ухвалили, що зараз же панам і старостам у всій Україні у 
маєтності свої приїжджати і підданими, згідно давнього перед війною існую-
чого звичаю, володіти. Не добре те посли ваші перед королем й. м-тю вчинили, 
подаючи неправдиві відомості про й. м. пана гетьмана, начебто й. м. без нашої 
відомості військової послів до Польщі і в інші місця направляв і, що ці посли 
привозили, того нам не повідомляв. Отож знайте, що все, що чинить й. м. п. 
гетьман, то все робить за згодою і радою нашою і нічого перед нами не прихо-
вує. Не сам і тепер й. м. п. гетьман це чинить, але ми всі одностайно і за згодою 
з нашої поради постановили, щоб більших вольностей і ліпшого їх забезпечен-
ня у короля й. м. п. домовлятися маємо, тож про це з цього ж міста Корсуня всі 
ми писали до короля й. м. І якщо ж нам наданих вольностей не дозволять, тоді 
скільки нам вистачить розуму і сил будемо старатися і діяти за Божою допомо-
гою про збереження цілісності і вольностей наших”. На кінець переконували 
низових козаків у тому, що укладена Острозька угода „усім нам і Війську За-
порозькому є некорисна...” Закликали їх, аби, забувши упертість, „вступили у 
відносини з нами і, дбаючи про збереження цілості церков Божих і вольностей 
приналежних, так аби старожитна предків наших слава не зменшувалася”. 

Листа підписали обозний військовий І. Гулак, судді військові П. Берець-
кий (Бережицький) і С. Половець, осавул військовий Я. Лизогуб. Полковники: 
чигиринський Я. Корецький, уманський Г. Білогруд, паволоцький Г. Гамалія, 
торговицький С. Щербина, черкаський П. Білий, канівський М. Павлович, кор-
сунський Ф. Кандиба, білоцерківський С. Бутенко, кальницький Г. Коваленко, 
замість брацлавського полковника поставив підпис суддя полковий О. Ацітор-
ка й наказний подільський полковник А. Зеленський7.

Захоплений у другій декаді березня жовнірами до полону козак повідомив, 
що рада (помилково вважав, що вона відбулася у Лисянці) ухвалила зректися 
„протекції короля й.м. і Р-чі П-тої, а Турка прийняти”. З неї „до Задніпров’я і 
7  ББ. ВР. Спр. № 255. – Арк. 12-12 зв.; Дорошенко Д. Назв. пр. – С. 337-338.
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Запоріжжя послано з кожного полку (посланців), аби одне розуміли, як за 
Хмельницького (виділено мною – В. С.)”8 Припускаю, що листа відповідного 
змісту рада могла справді направити і до населення Лівобережної України.

Отже, Корсунська рада стала важливою віхою політичного життя Правобе-
режної гетьманщини. Вона засвідчила факт консолідації старшини навколо по-
літичної програми П. Дорошенка, спрямованої на виборення самостійної дер-
жави. Продемонструвала її рішучість відстоювати здобутки революції, неле-
гітимність Острозького договору й підтвердила вірність турецькій орієнтації.

Через кілька днів після ради козакам П. Дорошенка вдалося перехопити 
посланців королівського резидента М. Рачковського й сотника, котрий перей-
шов на бік Польщі, Л. Руданіна, які осіли у Білій Церкві, з листами до певних 
осіб (з-поміж козацтва й старшини), що закликали їх до проведення чорної 
ради, спрямованої на усунення гетьмана від влади. Ця таємна провокаційна 
діяльність резидента, викликала у нього порив образи й гніву. 29 березня геть-
ман звертається з листом до Я. Собеського, докоряючи йому та королю за їхнє 
підступне ставлення до нього й Війська Запорозького. Мало того, зауважував 
він, що їх послів відправили з Варшави з друкованими, образливими для нього, 
примірниками угоди, але, повіривши тому „лисому звіднику” (Л. Руданіну – 
Авт.), котрий бавився „чортячими гуслями”, понаписовано листи „на роздму-
хування вогню заколотів в Україні”. Пану М. Рачковському, комісару, прислано 
„пекельного ремісника (Л. Руданіна – В. С.)”, аби їх організувати. Саме за по-
радою „цієї лисої, не маючої у нас жодної поваги, голови (хоч із довгою боро-
дою)” хоче скликати чорну раду. Але ж вона у нас „за ласкою Божою давно, як 
шкідлива й згубна, з Війська виведена; час уже її викинути з нашої Вітчизни, 
яка уже понад двадцять років ополіскується кров’ю, до інших країв, а самим 
тішитися зі святого миру”. Прохав Я.Собеського, як „першого громадянина й 
оборонця Вітчизни”, переконати короля, аби той не вірив „фальшивим псевдо-
пророкам” і заспокоїв „статечне Військо й увесь народ український (виділено 
мною – В. С.)” не якимись викрутасами, як це мало місце на Острозькій комі-
сії, а відповідними привілеями, клейнодами та ін. Знову натякав на доречності 
виведення залог з Білої Церкви й Димера. Засвідчував готовність Війська „кров 
проливати й накладати головами проти любого неприятеля Вітчизни”9.

Намагається у цей час П. Дорошенко поширити терени держави на північ 
Київського воєводства. Ймовірно серед населення Полісся посилилися настрої 
на користь поновлення козацького устрою й значна його частина засвідчувала 
готовність визнати його владу. Опосередкованим підтвердженням цієї думки 
слугує звернення гетьмана до жителів овруцьких, норинських “з волостями 
по самий Турів”, як до шляхтичів, так і посполитих, котрі “збираються на моє 
ім’я”. 9 березня він видав універсал, призначеному овруцьким полковником 
Р. Чернявському, котрий мав з’явитися у цей край й відібрати “усі міста і села” 
“під юрисдикцію мою”, прилучаючи їх до Овруцького полку, оскільки сюди 
“здавна, за наших попередників, булава заходила”. Усно наказав полковнику 
8  Державний архів у Кракові (далі – ДАК). – Ф. 452. – Спр. № 372. – Арк. 24.
9  ББ. ВР. – Спр. № 255. – Арк. 13–13 зв; Grabowski A. Ojczyste spominki. – Т.2. – Kraków, 

1845. – S. 306; Дорошенко Д. Назв. пр. – С. 331-332.
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пильнувати за тим, аби нікому не завдавали кривди. Особливо це стосувалося 
вояків кількох полків, направлених для блокування Димера. Населення закли-
калося виявляти зичливість до Війська Запорозького і “владі моїй”. Кожного 
неслухняного розпорядився Р. Чернявському, “як здрайцю і бунтівника”, “не 
одсилаючи до нас, горлом карати”10. Наступного дня звернувувся з повідомлен-
ням до Я. Собеського, що вбивство посланого до нього сотника Подільського 
полку вчинив подільський суддя К.  Кавецький (точніше його син11 – В. С.), 
тому вимагав “вчинити справедливість” стосовно вбивці, а також повернути 
захоплені у покійного гроші, коні й інші речі “до дому забитого”12.

Одержавши в кінці першої декади березня відомості про переправу че-
рез Дністер татар Білгородської орди під проводом Суїн (Суфан) Кази-аги13, 
П. Дорошенко постав перед проблемою: що робити? Залишення на теренах 
Гетьманщини означало погіршення через їхні утиски становища населення, 
направлення у терени Польщі (а фактично на територію Подільського й ін-
ших воєводств) неминуче привело б до небажаного поновлення воєнних дій 
з Річчю Посполитою. Вона розв’язалася само собою, бо татарський провідця 
отримав від сілістрійського паші розпорядження вторгнутися у польські во-
лодіння. Воно мало засвідчити рішучість намірів Стамбула обстоювати права 
сюзерена над “Україною” й відповідно спонукати Польщу до відмови від пре-
тензій на неї. Ймовірніше всього, Суїн Кази-ага наполіг на участі українських 
вояків у запланованій акції. Гетьман вирішив направити на допомогу союзнику 
сформоване (до 20 козаків “з двома кіньми” з кожної сотні полків) з’єднання, 
очолюване наказним гетьманом О. Гоголем14. 

За досягнутою домовленістю, вони мали вторгнутися у Подільське воєвод-
ство. Підстав для цього були дві. Перша полягала у постійних нападах шляхти 
зі своїми підрозділами на поселення Подільського полку з метою захоплення 
майна й селян. Так, лише з листа подільського полковника й могилівського 
коменданта Л. Бужкевича (Бускевича) від 12 березня до чернігівського хорун-
жого Я. Мисьлішевського довідуємося про його скарги на напади Пасенков-
ського на Дурняківці, де забрав худобу, пограбування ним Кучі й Ольхівців. 
Вольський і зять Долгицького систематично грабували мешканців (селян і ко-
заків) Куроставців та інших поселень. Підкреслював, що не слід “тут нікому 
давати причини носом крутити; власне з-за нашої терпеливості спало все По-
ділля і люди спокійно жили у помешканнях”. Рішуче відхиляв обвинувачення, 
що саме вчинки козаків його полку “дають зачіпки до війни”. “В. м-ть самі не 
хочете миру, – зауважував він, – коли допускаєте такі вчинки панам Пасенков-
ським у Поділлі, які, вочевидь, для цього назбирали халастри, аби в хлопів, які 
перебувають під управлінням вельможного й. м. па(на) гетьмана Війська Запо-
розького регіменту, нажите добро відбирали”. Вимагав повернення “худоби у 
10  ББ. ВР. – Спр. № 255. – Арк. 14.
11  ДАК. – Ф. 452. – Спр. № 372. – Арк. 20.
12  Kluczycki F. Op. cit. – S. 625.
13  ДАК. – Ф. 452. – Спр. 372. – Арк. 45.
14  Архів головний актів давніх (далі – АГАД). – Ф. 549. – Спр. № 37. – Арк. 41; ДАК. – Ф. 

452. – Спр. 372. – Арк. 24. 41, 43.
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наших селян забраної” й покарання убивць посла. Якщо “нам станеться сати-
фіскація з винних”, тоді обіцяв за дозволом “ясновельможного” пана гетьмана 
Війська Запорозького повернути “хлопам підданим в.м. забрані у них речі і 
майно...”. Нарікав полковник і на жовнірів, бо “якщо кому наказано стати на 
пасах, то не наказано вчиняти ні зачіпок, ні захоплень. У наших купців одних 
тільки волів у невинних людей забрали близько трьохсот”15. Другий привід по-
лягав у необхідності покарання вбивць посла до Я. Собеського. 

Останній, отримуючи тривожні відомості про появу татар у Брацлавщині, 
маючи у свому розпорядженні бл. 12 тис. жовнірів (разом зі слугами), негайно 
послав у Подільське воєводство підкріплення на чолі з чернігівським каштеля-
ном Г. Сільніцьким, наказав рухатися сюди з полком Я. Пиву й вживав заходів 
для зміцнення оборони Кам’янця-Подільського. Вони мали утримувати терени 
по лінії Кам’янець – Бар – Меджибіж – Стара Синява16. Інше угрупування мало 
захищати від нападу Південну Волинь. Проте ці з’єднання не спромоглися за-
побігти вторгненню татар і українців, яке розпочалося 12-13 березня. Перший 
удар завдається по околицям Бара, Деражні, Меджибожа, Старої Синяви, вна-
слідок якого постраждало чимало селян. Штурмуючи замок у Мазівцях (маєт-
ку Кавецьких) козаки кричали, аби їм видали убивць їхнього посла. Захисники 
замку направили уповноважених до О. Гоголя, ставка якого перебувала у Пиро-
гівцях, прохаючи милосердя. Мазівці й інші маєтності Кавецьких були спалені. 
Стара Синява відкупилася, подарувавши наказному гетьману 20 коней, а тата-
рам певну грошову суму. Окремі чамбули татар подалися до Старокостянтино-
ва, Лабуні й Полонного17. В околицях Бара було зруйновано велику кількість 
поселень, у т. ч. всі села Кавецьких, татари захопили чимало ясиря18.

На початку третьої декади березня Г. Сільніцький основні сили зосеред-
ив під Кам’янцем-Подільським, чекаючи на нові відомості про дії противни-
ка. Дізнавшись 28 березня, що на допомогу татарам з’явилася підмога (мабуть 
Буджацька орда), яка хоче вдарити на Меджибіж, а також про залишення Мо-
гилева сотнями Подільського полку, наказав корогвам зосереджуватися під Со-
лобківцями, куди збирався негайно вирушити і сам19. З’явившись до табору, 
він повів підрозділи до Бара, звідкіля завдав кількох ударів по українським 
сотням і татарам. За “порадою” одного з барських шляхтичів, котрий був таєм-
ним агентом П. Дорошенка, вирішив вчинити похід на Шаргород. Згадуваний 
шляхтич погодився бути провідником, маючи на меті навести жовнірів на за-

15  ДАК. – Ф. 452 – Спр. 372. – Арк. 41-42; Крикун М. Подільський козацький полк: пері-
оди існування та полковники / М. Крикун // Козацькі війни XVII століття в історичній 
свідомості польського та українського народів. Матеріали Другої Польсько-Української 
Наукової Зустрічі (Львів, 12-13 жовтня 1995 р.) / За ред. Л.Зашкільняка. – Львів-Люблін, 
1996. – С. 143-144.

16  ДАК. – Ф. 452. – Спр. № 372. – Арк. 22, 41; Дорошенко Д. Назв. пр. – С. 341-342; Kluczycki 
F. Op. cit. – Т. 1. – Cz. 1. – S. 633-634.

17  ДАК. – Ф. 452. – Спр. № 372. – Арк. 24.
18  Sobieski J. Listy do Marysieńki / Opracował L.Kukulski. – Warszawa, 1962. – S. 370-371; 

Chrapowicki J. A. Diariusz. Część trzecia: lata 1669-1673 / Opracował Leszek Andrzej Wierz-
bicki. – Warszawa, 2009. – S. 139-140.

19  Kluczycki F. Op. cit. – T. 1. – Cz. 1. – S. 643; Дорошенко Д. Назв. пр. – С. 342.
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сідку. За словами анонімного автора листа зі Львова (16 квітня), той “ледве 
усіх не згубив, водячи їх по переправах, болотах, трясовині й горах цілий день 
і цілу ніч і то спеціально, хотячи їх завести у козацьку й татарську засідку”. І 
лише випадковість врятувала поляків від винищення20.

Наступальні дії Г. Сільніцького, вочевидь, стали приводом до нового 
вторгнення татар і козацьких сотень переважно у терени Кам’янецького по-
віту Подільського воєводства. Поряд з О. Гоголем останніми керував також 
А. Дорошенко, котрий зупинився 7 квітня обозом поблизу Дунаївців. Через 
тиждень вони з татарами напали на поселення в околицях Кам’янця: Кульчи-
ївці, Боришківці та ін. Поблизу міста влаштували засідку, очікуючи на виїзд із 
нього роз’їзду21. Активізувалися дії й загонів левенців (опришків). Саме вони 
після відходу українських і татарських підрозділів продовжували нападати на 
шляхетські маєтки, грабувати мешканців поселень. Як повідомляли 21 квітня 
з Кам’янця, “гультяйство опришкове лютує у містах і селах не лише біля Бара, 
Меджибожа, але і навколо нас у милі від Кам’янця грабує худобу, людей ви-
різають, захоплюють, інших у неволю забирають. Орди мають при собі Біл-
городську й Буджацьку... Кілька сіл пограбували, декотрих хлопів покалічено, 
інших побито...” Напавши на містечко Шарівку під Зіньковом, “повністю його 
вибрали”22.

Зрозуміло – воєнні дії у Поділлі, поява татар у Волині й Галичині не могли 
не стурбувати польської еліти. На різних рівнях почастішали розмови про за-
грозу війни з Портою. Одні вважала, що вона ось-ось розпочнеться, на думку 
інших – пізніше, але перші і другі сходилися на її неминучості. Я. Собеський, 
наприклад, дотримувався погляду, що дана акція проводилася Туреччиною для 
того, аби перевірити готовність козацької України виконувати взяті перед нею 
зобов’язання, зокрема чи насправді вона “зреклася підданства королю й.м-ті 
й Р-чі П-тої”. Ось до якого “відчаю, – підкреслював він 25 березня у листі 
до краківського біскупа, – привела відправа Петрановського й забиття послів. 
Це досить добре видно по селам п. Кавецького, вбивці одного з тих послів”. 
Не приховував, що не схвалював “експедиції Петрановського з видруковани-
ми універсалами”, бо не потрібно у такі часи шукати собі війни “за такої як у 
нас неготовності, незначній чисельності грошового війська”. Ознайомившись 
зі змістом листів від П. Дорошенка до нього і від старшини до короля, дійшов 
думки щодо можливості залагодження конфлікту (що особисто його втішало), 
бо коли Річ Посполита, будучи ще не такою виснаженою, у минулі роки пого-
дилася на Чуднівську угоду, то чому нині вона не повинна шукати мирного ви-
ходу із ситуації, коли так спустошена. Разом з тим радив готуватися і до війни23.

Подібну позицію займав і примас Польщі. Стривожений відомостями про 
підготовку Османської імперії до війни, він 10 і 12 квітня звернувся з листами 
до М. Вишневецького. В них, по-перше, констатував той неприємний факт, що 
татари вторгнулися за еміром (наказом) султана. По-друге, звертав увагу на 
20  ДАК. – Ф. 452. – Спр. № 372. – Арк. 28.
21  Там само. – Арк. 34, 44-45.
22  Там само. – Арк. 45-46.
23  Kluczycki F. Op. cit. – T. 1. – Cz. 1. – S. 634-635.



638

розпорядження Мегмеда IV хану вирушати у похід зі “своїми і перекопськими 
ордами”. По-третє, з погано прихованим невдоволенням нарікав на розіслані 
по Україні універсали, “про які а ні мені, а ні багатьом їх м. пп. сенаторам” не 
було відомо. По-четверте, саме вони, надання клейнодів М. Ханенку та убив-
ство послів кинули у відчай П. Дорошенка й Україну, які прийняли не “тільки 
турецького цезаря протекцію, а й панування...”24 

Зрозуміло, що ці й інших осіб докори опосередковано адресувалися про-
віднику політики королівського двору – підканцлеру А. Ольшовському. Тому 
останній в листі до любельського воєводи (14 квітня) намагався відхрестити-
ся від допущених прорахунків в українському питанні. Зокрема, наголошував 
на тому, що гетьман й полковники присягнули султану до появи злощасних 
універсалів, а клейноди М. Ханенку відіслали відповідно до ухвал сенаторів і 
сейму. Підкреслював, що, як видно з надісланих листів “від усіх полковників”, 
вони не хочуть “старост, ревізорів, поляків, приписують собі, що звільнилися 
від цього ярма...” Вони прагнуть ні дочого іншого, як лише “вчинити народ 
Руський удільною й незалежною Руською провінцією (виділено мною – 
В. С.)”. Вважав за можливе лише тоді довіряти П. Дорошенку, коли він пере-
дасть королю вручені йому турецькі інсигнії, відкличе з Порти свого резиден-
та, а також виконає передбачені Чуднівським договором кондидації25. Трохи ра-
ніше у листі до Я. Собеського підкреслював: “Йому ясно, що козаки не дотри-
муються жодної Чуднівської угоди, лише хочуть скинути панування Р. П-тої”26. 

Тривожні відомості про серйозність намірів Порти надходили до Варшави, 
Кракова, Львова, Кам’янця-Подільського й інших міст з різних джерел інфор-
мації. Не виключаємо, що відповідними розпорядженнями й заходами турець-
кого уряду, спрямованими на підготовку до наступу на Польщу (наприклад, 
в Яссах оголосили, аби селяни нічого не сіяли у міжріччі Прута і Дністра, бо 
всерівно з цього нічого не буде, особливо у тих місцях, де Осман ІІ стояв під 
час Хотинської війни 1621 р.27), великий візир радше хотів “залякати” Річ По-
сполиту, зробити її більш поступливою в обговоренні українського питання, 
ніж насправді готувати військо до наступу. 27 квітня польському послу Ф. Ви-
соцькому в Стамбулі запропонували прийняти ідею “нейтральності України”. 
Її смисл полягав у тому, аби Гетьманщина “мала стати самостійною державою, 
незалежною ні від Польщі, ні від Туреччини”. Проте ця пропозиція була рішуче 
відхилена28. Показово: дану ідею, яка передбачала найоптимальніший варіант 
розв’язання української проблеми, висунули не уряди сусідніх слов’янських 
держав (Польщі й Росії) з їхнім християнським населенням, а ісламська Порта, 
яку й нині більшість українських істориків традиційно продовжує трактувати

24  Бібліотека Варшавського університету (далі – БВУ). ВР. – Спр. № 1957. – Арк. 53-54 зв.
25  Там само. – Арк. 51-52.
26  Kluczycki F. Op. cit. – T. 1. – Cz. 1. – S. 643.
27  ДАК. – Ф. 452. – Спр. № 372. – Арк. 44-45.
28  Czamańska I. Czy wojna z Turcja w 1672 roku była nieuniekniona? Poselstwo Franciszka Ka-

zimierza Wysockiego do Turcji w latach 1670-1672 / І. Czamańska // Kwartalnik Historyczny. 
– R. XCII. – 1985. – № 4. – S. 782; Wagner M. Wojna polsko-turecka w latach 1672-1676. – T. 
1. – Zabrze, 2009.– S. 74.
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винятково у чорних тонах джерела постійної агресії, в образі затятого ворога 
України. 

Чим займався у цей час володар української булави? Погоджуємося з мір-
куванням Д. Дорошенка, що гетьман “добре здавав собі справу з труднощів 
своєї ситуації і розвивав дипломатичні зносини на всі боки”29. Продовжував, 
по-перше, пошук оптимальнішого варіанту для досягнення мети (він усві-
домлював вимушеність турецької протекції, потенційні небезпеки від неї та 
несприйняття більшістю поспільства й козацтва цього вибору) й, по-друге, 
уникаючи воєнних дій, робити ставку на зіткнення між собою Московії, Пор-
ти, Криму й Речі Посполитої, залучення до цієї конфліктної ситуації інших 
держав. Останній аспект політики зумовлювався не тільки несприятливістю 
геополітичного становища козацької України, але не в меншій мірі й слабкіс-
тю власного економічного та військового потенціалу (давалися взнаки жахливі 
руйнація й обезлюднення краю). 

Так, аби уникнути можливого загострення відносин з Росією, десь у кінці 
лютого – на початку березня, приймаючи грецького архієпископа Манасія, ко-
трий прямував до Москви, попрохав його передати “великому государю”, що 
вони “раді б” йому служити, бо “народ їх православний від поляків має утиски 
й велике гоніння”. Саме тому вони “змушені були й агарянину (турку – В. С.) 
тимчасово піддатися (виділено мною – В. С.)”. А, якщо поляки “почнуть їм 
докучати, то вони супроти них почнуть стояти всі головами своїми, з жінками 
й дітьми, і з турками і з татарами заодно”. Передавав прохання царю, аби “під 
свою государеву високу руку їх прийняв, і також їх, як й іншу їх братію, що 
на цьому боці Дніпра, у милостивому своєму государевому жалуванні мав і 
від всякого неприятеля захищав”. Якщо ж цар не зможе їх прийняти під про-
текцію, то нехай тоді замирить їх з польським королем на умовах Підгаєцького 
трактату30. Висловлював прохання дозволити Д.Многогрішному “бути з ним 
Дорошенком у дружбі й листуванні, і щоб із Запорогів посланців до польського 
короля не пропускав, і харчів їм і питва не давав; а чвари де всі походять від 
них запорожців”31.

Гетьман вручив також Манасію листа до Олексія Михайловича, зміст 
якого звертає на себе увагу. Насамперед засвідчував власну доброзичливість: 
“тебе православного государя, царя за главу собі маю”. Центральне місце у 
ньому відвів висвітленню двох проблем: негативним наслідкам для України 
політики запорожців, котрі користуються підтримкою Москви, та вимушеності 
турецької протекції. “Низові запорозькі козаки, – писав він, – суще непостій-
ні, і в цей час дуже ворогують зі мною і з усім цим російським краєм: радять 
Короні польській зі своєї сторони розпочати брань проти цього українського 
народу (виділено мною – В. С.), самі ж з низу з татарами кримськими сюди 
прийти намагатимуться...” Вони ж нещодавно, “виходячи з татарами, багато 
місць спустошили, церкви розорили і велике число християн у бусурманську

29  Дорошенко Д. Назв. пр. – С. 343.
30  Акты Южной и Западной России. – Т. ІХ. – Санкт-Петербург, 1879.– С. 390-391.
31  Там само. – С. 391-392.
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видали неволю”. Прохав царя вплинути на них, аби разом з поляками “з цією 
частиною Украйни не ворогували (виділено мною – В. С.)”32.

Повідомляв Олексія Михайловича, що “цей російський народ, над яким 
він старшинствує, не хоче цього іга (польського – Авт.) носити, його ж на нього 
Корона польська і річ посполита хоче накласти, бо не допускають тих вольно-
стей війську запорозькому і народу російському, про які він, за думкою ради 
цього народу через послів своїх прохав короля і річ посполиту”33. Навів пе-
реконливі аргументи на користь доцільності прийняття султанської протекції. 
“Утім з самого початку є лжа у тому, – зазначав гетьман, – що санджаки, тобто 
знаки від царя турського мені і підручному мені війську дані. Насправді ж, 
щадячи цілісність всієї Украйни, захищаючи від розорення церкви Божі і 
відводячи людей згубу; часом я роблю те, чого не хочу: коли б ми не при-
йняли тих знамен турських й, будучи близько них, спротивилися їх волі, 
тоді треба було б нам із сильними бусурманами брань мати, але на це є ми 
немічними (виділено мною – В. С.)”34.

Аби послабити Річ Посполиту, П. Дорошенко вирішив звернутися з про-
ханням про взяття козацької України під свою протекцію до бранденбурсько-
го курфюрста Фрідріха Вільгельма, котрий, як стало відомо гетьману, був 
не проти заволодіти польським троном. На переконання Я. Пердені, гетьман 
“ґрунтовно орієнтувався у внутрішній боротьбі в Польщі і її відносинах з 
Бранденбургом”35. І не випадково, бо вельми успішно продовжувала працю-
вати у Речі Посполитій розвідувальна служба, витворена у свій час Богданом 
Великим. Як визнавав анонімний автор одного з повідомлень, П. Дорошенко 
“відає про найдрібніші справи, які діються у Варшаві, внаслідок чого треба 
остерігатися русі, яка тулиться при дворі, бо це великі зрадники, хоч і крутять-
ся серед нас”36. 7 квітня гетьман звернувся з листом до Фрідріха Вільгельма, 
який викликає чималий інтерес, особливо під поглядом з’ясування політич-
них поглядів гетьманів. Насамперед автор робить у ньому невеличку історичну 
довідку про минулі подвиги Війська Запорозького. Серед них називає походи 
“морем і суходолом” у турецькі землі. На його думку, “не зітреться у людській 
пам’яті славна Хотинська експедиція”. Свідченням лицарської відваги козаків 
слугують Смоленськ й багато міст і волостей Московії. Саме дякуючи їх муж-
ності, поляки здобули багато перемог там, де б вони без них зазнали поразок. 
Служачи вірно польському королю, хотіли тільки аби православна віра, церква 
і народ руський “заживали свободи”. Проте, Польща все більше утискала “нас 
й увесь народ руський” відбиранням старожитніх церков і їх перетворенням на 
костели, нав’язуванням унії, заганянням “нас, лицарських людей” у “невіль-
ницьке підданство, тирансько мордуючи й вбиваючи, нас і увесь народ русь-
кий у чим раз важче ярмо запрягаючи...” Дякуючи Божому благословінню, за 
“славної пам’яті відважного мужа небіжчика Хмельницького, гетьмана Військ 

32  Там само. – С. 395-396.
33  Там само. – С. 396.
34  Там само. – С. 395.
35  Perdenia J. Op. cit. – S. 269.
36  Цит. за: о. Мицик Ю. Чигирин – гетьманська столиця. – Київ, 2007. – С. 191.
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Запорозьких”, “скинули були це важке ярмо з ший наших”37.
Однак, зауважував П.Дорошенко, бажаючи залишатися “під природженим 

Паном”, як “цієї Вітчизни сини”, багато разів з поляками укладали перемир’я 
за небіжчика Хмельницького й після нього “за присягою короля, всіх духовних 
і світських сенаторів”. Проте, ніколи “нам пп. поляки, вдаючись по відношен-
ню до нас до різних хитрощів, цих присяг не дотримувалися, але, як тільки 
можна, старалися про згубу імені нашого”. Він також, “взявши регімент геть-
манський”, “через багатьох послів горнувся” до королівського маєстату бувшо-
го й теперішнього, одначе отримував лише неприязні наслідки. Замість того, 
щоб дати спокій нашій вірі, повернути церкви, забрані під костели й віддані 
уніатам, підтвердити здобуті нашою кров’ю “вольності наші й всього руського 
народу”, замислили “запрягти нас у ще важче ярмо і вже край наш розділили 
на дві частини й одну сторону продали Москвину, а нашу хочуть перетворити у 
Дике Поле”. Ми ж до цього часу не дозволяли їм “ці задуми сповнити” й надалі 
“скільки життя нашого стане про цілісність нашу і краю тутешнього при 
помочі Божій не перестанемо боронити (виділено мною – В. С.)”38. Дізна-
вшись від прихильних до нього людей у Польщі, що курфюрст може оволодіти 
польським троном, він, П. Дорошенко, від імені Війська Запорозького “й на-
роду Руського” запевняв Фрідріха Вільгельма у готовності допомогти досягти 
цієї мети, надіючись, що той, ставши “усім батьком”, задовольнить усі запити 
України, чого не можна було отримати від польського короля39. Хоча даний 
лист вдалося перехопити полякам у Зв’ягелі, ця справа набрала такого розголо-
су, що Берлін змушений був давати відповідні пояснення, запевняючи Варшаву 
у відсутності будь-яких зв’язків з українським гетьманом40. 

Останній прагнув уникнути війни з Річчю Посполитою, свідченням чого 
слугує його лист до А. Ольшовського41. Однак, українські підрозділи хоч-не-
хоч продовжували брати участь у вторгненнях татар у Волинське, Подільське 
й Руське воєводства, які не припинялися у другій половині квітня – першій по-
ловині травня й тримали у напружені шляхту даних регіонів й польське коман-
дування. Як і раніше, основним театром воєнних зіткнень залишалися терени 
Кам’янецького повіту, в якому дуже активно продовжували діяти загони опри-
шків. 16 травня повідомляли з Кам’янця, що вороги завдають збитків щодня; 
сьогодні впали під саме місто, набрали чимало худоби і, коли б “захотіли, то 
і в місто увірвалися, в такому (поганому) залишаємося ми порядку, бодай і не 
снилася б така зла нецнотливість... Є сила панків до насильств, зневажливого 
ставлення до убогих людей, а в поле (на бій – Авт.) чи до мурів не має кому 
виходити. Заплакати б тепер на наші подільські справи... Боже, будь з нами і 
врятуй фортецю, аби марно не загинула”42. За образним висловленням іншого 

37  БМЧ. ВР. – Спр. № 1376. – Арк. 178-179: БН. ВМФ. – № 16281; Дорошенко Д. Назв. пр. 
– С. 344.

38  БМЧ. ВР. – Спр. № 1376. – Арк. 179-180; Дорошенко Д. Назв пр. – С. 344-345.
39  БМЧ. ВР. – Спр. № 1376. – Арк. 180-181; Дорошенко Д. Назв пр. – С. 345.
40  Perdenia J. Op. cit. – S. 271-274.
41  ББ. ВР. – Спр. № 255. – Арк. 22.
42  ДАК. – Ф. 452. – Спр. № 372. – Арк. 60.
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кам’янчанина, “лише виглядаємо з валів, як ластівки з гнізда”43.
Звичайно, поява нових чамбулів і від’їзд попередніх завдавали гетьману 

чимало клопоту, адже їх потрібно було утримувати й винагороджувати. Не-
покоїли його й чутки про зібрання М. Ханенком на Низу 20-тисячного вій-
ська, яке лагодилося до спільного з кримськими татарами походу на Чигирин44. 
Тому, зрозуміло, зі свого боку, також готувався до відбиття можливого нападу. 
Заздалегідь взяв під свій контроль усі переправи через Дніпро, починаючи від 
Кременчука, й до Києва45. У другій половині квітня залучив татар до блоку-
вання Білої Церкви. За визнанням (29 квітня) її коменданта, “паси перекрито 
так, що кінно не можна пробратися до Польщі.” П. Дорошенко розпорядився, 
аби жителі ближчих містечок не наважувалися “їхати із живністю до нас під 
загрозою кари на горло”46. Для зміцнення обороноздатності столиці, стягував 
туди підрозділи серденят47. Відправлені ним полки у Полісся обложили Іван-
ків й Чорнобиль48. Однак, закріпитися у Поліському краї не вдалося. В кінці 
квітня – на початку травня бл. двох тисяч жовнірів Я. Пива, перейшовши в 
контрнаступ, завдали поразок козакам під Коростишевим й Іванковим, а також 
оволоділи Фастовом49. Таким чином блокада Білої Церкви тимчасово на корот-
кий час була знята. 

Чи була реальною загроза походу на Чигирин запорожців і кримських та-
тар? Кримська еліта, попри емірів султана, продовжувала орієнтуватися на 
М. Ханенка. В останній декаді березня кримський посол у Варшаві однознач-
но засвідчував підтримку ханством дій Польщі проти П. Дорошенка (“вій-
сько польське повинне зносити Дорошенка”). Запевняв, що “власною рукою 
готовий убивати тих татар, що тепер впали до Польщі (Білгородська орда – 
В. С.)...”50 Однак, хан, побоюючись гніву Мегмеда IV, не поспішав, попри про-
хання М. Ханенка, надсилати військову допомогу, що не могло не непокоїти 
кошового гетьмана та його соратників. Були вони також розчаровані й невдо-
волені поверненням А. Жальського, котрий віз гетьманські клейноди на Запо-
ріжжя, з Батурина до Варшави. Певне враження на запорожців вчинив лист до 
них П. Дорошенка й 13 полковників, надісланий з Корсунської ради, в котро-
му закликали М. Ханенка і запорожців визнати владу легітимного гетьмана й 
згуртуватися в ім’я єдності України51. А відтак авторитет М. Ханенка серед ко-
заків падав. Відомості про наявність у нього 20 тис. вояків залишалися тільки 
чутками. В кращому випадку їх могло налічуватися 4-6 тис. осіб і не більше. 
Відсутність кримської допомоги спонукала його відправити до хана посоль-
ство для з’ясування готовності вирушити супроти П. Дорошенка й на послугу 
Речі Посполитій. За свідченнями послів М. Ханенка до короля, у випадку, коли 
43  Там само.
44  Там само. – Арк. 61-62; Chrapowicki J. Op. cit. – Cz. 3. – S. 152.
45  Акты ЮиЗР. – Т. ІХ. – С. 401.
46  ДАК. – Ф. 452. – Спр. № 372. – Арк. 61.
47  Там само.
48  Там само.
49  Там само. – Арк. 62.
50  Kluczycki F. Op. cit. – S. 636.
51  ДАК. – Ф. 452. – Спр. № 372. – Арк. 75.
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б Аділ-Гірей погодився діяти спільно із запорожцями, то в знак щирої при-
язні мав дати заручниками на Січ своїх синів. У разі відмови вирушити проти 
П. Дорошенка посли мали пригрозити походами запорожців на Крим52.

Припускаємо, що 24 квітня (н. ст.?) відбулася старшинська рала у Січі. 
Вона ухвалила направити посольство до короля, а також звернутися з листа-
ми до нього, королеви, великого й польного гетьманів й, можливо, інших са-
новників Речі Посполитої. Основними клопотаннями були такі: негайно роз-
почати наступ проти П. Дорошенка й передати гетьманські клейноди послам. 
М. Ханенко прохав королеву спонукати короля розпочати воєнні дії в Україні, 
обіцяючи при цьому прийти на допомогу жовнірам. А короля було неодноз-
начно попереджено: якщо цього року польське військо не ввійде до України, 
то він змушений буде відступитися від Польщі53. Надіям кошового гетьмана на 
підтримку Криму так і не судилося сповнитися. У першій декаді травня Мег-
мед IV змістив з трону Аділ-Герея (за його непослух емірам султана підтриму-
вати П. Дорошенка й полонофільську орієнтацію). Ханом призначається Се-
лім-Гірей, калгою – його брат Селамед-Гірей, нурадином – кузен Сафа-Гірей54. 
За таких обставин, зрозуміло, М. Ханенко не міг розраховувати на успішний 
похід на Чигирин, покладаючись лише на власні сили. 

Десь на початку травня до Чигирина за запрошенням гетьмана з’явився ко-
місар М. Рачковський55. Відсутність джерел не дозволяє нам вияснити ні зміс-
ту, ні ходу перемовин. Припускаємо, що вони точилися навколо двох основних 
проблем: на яких умовах можливе повернення гетьмана й старшин у підданство 
короля та характеру їх відносин з Портою. Мабуть уже в другій декаді травня у 
Чигирині дізналися про переміну хана на кримському троні, а на початку тре-
тьої з’явилися перші підрозділи кримських татар, котрі прибули на допомогу 
гетьману. В силу чого його становище помітно зміцнилося й, відповідно, по-
гіршилося М.Ханенка, котрий тепер мав остерігатися нападу кримських татар.

Ця зміна ситуації позначилася й на тональності листа П.Дорошенка (від 
26 травня) до короля й запропонованих пунктах можливого замирення з Річ-
чю Посполитою. Так, сповіщав про прийом ним М. Рачковського “під титу-
лом комісара”, проте подану ним інструкцію з королівської канцелярії вважає 
й вважатиме “за найпевніший документ неласки в. к. м-ті й всієї Р П-тої...”. 
Повідомляв, що він з Військом Запорозьким ще сподіваються на таку ласку 
володаря, яка зможе або врятувати спільну Вітчизну, або в разі відмови згубити 
її. “Нехай загони татарські, – писав він, – впадуть на душі тих, котрі потурали 
звірствам Пива, стинати, випалювати міста й містечка українні, бичем Божем 
посланим на Русь дозволяли титулуватися, хвалитися наказами в. к. м-ті і їх 
м-тей пп. гетьманів на знищення наших церков і монастирів (зокрема повністю 
зруйнувати Печерський монастир, а самі Печери завалити). Чого шукали, чого

52   БВУ. ВР. – Спр. № 1957. – Арк. 70-71; ДАК. – Ф. 452. – Спр. № 372. – Арк. 62.
53  БВУ. ВР. – Спр. № 1957. – Арк. 70-71; ДАК. – Ф. 452. – Спр. № 372. – Арк. 82.
54 ДАК. – Ф. 452. – Спр. № 372. – Арк. 59; Podhorodecki L. Chanat krymski i jego stosunki z 

Polską w XV–XVIII w. – Warszawa, 1987. – S. 213; Wójcik Z. Między traktatem Andruszows-
kim a wojną turecką. Stosunki polsko-rosyjskie 1667 – 1672. – Warszawa, 1968. – S. 253.

55  ДАК. – Ф. 452. – Спр. № 372. – Арк. 61.
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хотіли й хочуть тепер, те заробили й зароблять. Будьте ласкаві в. к. м. не мати 
нам за зле, що, вочевидь, за досить довгу нашу терпеливість, невинну кров і 
пролиті сльози замучених людей того безбожника, котрого в. к. м. і їх м. пп. 
гетьмани, всупереч моїм слізливим клопотанням, не хотіли вгамувати, сам Пан 
Бог вирішив відомстити”56.

Під рятівною для спільної “Вітчизни” королівською ласкою вважав задо-
волення висланих разом з листом “Пунктів” – своєрідної програми вимог Вій-
ська Запорозького. Вони зводилися до наступного: 

повернення усіх захоплених уніатами православних церков і, відповідно 
Гадяцьких умов, збереження релігії грецької старожитної, а не уніатської;

відмежування Брацлавського й Київського воєводств та Подільського пол-
ку. У дані терени заборонялося вступати польським військам, розташовуватися 
на зимовий постій, вибирати у населення хліб. Тільки на запрошення гетьмана 
могли прибути для надання допомоги у боротьбі з ворогами;

надіслання гетьманських клейнодів П. Дорошенку;
виведення залог з Білої Церкви й Димера;
Київ, коли повернеться до складу Польщі, не повинен мати залог, а повніс-

тю покладатиметься у цьому на Військо Запорозьке, яке боронитиме Україну;
повернення військових сум, які дав у заставу панам П. Тетеря, до військо-

вої скарбниці, а також давніх прав і привілеїв Війську Запорозькому;
проголошення амністії у конституції, “аби у забуття пішло все, що сталося 

під час війни”57. 
Відступ Я. Пива до Димера зумовив поновлення П. Дорошенком блока-

ди білоцерківської залоги. З 13 травня знову розпочалися сутички в околицях 
міста58. 15 травня козаки й татари полонили жовнірів, “котрі стояли на варті 
на Могилі”. Через день вони мали бій з жовнірами й, попри втрати, оволоділи 
40 кіньми і 18 головами великої рогатої худоби. Тримали облогу Білої Церкви 
з одного боку корсунський і канівський полки, з другого – білоцерківський і 
паволоцький59. Не виключаємо, що з кінця травня у гетьмана виникає думка 
щодо доцільності зосередження під містом усього війська60.

У другій половині травня продовжувалися напади татар, левенців і козаків 
на поселення Кам’янецького повіту, Галицького Поділля й Галичини та їх су-
тички з польськими корогвами. Зокрема, татари пограбували села й взяли ясир 
в околицях Гусятина, Ягельниці, Микулинець, Язлівця, за Збаражем, біля За-
ложців. Неподалік Зінькова жовніри розгромили “дві козацьких корогви” По-
дільського полку, якими командував відомий подільський ватаг левенців, кум 
О. Гоголя, Іван Кияшко, який, зазнавши поранення в шию, поспішно відійшов 
до Могилева-Подільського61.

56  БМЧ. ВР. – Спр. № 844. – Арк. 89; Дорошенко Д. Назв. пр. – С. 349-350.
57  ББ. ВР. – Спр. № 255. – Арк. 24.
58  Бібліотека Польської академії наук (Краків). ВР. – Спр. № 1070. – Арк. 367.
59  ДАК. – Ф. 452. – Спр. № 372. – Арк. 74.
60  БМЧ. ВР. – Спр. № 415. – Арк. 154: БН. ВМФ. – № 11626.
61  ДАК. – Ф. 452. – Спр. № 372. – Арк. 67, 73. 
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Болісною прикрістю для П. Дорошенка стали спочатку непорозуміння, а 
потім і відвертий розрив відносин з І. Сірком, котрий обіймав посаду полковни-
ка й продовжував користуватися великим авторитетом серед козацтва, особли-
во запорозького. Уже в березні у джерелах знаходимо відомості, що внаслідок 
нападу останнього на буджацьких татар – союзників гетьмана, – розгніваний 
володар булави “послав по нього з мандатом, аби став перед суддями”. Проте 
І. Сірко проігнорував дане розпорядження62. Дізнавшись про суперечності між 
ними, М.Ханенко звернувся до полковника з пропозицією приєднатися до ньо-
го (“щоб з ними одно розумів і козаків до себе збирав”). Іти у підпорядкування 
до невизнаного городовим козацтвом гетьмана він також не захотів, намагаю-
чись зберегти самостійність. За визнанням полоненого буджацького татарина 
Ракії, “Сірко сам собі Пан вільний...”63

Чи не задумував він втрутитися у боротьбу за булаву? Хто зна?! Виявлені 
джерела мовчать про наявність у нього таких намірів. Можемо лише констату-
вати, що він перейшов в опозицію до П. Дорошенка й десь у кінці квітня – на 
початку травня вислав від імені свого полку до короля посланця Олексу По-
лежана, засвідчуючи “вірне підданство” і непричетність у минулому “до бун-
тів і повстань”, спрямованих проти Яна Казимира. Підкреслював небажання 
“триматися” за тих, котрі “забули боязнь Божу і обов’язок залишатися вірни-
ми Пану свому дідичному”64. Зрозуміло, що Варшава не могла проігнорувати 
цього звернення. 12 червня М. Вишневецький направив полковнику листа, ви-
словлюючи вдячність за вірність, й закликаючи продовжувати і надалі зі “своїм 
полком” вірно служити й слугувати прикладом для інших козаків, аби вони “до 
нас повернулися”. А для того, щоб “вольності й свободи” Війська Запорозького 
й надалі залишалися непорушними, король призначив нову комісію на липень 
й обіцяв власною особою “наблизиться у ті краї”65.

Отже, весною 1671 р. П. Дорошенко намагався, по-перше, стабілізувати 
внутрішньополітичне становище у Правобережній гетьманщині, знайшовши 
порозуміння із запорозьким козацтвом, по-друге, уникнути широкомасшабно-
го воєнного протистояння з Річчю Посполитою, а, по-третє, пом’якшити го-
строту суперечностей з Московією.

Valeriy Stepankov. THE INTERNAL AND THE FOREIGN 
POLICY OF PETRO DOROSHENKO IN THE SPRING OF 1671.

62  Там само. – Арк. 21.
63  Там само. – Арк. 69.
64  АГАД. – Ф. 4. – Спр. № 25. – Арк. 218 зв.
65  Там само.
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Jan Tęgowski*

KILKA SŁÓW O MAŁŻEŃSTWACH WIELKIEGO KSIĘCIA LITEW-
SKIEGO OLGIERDA GIEDYMINOWICA

Zainteresowanie polskiej historiografi i historią Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
szczególniejsze niż innych sąsiadujących z Polską krajów, wynika z faktu, że jednym 
z najbardziej spektakularnych  wydarzeń w dziejach obu tych krajów było zawarcie 
unii obu państw zapoczątkowanej aktem krewskim z 14 sierpnia 1385 roku. Wielki 
książę litewski Jagiełło, który na chrzcie otrzymał piastowskie imię Władysław, był 
tym królem Polski, który zasłużył na miano mądrego i skutecznego władcy. Nic też 
dziwnego, że starano się w miarę dokładnie poznać nie tylko czyny osoby, lecz także 
genealogię tego władcy. Poczynając od XIX wieku, kiedy to Teodor Narbutt wydawał 
swe monumentalne, lecz w dużej mierze bałamutne, dzieło „Dzieje starożytne narodu 
litewskiego”1, genealogia książąt litewskich nie znika z pola widzenia polskich 
historyków. Pierwszym rzetelnym badaczem tych spraw, acz sięgającym zbyt 
często do podejrzanych źródeł prawdopodobnie sfabrykowanych przez Narbutta, 
można nazwać hr. Kazimierza Stadnickiego w jego licznych dziełach2. Najbardziej 
wartościowe badania w tej dziedzinie przeprowadził Józef Wolff, którego ustalenia 
w znacznej części  przypadków po dziś dzień są aktualne3. Wiele nowych ustaleń 
genealogicznych rzutujących na interpretację zdarzeń historycznych zostało 
zamieszczonych w pracach z okresu przed drugą wojną światową takich historyków, 
jak Władysław Semkowicz, Henryk Paszkiewicz, Oskar Halecki, czy Józef Puzyna. 
W okresie powojennym na szczególną uwagę zasługuje niedawno wznowiona 
monografi a genealogiczna Zygmunta Wdowiszewskiego4, liczne biogramy w PSB, 
pisane najczęściej przez Stefana M. Kuczyńskiego, a w latach 1987 - 1999 ukazało 
się na ten temat szereg publikacji  zmarłego niedawno Tadeusza Wasilewskiego. 
Ostatnio szereg prac tyczących dynastii Giedyminowiczów opublikował Jarosław 
Nikodem5. Również i autor niniejszej publikacji zabierał dość często głos w sprawach 
* Тенговський Ян – доктор габілітований, професор, Білосток (Польща).
1 Narbutt T. Dzieje starożytne narodu litewskiego. – T. 1–7. – Wilno, 1835 – 1840. 
2  Stadnicki K. Bracia Władysława Jagiełły. – Lwów, 1867; Tenże. Koryjat Gedyminowicz i 

Koryjatowicze // Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału Historyczno – Filozofi cznego 
Akademii Umiejętności. – T. 7. – Kraków, 1877. – S. 1–146; Tenże. Olgierd i Kiejstut, synowie 
Gedymina w. Księcia Litwy. – Lwów, 1870; Tenże. Synowie Gedymina. – T.1. Monwid –
Narymunt – Koryjat. – Lwów, 1849.

3 Wolff J. Ród Gedimina. Dodatki i poprawki do dzieł hr. K. Stadnickiego: „Synowie Gedymina”, 
„Olgierd i Kiejstut” i „Bracia Władysłąwa Jagiełły”. – Kraków, 1886.

4  Wdowiszewski Z. Genealogia Jagiellonów i Domu Wazów w Polsce. – Kraków, 2005.
5 Nikodem J. Data urodzenia Jagiełły. Uwagi o starszeństwie synów Olgierda i Julianny / 

J. Nikodem // Genealogia. Studia i Materiały Historyczne. – T.12. – Poznań – Wrocław, 2000; 
Tenże. Rola Skirgiełły na Litwie do 1394 roku / J. Nikodem J. // Scripta Minora. – T.2. – Poznań, 
1998; Tenże. Uposażenie młodszych Olgierdowiców. Przyczynek do biografi i Skirgiełły // 
Białoruskie Zeszyty Historyczne. – T.15. – Białystok, 2001.
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związanych z genealogią dynastii litewskiej. Żonom  i córkom książąt litewskich 
poświęcano stosunkowo mało uwagi, a przecież to dzięki nim zachowywała się 
ciągłość genealogiczna rodu Giedymina. 

Ostatnio na temat małżeństw Olgierda wypowiadał się Tadeusz Wasilewski, 
który jest przekonany, że książę ten był trzykrotnie żonaty6. Rozstrzygnięcie, czy 
tak było rzeczywiście ma kluczowe znaczenie dla dalszego toku naszego wywodu. 
Zacznijmy od źródła przytoczonego przez wspomnianego historyka, które rzekomo 
ma świadczyć za przyjęciem takiej tezy. Jest to „Skazanie o Mamaevom poboišče”, 
które przytacza dialog pomiędzy synami Olgierda Andrzejem i Dymitrem, a 
fragment jego brzmi następująco: „Ot’idem my k’ velikomu knjazju moskovskomu 
na pomošč, besta bo es’mi otcem i bratom nenavidimi, no Bogom vozljubeni, be bo 
es’mi edino kreščenye, ot mačechy sveja knjagini Anny.”7 Źródło to, a właściwie 
dialog w nim przytoczony, jaki prowadzili między sobą starsi synowie Olgierda w 
czasie bitwy z Tatarami, było już eksplorowane przez Jerzego Ochmańskiego, który 
na jego podstawie próbował dowieść, że Giedymin pochodził od Skołomenda8. 
Jednakże gdy zważymy, iż dialog ten odnotowano ponad sto lat po kulikowskiej 
bitwie, jego wiarygodność jest raczej mała. Sam fragment przytoczony przez 
T. Wasilewskiego świadczy o nieznajomości imienia ostatniej żony Olgierda ze strony 
autora owego opisu bitwy z Tatarami. Dialog ten nabiera sensu, gdy zamienimy 
imię Anny na Juliannę, która rzeczywiście dążyła do ograniczenia wpływów swoich 
pasierbów. Zapewne pod jej wpływem usunięto Andrzeja Olgierdowica z Połocka, 
by powołać na jego miejsce Lingwena – Siemiona9. Pozostaje nam zatem wrócić 
do świadomości o istnieniu tylko dwóch małżeństw wielkiego księcia litewskiego 
Olgierda.

I. Według dołączonego do Kroniki Bychowca Radosłowla kniazey Wytebskich 
pierwszą  żoną Olgierda była Maria Jarosławna księżniczka witebska10. W 
literaturze historycznej przyjmowano informację tę bez zastrzeżeń. O poślubieniu 
przez Olgierda księżniczki witebskiej pisze w swej kronice Jan Długosz: „Temu 
książę ruski Witebska oddawszy jedyną córkę za żonę przekazał następstwo na 
tronie w swym księstwie.”11 Informację tę Długosz zaczerpnął zapewne z Letopisca 
wielikich knjazej litowskich, który zapewne dla niego przetłumaczono na łacinę jako 
Origo regis Jagyelo et Wytholdi ducum Lithuanie12. Pochodzenie zatem pierwszej 
6 Wasilewski T. Trzy małżeństwa wielkiego księcia Litwy Olgierda. Przyczynek do genealogii 

Giedyminowiczów / T.Wasilewski // Kultura średniowieczna i staropolska. Studia ofi arowane 
Aleksandrowi Gieysztorowi w 50 - lecie pracy naukowej. – Warszawa, 1991. – S. 673-682.

7 Повести о Куликовой битве / Изд. М. Н. Тихомиров, Ф. Ржига, Л. А. Дмитриев. – Москва, 
1959. –  С. 58. 

8 Ochmański J. Giedyminowicze – „prawnuki Skołomendowy” / J. Ochmański J. // Ars Historica. 
Prace z dziejów powszechnych i Polski. – Poznań, 1976. – S. 255–258. 

9 Zob. Tęgowski J., Data urodzenia Jagiełły oraz data chrztu prawosławnego jego starszych braci 
/ J. Tęgowski // Genealogia. Studia i Materiały Historyczne (cyt. dalej GSMH). – T. 15. – 2003. 
– S. 137–144. 

10 Narbutt T. Pomniki do dziejów litewskich. – Wilno, 1846. – S. 81; Dąbrowski D. Radosłowle 
kniazey Wytebskich – analiza porównawcza treści // GSMH. – T. 14. – S. 31–69.

11 Jana Długosza Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego. – Księga dziesiąta 1370 
– 1405. – Warszawa, 1981. – S. 123

12 Origo regis Jagyelo et Wytholdi ducum Lithuanie // ПСРЛ. – Т.35. – Moskwa, 1980. – 
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żony z Witebska wobec braku negatywnych informacji jest prawdopodobne. Nie 
ulega wątpliwości też, że była ona książęcego pochodzenia, bowiem w momencie 
spisywania Letopisca wielkich kniaziów (I połowa XV w.) nie było potrzeby 
podnoszenia prestiżu przyrodnich braci Jagiełły. Gdyby zatem wywodziła się 
z niższych warstw społeczeństwa, to albo by to przemilczano, albo zapisano jak 
było. Samo Radosłowle kniaziej witebskich jest utworem pochodzącym z XVI 
wieku i wiarygodność jego informacji jest różna – jak stwierdza D. Dąbrowski z 
15 wymienionych w nim osób realnie księstwem witebskim rządziły trzy: Jarosław 
Wasyliewicz, córka ostatniego księcia ruskiego Maria i jej mąż Olgierd13. Nie wiemy 
czy ojciec Marii, bo tak ją będziemy nazywać, był suwerennym księciem witebskim, 
czy podobnie jak wielu innych był poddanym wielkiego księcia litewskiego. 
Moment zawarcia pierwszego z tych małżeństw wspomniane źródło podaje na rok 
1318, co wydaje się dość mało prawdopodobne. Miałem możność kilkanaście lat 
temu wypowiadać się na temat chronologii urodzeń synów Giedymina14, gdzie datę 
urodzenia Olgierda kładę na lata 1305 – 1307, co czyni rok 1318 jako datę jego 
małżeństwa mało realny. Pozostaje nam zatem ustalić ten moment na podstawie 
przesłanek pośrednich. O pierwszym wystąpieniu w źródłach Andrzeja, jednego 
z synów Olgierda z pierwszego małżeństwa, mamy wiadomość w źródłach 
latopisarskich pod rokiem 1342, gdy Olgierd kazał ochrzcić swego syna imieniem 
Andrzej i posadził go w Pskowie15. Według relacji latopisów pskowianie posłali 
najpierw o pomoc przeciw Niemcom do Nowogrodu Wielkiego, gdy tam odmówiono 
im pomocy wyprawili posłów do Olgierda do Witebska16. Działo się to w roku 1341, 
gdy Olgierd najpierw wysłał wojsko pod dowództwem kniazia Jurija Witołtowicza, 
a następnie współdziałając z Kiejstutem ruszyli przeciwko Izborskowi. Pskowianie 
chcieli samego Olgierda ochrzcić i przyjąć na kormlenie, lecz on zdecydował osadzić 
w Pskowie swego syna Andrzeja, który podówczas jeszcze był młody – według mej 
oceny Andrzej urodził się około 1325 – 1327 r.17 ze wskazaniem bliżej ostatniej daty. 
Trzeba bowiem mieć na uwadze jako wskazówkę jego udział w bitwie nad Worsklą 
w 1399 r., gdzie zginął. W chwili śmierci zapewne niewiele przekroczył 70 rok życia. 
Andrzej jednak nie był najstarszym synem Olgierda, co miałem okazję stwierdzić 
w monografi i Giedyminowiczów. Starszym od niego był Fiodor, którego narodziny 
lokujemy w przedziale lat 1324 – 1326, gdyż wiarygodne źródło, jakim jest list 
króla węgierskiego Ludwika do Franciszka Carrary z 29.09.1377 r., mówi o nim 
jako „magni Olgordi summi principis Lituanorum primogenitus”18. Jeżeli Fiodor był 
najstarszym dzieckiem Olgierda z jego pierwszego małżeństwa, to małżeństwo tego 

С. 115:”Sed quia dux wyter[b]ski prolem non habuit masculinam, assumsit eum ad fi liam suam 
unicam.”

13 Dąbrowski D. Op. cit. – S. 61.
14  Tęgowski J. Chronologia urodzeń dzieci Giedymina / J. Tęgowski // Genealogia. Studia i 

Materiały Historyczne. – T.5. – S. 145–148.
15 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. – Москва, 1950. – С.354. 
16 ПСРЛ. – Т.7. Воскресенская летопись. – С. 207; Псковская 2–я летопись // Псковские 
летописи. – Вып.2. – Москва, 1955. – С. 24.

17 Tęgowski J. Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów. – Poznań – Wrocław, 1999. – S. 67.
18 Halecki O. Przyczynki genealogiczne do dziejów układu krewskiego / O. Halecki  // Miesięcznik 

Heraldyczny. – 14. – 1935. – S.102, przyp. 28
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Giedyminowica mogło nastąpić najwcześniej w 1324 r. Witebsk jako rzekomy posag 
pierwszej żony Olgierda był w jego rękach prawdopodobnie już w dniu 1 listopada 
1338 r., gdy wraz z bratem Narymuntem zawarli pokój z zakonem infl anckim i 
Rygą19. Zapewne Olgierd wszedł w posiadanie Witebska znacznie wcześniej – nie 
wykluczone, że w momencie zawarcia pierwszego małżeństwa z Marią, a więc w 
początkowych latach 20. XIV wieku. W tym kontekście należałoby datować zajęcie 
Pińska przez Narymunta również w tym samym czasie.         

Z pierwszego małżeństwa z Marią Olgierd miał co najmniej siedmioro dzieci: 
pięciu synów i dwie córki, z których najmłodsza Agrypina wyszła za mąż w 1354 r. 
za kniazia suzdalskiego Borysa Konstantynowicza. Obojga małżonków połączyli 
ich ojcowie, o czym informują źródła20.  Było to jej pierwsze małżeństwo i z całą 
pewnością zawarte zostało w okolicznościach, gdy po śmierci Siemiona Dumnego 
na tron moskiewski został powołany jego brat Iwan Iwanowicz, z którym już 
wielkiego księcia litewskiego Olgierda nie łączyły żadne więzi rodzinne. Prawie 
w tym samym czasie z siostrą Borysa ożenił się brat Julianny Olgierdowej kniaź 
Michał Aleksandrowicz twerski21. Agrypina Olgierdówna w chwili zamążpójścia 
mogła mieć ponad 12 lat, a raczej więcej i mogła urodzić się zarówno przed, jak i 
nieco po 1340 r. Z całą pewnością była ona w chwili zamążpójścia kilkunastoletnią 
osobą, gdyż jeszcze w 1370 r. urodziła swego młodszego syna Iwana zwanego Tugoj 
Łuk, a to raczej wyklucza datowanie jej narodzin wcześniej niż w 1330 r.22 Mając 
świadomość, że książęta litewscy prowadzili planową politykę małżeńską, trudno 
wierzyć, by Agrypina pozostawała panną w zaawansowanym wieku. Niestety, nie 
mamy informacji źródłowych o narodzinach innych potomków tej pary, a zwłaszcza 
starszego syna Daniła, czy nieznanych innych dzieci, które zapewne były, lecz z 
uwagi na płeć żeńską, lub wczesne zgony, źródła nie odnotowały. 

Gdy chodzi o zgon Marii Olgierdowej, to również data podana w Rodowodzie 
kniaziów witebskich, rok 1346, wydaje się mało wiarogodna. Trudno uwierzyć, 
by wielki książę litewski aż 4 lata zwlekał z ponownym ożenkiem, szczególnie w 
sytuacji istniejącej rywalizacji litewsko – moskiewskiej i konfl iktu z Królestwem 
Polskim o spadek po Bolesławie Jerzym II. Małżeństwo było zawsze doskonałym 
czynnikiem wzmacniającym układy polityczne. Wydaje się zatem, że Maria 
Olgierdowa jeszcze żyła w momencie, gdy wielki książę litewski wysyłał pierwsze 
poselstwo do Moskwy mające na celu uwolnienie Koriata Giedyminowicza i jego 
towarzyszy, czyli w końcu 1349 lub najpóźniej na początku 1350 r., których uwięził 
jako posłów litewskich chan Czanibeg za spustoszenie przez Litwę jego ułusu (czyli 

19 Русско-ливонские акты / Изд. К. E. Наперский. – Санкт-Петербург, 1868. – № 83. – С.69.
20 ПСРЛ. – Т. 8 (Воскресенская летопись). – Санкт-Петербург, 1859. – С. 9; Т. 10 

(Патриаршая или Никоновская летопись). – Санкт-Петербург, 1885. – С.227: „Togo že leta 
knjaz’ Konstjantin Vasil’evič Suzdal’skij ženi syna svoego knjazja Borysa u velikogo knjazja 
Litovskogo u Olgerda Gedimanoviča.”

21 ПСРЛ. – Т.35 (Супральская летопись). – Москва, 1980. – С. 47. 
22 Экземплярский А. В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период с 

1238 пo 1505 г. – Т. II. – Санкт-Петербург, 1891. – С. 434–435;  Войтович Л. Князівські 
династії Східної Європи (кінець IX – початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. 
– Львів, 2000. – С. 269.
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zapewne Podola), a następnie przekazał posłom kniazia Siemiona Dumnego23. 
Trzeba tu napomknąć uwagę, że w 1349 roku przybyli do Krakowa jacyś posłowie 
tatarscy24. Możliwe, że to poselstwo poprzedziło wyprawę Kazimierza Wielkiego na 
Ruś halicko – wołyńską, którą Rocznik miechowski kładzie na koniec 1349 r.25 Może 
to właśnie wiadomość o przymierzu Tatarów z królem polskim spowodowała nagły 
zwrot w stosunkach moskiewsko – litewskich.

Gdy wielki książę moskiewski okazał swą wielkoduszność wobec jeńców i 
posłów litewskich i uwolnił Koriata i jego towarzyszy wówczas to Lubart wystąpił 
jako pierwszy z propozycją odnowienia więzów powinowactwa z Siemionem i pojął 
za żonę Olgę Konstantynównę rostowską, siostrzenicę władcy moskiewskiego26. 
Gdyby Olgierd był od dawna wdowcem, to on byłby pierwszym, który wystąpiłby z 
taką inicjatywą. Dochodzimy zatem do wniosku, że pierwsza żona Olgierda zmarła 
około końca 1349 r. Księstwo witebskie nie stało się macierzyzną synów Olgierda 
z pierwszego małżeństwa, a wręcz przeciwnie, stanowiło uposażenie Julianny 
Olgierdowej i jej synów.  

II. Gdy to nastąpiło, Olgierd jako poganin nie był zobowiązany do odprawienia 
żałoby po zgonie swej żony, postanowił wejść w związek powinowactwa z Siemionem 
Dumnym, który miał gwarantować trwałość przyjaźni, jaka nastąpiła między Litwą i 
Moskwą w 1350 r. Siemion Dumny, jak wiadomo, był już spowinowacony z synami 
Giedymina, gdy żyła jego pierwsza żona Aigusta Anastazja Giedyminówna. Drugą 
żonę Eupraksję córkę Fiodora Światosławica kniazia wołockiego, którą pojął w 
1345 r., po roku pożycia odprawił do ojca27. Małżeństwo to zostało rozwiązane bez 
wiedzy metropolity, co stawiało wielkiego księcia w sytuacji konfl iktu z prawem 
cerkiewnym w momencie, gdyby chciał pojąć kolejną żonę. Sam Siemion Dumny 
nie obawiał się sankcji ze strony metropolity, lecz potencjalni jego teściowie raczej 
nie zabiegali o wydanie za niego swych córek. Jednak wdowa po Aleksandrze 
Michałowicu twerskim Anastazja, która musiała walczyć z braćmi swego męża o 
godne uposażenie swoich synów nie wahała się ani chwili i w 1347 r. wydała za 
księcia moskiewskiego swą córkę Marię28. To spowinowacenie z wielkim księciem 
moskiewskim znakomicie podniosło pozycję synów Anastazji, a zwłaszcza 
najstarszego Wsiewołoda. Zdaje się, że Maria miała pewien wpływ na swego męża, 
który wspierał rodzeństwo swej żony.

Jak wspomniano, radykalna poprawa stosunków Litwy z Moskwą w końcu 
1349 i na początku 1350 r. spowodowała, że wielki książę litewski Olgierd 
postanowił utrwalić tę więź poprzez ponowne spowinowacenie się z Siemionem 
23 ПСРЛ. – Т. 20 (Львовская летопись). – Санкт-Петербург, 1910. – С. 185.
24 . Rocznik miechowski / Wyd. Z. Kozłowska – Budkowa // Studia Źródłoznawcze. – T. 5. – 

1960. – S. 125.
25 Ibidem; Zob. też Paszkiewicz H. Polityka ruska Kazimierza Wielkiego. Warszawa, 1925. – 

S.116–117. 
26 Tęgowski J. Małżeństwa Lubarta Giedyminowica. Przyczynek do genealogii dynastów halicko 

– wołyńskich w XIV wieku // Genealogia. Studia i materiały Historyczne. – T.6. –1995. – 
S.17–26.

27 ПСРЛ. – Т. 20. – С. 184; Войтович Л. Удільні князівства Рюриковичів і Гедиміновичів у 
XII – XVI ст. – Львів, 1996. – Тaбл. 25. – № 7 mylnie uczynił ją pierwszą żoną Siemiona.

28 ПСРЛ. – Т. 15 (Рогожский летописец). – Петроград, 1922. – С. 57.  



651

Dumnym. Wysłano poselstwo, prosząc o zgodę na małżeństwo z młodszą siostrą 
Marii, Julianną Aleksandrówną, jak to podkreślają latopisy. Można było przecież 
rzecz całą załatwić bez pośrednictwa Moskwy wysyłając poselstwo bezpośrednio do 
Tweru, lecz Olgierdowi wtedy zależało bardziej na umocnieniu przyjaźni z władcą 
moskiewskim, niż z księżną twerską i jej dziećmi. Pokój z Moskwą potrzebny 
był Olgierdowi w obliczu zaangażowania Wielkiego Księstwa Litewskiego 
w walkę o spadek po Bolesławie Jerzym II z królem polskim Kazimierzem i 
jego stronnikami: królem węgierskim Ludwikiem i książętami mazowieckimi. 
Zabezpieczenie pokoju na wschodnich granicach państwa było w tej sytuacji bardzo 
pożądane przez wielkiego księcia litewskiego. Należałoby zastanowić się obecnie 
nad dokładniejszą datacją tych wydarzeń, bowiem wiadomości podawane przez 
latopisy podawane są jedynie w roku od stworzenia świata, jednakże przyrównanie 
tej datacji do lat od narodzenia Chrystusa napotyka na pewne trudności, bowiem 
znamy trzy style datowania, z których najpowszechniejszym był styl marcowy. 
Według tego stylu datowania rok rozpoczynał się 1.03 roku łacińskiego wynikłego 
z pomniejszenia datacji o 5508 lat, zaś kończył się ostatniego dnia lutego roku 
następnego. W przypadku datowania w stylu wrześniowym rok rozpoczynał się  
1.09 roku łacińskiego wynikłego z pomniejszenia o 5509 lat, zaś kończył się 31 
sierpnia następnego roku. Podobnie jest z datowaniem ultramarcowym, w którym 
rok rozpoczyna się 1.03 roku łacińskiego wynikłego z pomniejszenia o liczbę 5509 
lat. O przysłaniu przez Olgierda poselstwa do Moskwy w celu spowinowacenia 
się z Siemionem Dumnym mamy informacje pod różnymi datami liczonymi od 
stworzenia świata: Rogożskij letopisec, Patriarszaja ili Nikonowskaja letopis, czy  
Władymirskij letopisec umieszczają ten fakt pod rokiem 6857 jako jedną z ostatnich 
informacji,29 zaś Lwowskaja letopis, czy Moskowskij letopisnyj swod zamieszczają tę 
informację jako rozpoczynającą rok 6558.30 Oznacza to, że pierwsza grupa latopisów 
stosowała marcowy początek roku, zaś druga ultramarcowy. We wcześniejszej swej 
publikacji błędnie datowałem ten fakt w oparciu o te ostatnie źródła, czyli między 
1.03.1350 a 28.02.1351 r.31 Przybycie poselstwa litewskiego do Moskwy w sprawie 
małżeństwa Olgierda mogło zatem nastąpić na przełomie lutego i marca 1350 roku. 
Po naradzie z metropolitą Teognostem postanowiono, że odpowiednią dla władcy 
litewskiego żoną będzie młodsza siostra Marii Siemionowej, Juliana Aleksandrówna 
twerska. Prawdopodobnie jeszcze w marcu tegoż roku posłowie litewscy udali się do 
Tweru do księżnej Anastazji, wdowy po Aleksandrze Michałowicu twerskim, gdzie 
zapewne odbyły się zaślubiny młodej księżniczki twerskiej z Olgierdem, którego 
nieobecność w czasie ceremonii mogła być nawet wygodna, gdyż książę litewski 
był poganinem. W 1350 roku Wielkanoc wypadła 28 marca, więc prawdopodobnie 
ten dzień był momentem zaślubin księżniczki twerskiej Julianny z wielkim księciem 
litewskim Olgierdem reprezentowanym przez swych chrześcijańskich zastępców. 
Przybycie Julianny do Wilna mogło nastąpić nie później niż w kwietniu 1350 r.        

29 ПСРЛ.  – Т. 15. – С. 59; – Т. 10. – С. 221; – Т. 30. – Москва, 1965. – С. 109. 
30 ПСРЛ. – Т. 20. – С. 185; – Т. 25. – Moskva, 2004. – С.177.  
31 Tęgowski J. Małżeństwo Kaźka Bogusławica z Kenną Olgierdówną i jego rola w politycznych 

planach Kazimierza Wielkiego / J. Tęgowski // Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów. 
– Poznań, 1997. – S. 127.
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O tym, że pierwszym dzieckiem Julianny i Olgierda była Kenna wydana w 1359 r. 
za Kaźka  wnuka króla Kazimierza Wielkiego miałem okazję pisać wcześniej32. 
Obecnie jeszcze chciałbym przypomnieć na czym opierałem swoje wywody. 
Otóż w dniu 27.07.1360 r. najwyższy dostojnik świecki Królestwa Polskiego 
kasztelan krakowski Jan Jura przedstawił w Awinionie suplikę króla polskiego w 
sprawie o udzielenie dyspensy na zawarte już małżeństwo wnuka królewskiego 
księcia pomorskiego Kazimierza Bogusławica z Joanną, córką wielkiego księcia 
litewskiego Olgierda. Istniały dwie przeszkody kanoniczne podważające ważność 
tego małżeństwa, od których papież miał zwolnić świeżo zaślubionych małżonków: 
1) nieodpowiedni wiek, oraz 2) zbyt bliskie pokrewieństwo33. Jak podano w suplice, 
córka Olgierda miała rozpoczęty 10 rok, czyli ukończone lat 9, zaś jej małżonek 
rozpoczęty 9 rok życia. Gdy odejmiemy owe 9 lat od 1360 r., to narodziny tej 
księżniczki litewskiej, wydanej za księcia Kaźka, wypadną w pierwszej połowie 
1351 r. Nie ulega zatem wątpliwości, że Joanna – Kenna była córką Olgierda i 
Julianny twerskiej, poczętą około połowy 1350 r. To pośrednio poświadcza moment 
początkowy pożycia małżeńskiego wielkiego księcia litewskiego z jego drugą żoną, 
a więc upada pogląd T. Wasilewskiego, że zawarcie małżeństwa Olgierda z Julianną 
nastąpiło dopiero w połowie 1352 r.34 

Zastanówmy się teraz nad wiekiem Julianny twerskiej w chwili swego 
zamążpójścia. Jak wiadomo, ojciec jej Aleksander Michałowic zginął śmiercią 
tragiczną w Ordzie, dokąd udał się latem 1339 r., według przekazu Patriarszej ili 
Nikonowskiej letopisi, w dzień świętego męczennika Dmitrija Sołuńskiego, czyli 
26.10.1339 r.35 Według Nowogrodzkiej letopisi w odpisie P. P. Dubrowickiego 
datę zgonu Aleksandra i jego syna podano w następujących słowach: „toe že 
oseni, dekabrja 29, ubiša v Orde knjazja Aleksandra Michajloviča i syna ego 
Fedora...”36 W przekazie tym widzimy pewną sprzeczność, gdyż 29 grudnia nie 
może być traktowany jako dzień przynależny do jesieni. Być może, iż nastąpiło 
pomylenie miesięcy, co czyniłoby jedynie trzydniową różnicę w dacie dziennej 
zgonu Aleksandra twerskiego. Razem z Aleksandrem zginął też jego starszy syn 
Fiodor przebywający w Ordzie jako zakładnik chana Uzbeka. Najmłodsze z dzieci 
Aleksandra mogło przyjść na świat nie później niż w początku 1340 r. Miał tych 
dzieci co najmniej ośmioro, z których najstarszy Lew urodził się w 1321 r.37 Od 
Julianny z braci starszym był na pewno też Fiodor oraz Wsiewołod oraz siostra 
Maria. Prawdopodobnie najmłodszym z rodzeństwa był Michał, który ożenił się, 
jak wspomniano, w 1354 r. z Eudoksją Konstantynówną, księżniczką Niżnego 
Nowogrodu. Jeśli zatem Julianna już pierwszego roku małżeństwa z Olgierdem 
32 Ibidem. – S. 125 – 133.
33 Monumenta Poloniae Vaticana. – T. III. / Wyd J. Ptaśnik. – Kraków, 1914. – S. 371 [Bullarium 

Poloniae. – T. II. / Wyd. I. Sułkowska – Kuraś, S. Kuraś. – Rzym – Lublin, 1985. – № 1002.
34 Wasilewski T. Data urodzin Jagiełły i Witolda. Przyczynek do genealogii Giedyminowiczów / 

T. Wasilewski // Przegląd Wschodni. – T.1. – 1991. – Z. 1. – S. 21.
35 ПСРЛ. – Т. 10. – С. 209. Tak samo Владимирський летописец // ПСРЛ. – Т. 30. – С. 106.
36 ПСРЛ. – Т. 43. – Москва, 2004. – С. 113. Tę samą datą zawiera Софийская первая летопись 

// ПСРЛ. – Т.6. – Москва, 2000. – С. 221–222.
37 Борзаковский В. С. История Тверского княжества. – Санкт-Петербург, 1876. – Табл. 1. – 
С. 153; Войтович Л. Удільні князівства. – Табл. 26. – № 6.  
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urodziła dziecko, córkę Kennę, to w momencie zaślubin miała nie mniej niż 14 
lat, co wskazuje na rok 1336 jako najpóźniejszą datę jej narodzin. Gdy weźmiemy 
pod uwagę fakt, iż ostatnimi dziećmi urodzonymi przez Juliannę byli Świdrygiełło 
Bolesław i Jadwiga wydana za Jana III księcia oświęcimskiego w 1394 r., których 
narodziny przypadły na lata 1373 – 1375, to przesuwanie daty narodzin Julianny 
wstecz jest możliwe jedynie o kilka lat z uwagi na prawa biologii. Umownie datę tę 
określimy na ok. 1335 rok. 

Julianna prawie natychmiast zyskała sobie szczególny wpływ na męża, gdyż 
pozwolił on ochrzcić w 1364 r. swą córkę w Twerze, o czym latopis mówi tymi 
słowami: „Nastasia priide iż’ Litvy s’ vnukoju, so Olgerdovoju dščer’ju, i krestiša 
ju vo Tveri...”38 Małżeństwo Julianny z Olgierdem i sojusz z wielkim księciem 
moskiewskim stały się impulsem do działania dla stryja księżniczki twerskiej, 
Wasyla Michałowica, który postanowił ożenić swego syna Michała z córką Siemiona 
Dumnego Wasilisą, o czym mamy wiadomość pod rokiem 6859 datowaną w stylu 
wrześniowym: „Toe že zimy knjaz’ velikij Semion vydal dščer’ svoju za knjazja 
Michaila Tferskago”39. Początkowo zatem sojusz litewsko - moskiewski nieczego 
nie zmienił w stosunkach wewnętrznych księstwa twerskiego. Dopiero po śmierci 
synów Siemiona Dumnego i jego samego, która nastąpiła w dniu 26.04.1353 r. wygasł 
sojusz litewsko - moskiewski, a sympatia Olgierda zwróciła się ku rodzeństwu 
Julianny w Twerze. Nic w tym dziwnego, bowiem mariaż Giedyminowicza z 
księżniczką twerską obfi tował w potomstwo, co dobrze świadczy o jego trwałości i 
udanym pożyciu.  W małżeństwie tym urodziło się 16 dzieci, w tym 8 synów.

Julianna owdowiała w maju 1377 roku i w tym momencie zaczęła się jej rola 
jako doradczyni synów, szczególnie w polityce wewnętrznej. To właśnie po śmierci 
Olgierda Julianna zapewne postanowiła pozbawić swego pasierba Andrzeja księstwa 
połockiego, by na jego miejsce wypromować swego syna Lingwena Siemiona i to 
właśnie tego momentu dotyczy  przytaczana przez T. Wasilewskiego skarga Andrzeja 
i Dymitra Olgierdowiców, że ich macocha nienawidziła. Mnogość potomstwa 
sprawiła, że Julianna obawiała się o ich zmarginalizowanie w Wielkim Księstwie 
Litewskim, szczególnie że opiekę nad młodym następcą Olgierda, Jagiełłą, miał 
sprawować Kiejstut brat Olgierda, który też miał synów. Jak to wykazał Stanisław 
Smolka, Julianna nawiązała stosunki poufne z dostojnikami Zakonu Krzyżackiego, 
by nie dopuścić do nadmiernego wzrostu znaczenia Kiejstuta i jego synów40. Ona to, 
bez konsultacji z Kiejstutem wydała za mąż swą córkę Marię za bojara litewskiego 
Wojdyłę, który był pośrednikiem w nawiązaniu kontaktów wielkiej księżnej 
z Krzyżakami i został powieszony przez Kiejstuta41. Rolę Julianny w polityce 
Ilustruje  fragment Supraslskiej letopisi: „Onže knjaz’ velikij Jagajlo, zmovilsja i 
z svoeju materiju, i s velikoju knjaginiju Uljanoju, i so bratieju svoeju, i so vsimi 
knjazi i bojare Litvskija zemli, i poechav Krakovu, v ljadskuju zemlju.”42 Jak widać 
38 ПСРЛ. – Т. 11. – С. 3.
39 ПСРЛ. – Т. 30. – С. 109 
40 Smolka S. Kiejstut i Jagiełło / S. Smolka // Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie. – 

T.7. – Kraków, 1889. – S. 79–155.
41 Prochaska A. Upadek Kiejstuta / A. Prochaska // Kwartalnik Historyczny. – T. 23. –  1909. – S. 

495–506; Tęgowski J. Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów. – S. 143–144.
42 ПСРЛ. – Т. 35. – С. 64.
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jej pozycja była dominująca nad wszystkimi doradcami Jagiełły. Na wybitną rolę 
polityczną matki Władysława Jagiełły zwracał uwagę już Stanisław Zakrzewski na 
V Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w 1930 r.43 Ona też czyniła później 
wszelkie starania by zepchnąć na margines najwybitniejszego z synów Kiejstuta, 
Witolda. Dopiero śmierć Julianny, która według Latopisu woskresenskiego zmarła 
wiosną roku 690044 prawdopodobnie w Witebsku, mogło dojść do trwałej zgody 
pomiędzy synami Julianny i Witoldem Kiejstutowicem, który opuścił Prusy i 
zawarł ugodę w Ostrowie z królem Władysławem Jagiełłą i jego bratem Skirgiełłą.  
Julianna pozostała wierna do śmierci wierze prawosławnej i przyjęła przed swym 
zgonem imię skimnicze Maria. Pochowano ją w Ławrze Pieczerskiej w Kijowie45, 
co nie nastręczało trudności, bowiem w Kijowie rządził Włodzimierz Olgierdowic, 
który złożył w Łucku w dniu 12 lipca 1388 r. hołd królowi Władysławowi Jagielle, 
królowej Jadwidze i Koronie Polskiej46.   

Ян Тенговський. КІЛЬКА СЛІВ ПРО ШЛЮБИ ВЕЛИКОГО 
КНЯЗЯ ЛИТОВCЬКОГО ОЛЬГАРДА ГЕДИМІНОВИЧА

Jan Tengovskyi. FEW WORDS ABOUT THE MARRIAGES OF 
THE GRAND LITHUANIAN PRINCE OLGERD GEDYMINOVYCH

43 Zakrzewski S. Wypadki lat 1382 – 1386 w związku z genezą Unji / S. Zakrzewski // Pamiętnik V 
Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. – T. I. –  Lwów, 1930. – S. 345–354 (szczególnie 
S. 352).

44 ПСРЛ. – Т. 8. – С. 62
45 ПСРЛ. – Т. 25. – С. 219 ( toe vesny); Т.20. – С. 210 ( togo že leta); Т. 11. – С. 127 (toja že 

oseni).
46 Akta Unii Polski z Litwą 1385 – 1791 / Wyd. S. Kutrzeba i W. Semkowicz. – Kraków, 1932. – 
№ 23. – С. 20 – 21.
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Святослав Терський*

ОЗБРОЄННЯ ДРУЖИННИКА X-XI ст. НА ВОЛИНСЬКИХ 
ЗЕМЛЯХ ЗА АРХЕОЛОГІЧНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

 X–XI ст. – період активного одержавлення західних земель України. Осо-
бливо активно відбувалися ці процеси на територіях вздовж головного шляху з 
Азії у Європу, який проходив по межі лісової та лісостепової зони через тери-
торію Середнього Подніпров’я та Волині. Для цього періоду на Волині відома 
значна кількість укріплень та знахідок озброєння, що дозволяє припустити по-
яву професійних воїнів. Сучасні дослідники сходяться на думці стосовно зна-
чної ваги цього регіону у період формування території Київської держави у 
X ст. Саме тут у цей час проходив західний кордон Київської держави1. Про-
тягом XI ст. Волинь надалі залишалася в полі зору Києва, як стратегічно важ-
ливий район. Саме протягом XI ст. вздовж головного торгового шляху “із хозар 
в немец”, який, за визначенням О.В. Назаренка2, був “другою, поряд зі шляхом 
«із варяг в греки» основною віссю, вздовж якої концентрувались перші зовніш-
ньополітичні зусилля молодої давньоруської держави”, що відображено у по-
яві чисельних князівських замків та фортець. 

Знахідки зброї є єдиними на сьогодні джерельними свідченнями про дру-
жину на Волині в означений час. Археологічні джерела про військову справу 
доби раннього середньовіччя на Волині узагальнювались в руслі виконання 
зведень для всієї Східної Європи. Проте, ці дослідження, виконані у 1960-і рр., 
значною мірою втратили свою актуальність, оскільки за останні півстоліття 
нагромаджений значний археологічний матеріал, не відображений у згаданих 
зведеннях. Новий матеріал часто змушує переглянути начебто доведені істи-
ни. Останнім часом активно займаються цією справою дослідники у Польщі 
та Білорусі, при цьому нерідко залучаючи при цьому дані з території Волині3. 
Проте, зарубіжним дослідникам іноді важко отримати необхідну об’єктивну 
інформацію щодо сучасного стану вивчення проблеми в Україні. Цим зумовле-
на актуальність пропонованої статті. 

 Оскільки, Володимир, Лучеськ, а також Пересопниця, як видно вже з од-
нієї назви міста, з перших років своєї історії відігравали роль важливих укрі-
плених пунктів для певних військових гарнізонів, тому природною є помітна 

* Терський Святослав Володимирович – кандидат історичних наук, доцент Національного 
університету “Львівська політехніка”.

1 Плахонін А. Г. Східна Волинь у зовнішній політиці Давньоруської держави (X— перша 
половина X ст.) // УІЖ.— 2000.— № 4.— С. 127—143.

2 Назаренко А. В. Русь и Германия во второй половине Х века. Начало политических вза-
имодействий. Автореф. дис. … канд. ист. наук.— Москва, 1989.— С. 13.

3 Liwoch R. Bulawy z Zachodniej Ukrainy / R. Liwoch // Acta Militaria Mediaevalia.– 2.– 
Kraków – Sanok, 2006.– S. 67–78; Liwoch R. Zachodnioukrainskie miecze i trzewiki pochew 
mieczowych od X do polowy XIII w. / R. Liwoch // Acta Militaria Mediaevalia.– 4.— Kraków 
– Sanok, 2008.– S. 39–59.
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концентрація дружинних поховань у курганних кладовищах їх околиць. Серед 
знахідок предметів озброєння та спорядження вершника і коня під час архео-
логічних розкопок курганів X—XI ст. є кольчуга (Зимно), бойові сокири, стре-
мено, бойовий ніж (Пересопниця, Усичі) тощо. 

Рис. 1: Мечі та деталі піхов X–XI ст.: 1, 1а- з околиць Перемиля; 2- Володимир; 3- Лідавка; 
4, 4а, 5- Дорогобуж (за Б.Прищепою); 6– голівка руків’я меча, Жорнівське городище 
(за Б.А. Прищепою); 7– наконечник піхов меча, бронза, Листвин (за Р.М. Чайкою). 

Фонди музею археології ЛНУ ім. І. Франка та РКМ.
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Найбільш різноманітний комплекс озброєння та спорядження дружинни-
ків X— початку XII ст. виявлено на городищах в ур. Вал у с. Городище в околи-
цях Луцька, у Листвині, Дорогобужі та Жорнові. 

За значимістю основною специфічною зброєю волинських дружинників 
у X–XI ст. традиційно був меч. Один з типологічно найдавніших мечів виявле-
но на правобережжі Стиру у лісі Хотинщина поблизу с. Барання (зберігається 
у фондах Національного музею-заповідника “Поле Берестецької битви”4). Ва-
рязький меч X ст. з клеймом “ULFBERHT” (рис. 1: 1, довжина 95,5 см, довжина 
руків’я 17,5 см, ширина голівки 6,0 см, на одному з боків леза 7 літероподібних 
знаків, що імітують напис, на другому – дві однакові геометричні фігури, го-
лівка та перехрестя інкрустовані жовтим металом), є найдавнішою знахідкою 
цього типу на Волині. Ще один меч варязького типу знайдений за нез’ясованих 
обставин в околицях дитинця княжого Володимира (рис. 1: 2; ВВІМ, Рч-311), 
перехрестя завтовшки 3,3 см є характерним для рубежу X–XI ст. Ширина леза 
при основі становить 5 см. 

Близько десяти знахідок мечів X–XI ст. відомо на території Погорини5. 
Значна концентрація знахідок мечів простежується у Крем’янецьких горах6. 
Мечі X–XI ст. знаходили також у Липно неподалік Чемерина (фонди музею 
археології ІУ НАНУ). 

Фрагменти меча знайдені також на городищах у Листвині та Жорнові. 
Добре датований аналогіями типово скандинавський наконечник піхов меча 
Х– початком ХI ст. знайдений посеред згорілих споруд на південно-західній 
ділянці дитинця городища Листвин у верхів’ях р. Стубли (розкопки, 1971 р., 
рис. 2: 1), Він прикрашений зображенням дракона, голова якого переходить у 
переплетене тіло з двома ногами, аналогія відома з села Даниловки, південні-
ше Саратова. Шведський дослідник Т. Я. Арне вважав, що даниловський на-
конечник виявлено найдалі на південному сході серед знахідок такого типу. 
На південно-західних землях Русі наконечники піхв виявляють украй рідко7. 
Екземпляр залізного меча у культурному шарі дитинця Листвина, представле-
ний невеликим фрагментом, від якого залишилась менша, нижня частина леза 
з довгим загостреним черешком. Довжина збереженого двостороннього леза 
становила 22,5 см, ширина 3,5 см, та довжина ручки 15 см8. 

З комплексу XII–початку XIII ст. на дитинці Дорогобужа походить меч, 
датований за типологічними особливостями на другу половину XI– початок 
XII ст. Його загальна довжина 87 см, клинок – 71 см і шириною 5 см, перехрес-
тя дугоподібне шириною 9,7 см, відігнуте вгору, голівка двоскладова – 7,6x5,3 
см. На стержень руків’я насунена срібна трубка довжиною 7,7 см і діаметром 
4 Кирпичников А. Н. Новообнаруженные клейма раннесредневековых мечей / А. Н. Кирпич-
ников // Fasciculi archaeologie historicae.–Łódź.– 1992.– 5.– S. 80, рис. 4: 3; 14: 1.

5 Liwoch R. Wczesnośredniowieczne zabytki z Lidawki na Wołyniu / R. Liwoch // Materiały 
archeologiczne.— T. 24.— 2003.— S. 153—157.

6 Антонович В. Б. Археологическая карта Волынской губернии / В. Б. Антонович // Труды 
XI Археологического Съезда в Киеве в 1899 г. – Т. 1. – Mосква, 1901. – C. 68.

7 Зоценко В. М. Скандинавські артефакти Південно-Західної Русі / В. М. Зощенко // Старо-
давній Іскоростень і слов’янські гради VІІІ–Х ст. Зб. наук. праць. – Київ, 2004. – С. 87-105.

8 Чайка Р. М. Давньоруське городище Листвин і його околиці у X–XI ст.– Львів, 2009.– С. 72.
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2,1—2,5 см, оздоблена рослинним орнаментом, виконаним в техніці черні. Пе-
рехрестя і навершя меча були інкрустовані сріблом. Наконечник піхов цього 
меча бронзовий, неорнаментований, трикутної форми, розмірами 6x3,5 см, кі-
нець заокруглений, а верхній край має одну сторону рівну, а другу — трикутну. 
Аналогії знайдено на Шестовицькому могильнику9.

Напівкругла голівка руків’я меча (рис. 2: 2), виявлена на Жорнівському го-
родищі, властива мечам, які набули поширення у XII ст.10.

Успіхи залізоробної справи робили можливим виготовлення частини 
озброєння на місці. До таких видів, безперечно, належали сокири. З цієї при-
чини вони були найбільш поширеним видом зброї. 

Чимало сокир різного призначення зібрано випадково під час земляних 
робіт на території середмість Володимира, Лучеська, Крем’янця, а також 
в їх околицях. Частина цих знахідок зберігається у фондах Волинського та 
Крем’янецького краєзнавчих, Володимирського історичного музеїв. Невелику 
залізну сокиру разом з вістрями стріл було знайдено у 1937 р. О. Цинкалов-
ським11 у печері-гроті в ур. Мигор.

Середньовічні сокири діляться на три типи: легкі, чисто військового при-
значення, середнього розміру сокири подвійного військового і побутового 

9 Прищепа Б.А., Нікольченко Ю.М. Літописний Дорогобуж в період Київської Русі. До істо-
рії населення Західної Волині в X—XIII століттях.— Рівне: Держ. ред.-вид. п-во, 1996.— 
С. 101-102.

10 Прищепа Б. А. Жорнівське городище на річці Стублі // Археологічні дослідження в 
Україні.– К., 1992.– С. 128.

11 Cynkalowski A. Materialy do pradziejow Wolynia i Polesia Wolynskiego.– Warszawa, 1961.– S. 
158.

Рис. 2. Залізні бойові сокири та кистень: 1, 3, 4, 5- городище Вал біля Лучеська; 2, 7- Во-
лодимир; 6- Шумськ. Фонди музею археології ВНУ ім. Л. Українки, ВВІМ. 
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призначення та великі і масивні сокири виробничого призначення. Для ранніх 
сокир звичайними є бокові щекавиці.

До типово бойових сокир належать чекани – сокири-молотки. Їх виявлено 
лише на повністю дослідженому городищі у с. Городище коло Луцька12. Перша 
сокира-чекан – I тип за класифікацією А. Кірпічнікова – X–XI ст. (для XI ст. 
цього типу сокири були вже архаїчними і рідкісними)13 – вузьколезова фігурна 
з високим молоткоподібним обухом з верхньою і нижньою боковими мисопо-
дібними округленими щекавицями. Її довжина – 10,5 см, ширина леза 3 см, 
діаметр обушного отвору 2 см (рис. 2: 4). Ширина лез цих сокир звичайно ста-
новить 1/3 їх висоти. Друга – сокира з високим молоткоподібним обухом ква-
дратної форми і видовженим майже прямокутним лезом, витягнутим вздовж 
держака14. Висота її 12,6 см, довжина леза 8 см, ширина 3 см, діаметр отвору 
для держака 2 см (рис. 2: 1). Подібні сокири А. Кірпічніков датує виключно 
XI ст.15.

До типово бойових також відносяться вузьколезі сокири з щекавицями на 
вирізному обуху, виявлені у кургані з Пересопниці, у Шумську16. Аналогії їм 
відомі з розкопок городища у Судовій Вишні17. 

Більш масивними є сокири з відтягнутим вниз лезом і подовженим обухом. 
Вони могли вживатися і як зброя і як знаряддя праці. Вони виявлені в трьох 
екземплярах, серед яких виділяються два типи. До першого належать сокири 
з видовженим вирізним обухом і відтягнутим донизу вузьким лезом та двома 
боковими щекавицями на протилежних боках втулки. Сокира з городища Вал 
має довжину 9,5 см, ширину леза 3,5 см, в середині якого просвердлена дірка, 
яка призначалась для закріплення до нього матерчатого чохла (рис. 2: 3). Такі 
сокири А.Кирпичников відносить до типу “А” і датує X ст.18. Близькими, проте 
типологічно пізнішими є дві сокири з Володимира (рис. 2: 2, 7).

До третього типу (за А. Кірпічніковим), поширеного у X–XII ст., відно-
сяться також масивніші сокири виявлені на городищах у Листвині та Будера-
жі19, а також у Шумську (рис. 3: 1, 3, 4, 7). Вони мають аналогії на городищі 
12 Один екземпляр, що зберігається у фондах Національного музею історії України (В-

2689), мабуть, помилково віднесений до знахідок з Волині (Пересопниця, № 39).
13 Кирпичников А.Н. Древнерусское оружие:– Вып. 2. Копья, сулицы, боевые топоры, була-
вы, кистени IX–XIII вв. // САИ. – Вып. Е1-36. – 1966.– Табл. ХVІ1, 4.

14 Кучінко М. М. Давньоруське городище Вал в Надстир’ї.— Луцьк, 1996.— С. 135.
15 Кирпичников А.Н. Древнерусское оружие:– Вып. 2. Копья, сулицы, боевые топоры, була-
вы, кистени IX–XIII вв.– рис.6, тип 1-А.

16 Мельник Е.Н. Дневник раскопок в земле Лучан, произведенных в 1897—1899 гг. // Труды 
XI АС в Киеве. – Т.1. – Москва, 1901. – C. 514-576, табл. V; Cynkalowski A. Materialy do 
pradziejow Wolynia i Polesia Wolynskiego.– tabl. XXVI, 5

17 Ратич О.О. Результати досліджень давньоруського городища Замчисько у м. Судова Ви-
шня Львівської області в 1957—1959 рр. / О. О. Ратич // МДАПВ. – Вип. 4. – Киъв, 1962. 
– С. 111.

18 Кирпичников А.Н. Древнерусское оружие:– Вып. 2. Копья, сулицы, боевые топоры. – С.40, 
табл. ХІУ, 5.

19 Rauhut L. Wczesnosredniowieczne materialy archeologiczne z terenow Ukrainy w Panstwo-
wym Muzeum Archeologicznym w Warszawie / L. Rauhut // Materialy wczesnosredniowiecz-
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ne.– Т. 5.– 1960.– S. 236.

Рис. 3. Залізні бойові сокири X–XI ст. з Погориння: 
1, 5– Листвин (за Р.М. Чайкою); 2– Будераж; 3- Шумськ ; 4– Крилів; 6– Жорнівське горо-
дище (за Б.А. Прищепою); 8– Точівики. Фонди музею археології ЛНУ ім. І. Франка, ДАМ у 

Варшаві, ДКМ та ШКМ.

Рис. 4. Знахідки залізних бойових сокир X–XI ст.: 
1– Усичі, курган; 2– Крем’янець; 3– Листвин (за Р.М. Чайкою); 4– Точівики; 5– Володи-
мир; 6– Шумськ (за О. Цинкаловським); Фонди музеїв археології ВНУ ім. Л. Українки 

та ЛНУ ім. І. Франка, ЛІМ, ВВІМ.
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у Трепчі коло Сянока та у похованні Галичина могила20. Щоправда сокира з 
Шумська за розмірами та масою виходить за рамки бойових знарядь (ШКМ-
КН-847, загальна довжина 23 см, лезо – 6,5 см, отвір для руків’я – 3,5 см, висо-
та обуха – 7,7 см).

Найбільш поширеними на Волині, як і на інших територіях Східної Євро-
пи, є сокири типу IV (за А.Кірпічніковим). Їх близькі за розмірами випадкові 
знахідки відомі у Володимирі (ВВІМ Рч-8, ширина леза 11,5 см, загальна до-
вжина 17,5 см), в околицях Білівського городища (розкопки В.С. Терського) та 
у Крем’янці (експозиція КрКМ). Археологічними розкопками ці сокири вияв-
лені на городищі Листвин та на поселенні поруч городища Точівики (рис. 4: 3,
 4)21. Найлегшою є сокира з розкопок підкурганного поховання дружинника в 
Усичах, яка не має щекавиць (рис. 4: 1).

До X–XI ст. відноситься легка бойова залізна сокирка, виявлена, очевидно, 
розкопками М.І. Островського в 30-х рр. XX ст. у кургані поблизу с. Крилова 
(зберігається у Дубнівському краєзнавчому музеї, № 4548/8890, рис. 4: 4). Її до-
вжина 8,5 см, лезо подовгасте трапецієвидне, на довгій шийці, висота леза – 2,6 
см. Близька за формою сокирка походить з території Луцька22.

До ударної зброї належали також булави. Така масивна і важка рогова бу-
лава овально-конічної форми, довжиною 5 см та шириною у верхній частині 
4,5 см, а в нижній 3 см знайдена на городищі Вал23. Діаметр наскрізьного отво-
ру, яким булава насаджувалось на держак, складав 1,5 см. В нижній частині її 
поверхня оздоблена врізними концентричними лініями, добре відполірована, 
хоча з двох боків на ній помітні сильні вм’ятини, ніби від ударів по чомусь 
твердому (рис. 3: 5). Подібні знахідки відомі на Пліснеському, Ступницькому 
та Колодяжинському городищах24.

Важливим елементом зброї ближнього бою були списи (рис. 5: 2, 3). Заліз-
ні наконечники списа знайдені на багатьох пам’ятках. До X–XI ст. відносяться 
наконечники з Городища, Муравиці та з ур. “Замостя” в Пересопниці пошире-
ного типу у VIII–XI ст. в Європі. Перше вістря листоподібне, має загострене з 
обох боків лезо і втулку. Загальна довжина наконечника 13,6 см, довжина леза 
7,3 см, довжина втулки 1,3 см, діаметр її 2,5 см. В нижній частині втулки про-
биті дві дірки для кріплення списа до дерев’яного ратища. Наконечник списа з 
Муравицького городища (тип III за класифікацією А. М. Кирпичникова25) має 
20 Томенчук Б. Археологія некрополів Галича та Галицької землі. Одержавлення. Хрис-
тиянізація.– Івано-Франківськ, 2006.–Рис. 15.

21 Терський С. В. Обстеження городищ княжої доби на Волині в 1986–1991 роках / С. В. Тер-
ський // Наукові записки Львівського історичного музею (далі – НЗ ЛІМ). – Вип. I.– Львів, 
1993. – C. 57, рис. 11. Опис див.: Терський С. В. Археологія доби Галицько-Волинської 
держави.– Львів, 2002.– С. 88.

22 Терський С. В. Лучеськ X–XV ст. – Львів, 2006. – Рис. 150: 7.
23 Кучінко М. М. Давньоруське городище Вал в Надстир’ї.— Луцьк, 1996.— С. 135.
24  Терський С. В. Вироби з кості і рогу X—XIII ст. з території Прикарпаття і Волині у фондах 
Львівського історичного музею / С. В. Терський // Наукові записки Львівського історич-
ного музею.— Вип. 1.— Львів, 1993.— С. 74, рис. 6: 8; Юра Р.О. Древній Колодяжин / Р. 
О. Юра // Археологічні пам’ятки УРСР.– Т. 12.– Київ, 1962. – Рис.34,3.

25 Кирпичников А.Н. Древнерусское оружие:– Вып. 2. Копья, сулицы, боевые топоры. – C. 
12, 13.
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відносно широке перо видовженої трикутної форми, плічка добре виражені, 
реконструйована довжина – 25 см, довжина втулки 9 см, діаметр біля основи – 
3 см26. Наконечник списа з Пересопниці (загальна довжина 25 см, втулка 8 см, 
діаметр 2,5 см) має перо листоподібної форми (рис. 4: 2). Близькі за формою 
вістря з Володимира та Галича27.

Так, масивний наконечник спису з ланцетоподібним пером та, так званими, 
крильцями на нижній частині втулки типу “В”, –J. Petеrsen, виявлене В. Б. Анто-
новичем під час огляду південно-західної частини дитинця Листвинського горо-
дища у 70-х рр. XIX ст. (зберігається у Національному музеї історії України 
(далі – НМІУ), № В-1340, рис. 5: 1) мало безсумнівне північноєвропейське по-
ходження. Зразок кований з навуглецьованого заліза з наступною цементацією.
Перо має широкий діл по центру леза, який повторює його конфігурацію. Тулія 
наконечника з окантовкою на шестикутник зі згладженими гранями. Загальна 
довжина –50 см. Наконечники списів з крилоподібними фіксаторами па тулії 
були типовим для Західної і Центральної Європи зразками зброї. Виразно такі 
списи у археологічному матеріалі датуються заключною фазою часу Меровин-
гів, у другій половині VII – на початку VIII ст. й побутують аж до XII ст. Міс-
цезнаходження “крилатих копій”, головним чином, охоплюють територію від 
Верхнього Дунаю на півдні до Нижнього Рейна і німецького узбережжя Балти-
ки на півночі. “Крилаті” наконечники списів у Північній Європі знаходять за-
стосування і у “епоху вікінгів”. За походженням північноєвропейські “крилаті” 
наконечники списів типу “В” є прямим “каролінгським” імпортом з материка, 
що отримали поширення, головним чином, на узбережжі південної і південно-
західної Норвегії. За концентрацією знахідок “крилатих” вістрь списів виді-
ляється острів Готланд, де відомо до 10 їхніх екземплярів, що співвідносяться 
з типами “В” (5 одиниць). Можливо, листвинське вістря використовувалося аж 
до другої половини X – початку XI ст.28.

Характерною, хоча на сьогодні, рідкісною знахідкою для Волині є листо-
подібні сулиці. Їх використовували піхотинці як допоміжне метальне знаряддя, 
коли неможливо було наблизитися до противника. П’ять екземплярів сулиць, 
виявлених у культурних напластуваннях дитинця городища Листвин мали 
плоске гостроконечне перо листоподібної форми (рис. 5: 4-8). Кінці черешків 
нагострені і зігнуті на 4–5 мм під гострим кутом, для кращого з’єднання вби-
вались у ратище. Довжина наконечників сулиць становила 10–16 см, ширина 
пера в середній частині – 2,5-4 см. Найближчою аналогією до втульчатого ві-
стря сулиці є знахідка з Пліснеська29.

Вістря стріл – найбільш поширений вид зброї на городищах – зібрані, пе-
реважно, поруч укріплень: на дитинцях та укріплених посадах. Їх розділяють 
за призначенням на вістря мисливські та військові. За характером поєднання 
26 Прищепа Б. А., Нікольченко Ю. М. Муравицьке городище.— С. 32.
27 Кучiнко М. М. Історично-культурний розвиток Західного Побужжя в ІХ—XIV ст. – Луцьк, 

1993.— Рис.11: 10;  Ратич О. О. Древньоруські пам’ятки на території західних областей 
УРСР.– Київ, 1957. – Табл.10: 1. 

28 Зоценко В. М. Скандинавські артефакти Південно-Західної Русі / В. М. Зощенко // 
Стародавній Іскоростень і слов’янські гради VІІІ–Х ст. Зб. наук. праць. – С. 97.

29 Кучера М. П. Древній Пліснеськ. – С. 33, рис. 15: 3.
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з древком вістря поділяються на втульчаті та черешкові. Найбільша кількість 
вістрь X-XI ст. зібрана під час розкопок городищ Листвин та Вал (Городище 
Чаруківське). Повсюди виразно переважають черешкові: Листвин (32 з 44), 
Вал (11 з 16 екземплярів). 

Свідченням аварських впливів прийнято вважати специфічне (трилопатеве) 
вістря стріли, знайдене у XIX ст. в Пересопниці (зберігається в НМІУ, рис. 5: 9). 
Подібні наконечники знайдені на Волині на городищах VII–VIII ст. у Зимно та 
Хотомелі, причому, в останньому пункті присутнє також озброєння IX–X ст.30. 
Найбільшу їх кількість в Україні (понад 20) випадково виявлено поблизу хут. 
Гринячка на Хотинщині С. В. Пивоваровим. Також по одному вістрі цього ти-
пу знайдено на городищах у Пліснеську, Трепчі коло Сянока, Городку-над-Бугом, 
Лисуха (Монастирок) на Дніпрі та на могильнику Виноградне (пох. 35)31. Слід 
30 Кухаренко Ю. В. Средневековые памятники Полесья // САИ, Д1-57.– Москва, 1961.– С. 9.
31 Кучера М. П. Древній Пліснеськ / М. П. Кучера // Археологічні пам’ятки УРСР.– Т. 12.– 
Київ, 1962.– С. 33, рис. 12: 15; Петрашенко В. О., Коцюба В. К. Дослідження Канівської 
експедиції в 2004 р / В. О. Петрашенко, В. К. Коцюба// Археологічні дослідження в 
Україні 2003-2004 рр. – Вип. 7.– Київ, 2005.– С. 249-251; Ginalalski J., Kotowicz P. Elemen-

Рис. 5: Наконечники списів, сулиць та стріл X–XII ст.:
1, 3-8, 10-17, 22-24, 27, 30-34, 36, 37, 39-46, 48-56, 59-60, 67–Листвин (за Р.М. Чайкою); 2, 35, 

38, 64– Пересопниця (за В.С. Терським); 18, 28– Жорнівське городище (за Б.А. Прищепою); 
20, 21, 29, 47– Білівське городище (за В.В. Ауліхом та В.С. Терським); 25, 26, 65, 66– літопис-
ний Чемерин; 19, 57, 58, 61-63– Басівкутське городище. Фонди музею археології ЛНУ ім. І. 

Франка, ЛІМ, НМІУ, ДКМ та РКМ.
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відзначити, що у другій пол. I тис. н.е. цей тип стріл набуває поширення по всій 
Євразії32. Особливо поширеними стріли цього типу були у хозарів (салтово-ма-
яцька культура). В Україні його прийнято датувати VIII–X ст.

Найпоширенішим раннім типом на Волині є плоскі наконечники з черен-
ком. У Дорогобужі знайдено 15 таких виробів, які віднесено до тринадцяти 
типів33. Так, характерні для IX—X ст.34 ромбовидні наконечники, перо яких з 
однієї сторони плоске, а з другої має грань, з розширенням в середині довжини 
пера і пропорціями пера 1:2 зібрані на дитинці та в окольному городі Дорогобу-
жа35, а також на городищі Басів Кут (рис. 5: 43). Ромбоподібний наконечник ве-
ликих розмірів т. зв. “гнєздовського типу” з випуклими сторонами і увігнутими 
плічками походить з передматерикового шару другої половини X — початку 
XI ст. на дитинці Дорогобужа Такі наконечники були поширені з VIII—IX ст. 
до середини XI ст.36.

Типово скандинавським озброєнням прийнято вважати вістря стріл ланце-
топодібного типу (мечоподібні), які знайдені в усіх основних дружинних цен-
трах Східної Європи X–XI ст.37. На Волині їх знайдено на городищах у Мурави-
ці (3 шт., з пропорціями пера 1:6-1:8), Дорогобужі та поселенні у Ромоші38. По 
одному екземпляру виявлено на Листвинському, Білівському та Жорнівському 
городищах (рис. 5: 27-29). Наконечник з упором з Дорогобужа має пропорції 
пера 1:8 (знайдений в ямі датованій XI ст.), характерний для IX— першої поло-
вини XI ст.39. Такі ж пропорції у ланцетоподібного бронебійного наконечника з 
шару XI ст. у Дорогобужі40.

Серед черешкових вістр з Пересопниці (6 шт.: рис. 5: 35), Дорогобужа та Ли-
ствина (рис. 5: 15-17, 52-56) виразно переважають ромбоподібні та бронебійні 

ty uzbrojenia i uporźądzenia jeźdieckiego wczesnośredniowiecznego „Horodyszcze” w Trep-
czy, pow. Sanok, stan. 2 / J. Ginalalski, P. Kotowicz // Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego 
Ośrodka Archeologicznego.– T. 25.– Rzeszów, 2004.– S. 211, tabl. 6: 1.

32 Kazakevičius Vytautas. Geležies amžiaus strélés Lietuvoje (II-XII-XIII amžius).– Vilnius, 
2004.– S. 126.

33  Прищепа Б. А., Нікольченко Ю. М. Літописний Дорогобуж в період Київської Русі. До 
історії населення Західної Волині в X—XIII століттях.— Рівне, 1996.— С. 106.

34 Медведев А. Ф. Ручное метательное оружие (лук и стрелы, самострел) VIII–XIV вв. // 
САИ. – Вып. Е1–36. – 1966.– С. 66.

35 Прищепа Б.А., Нікольченко Ю.М. Літописний Дорогобуж в період Київської Русі. До іс-
торії населення Західної Волині в X—XIII століттях.— С. 106, рис. 48. 2, 3.

36 Там само.— С. 106, рис. 67, 8; Медведев А. Ф. Ручное метательное оружие (лук и стрелы, 
самострел) VIII–XIV вв.— С. 65.

37 Zabiela G. Scandinavian arrowheads in Lithuania / G. Zabiela // Archaeologia Baltica.– 2.– 
Vilnius, 2000.– p. 133–140.

38 Прищепа Б. А., Нікольченко Ю. М. Літописний Дорогобуж в період Київської Русі. До іс-
торії населення Західної Волині в X—XIII століттях.— С. 106-107, рис. 67: 14; Прищепа 
Б. А., Нікольченко Ю. М. Муравицьке городище.– С.33, рис. 13: 19; 27: 2; Чайка Р. М. 
Зброя та речі військового спорядження з городища Листвин / Р. М. Чайка // Археологічні 
дослідження Львівського університету.– Вип. 2.– Львів, 1997.– С. 75–86, рис. 5: 10.

39 Медведев А. Ф. Ручное метательное оружие (лук и стрелы, самострел) VIII–XIV вв.– 
С. 73—74.

40 Прищепа Б. А., Нікольченко Ю. М. Літописний Дорогобуж в період Київської Русі. — 
С. 107, рис. 67: 17.
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(квадратні в перетині), які датовані М.П. Кучерою за матеріалами Пліснеського 
городища ІХ–XI ст.41. Значна кількість бронебійних наконечників зібрана на го-
родищах Листвин та Білів (рис. 5: 21, 30-32, 52-56) ділиться на шилоподібні та 
ромбічні. Останні за формою пера ділять на три групи: ромб правильної форми, 
пера ромбоподібної форми з низькоопущеними та високопіднятими плечиками. 
Бронебійні з масивною голівкою ромбоподібних обрисів і ромбічною в перети-
ні, з шийкою (рис. 5: 31), характерні для XI ст., знайдені у Дорогобужі (7 шт.).

Друга група з шийкою пера (перетин голівки – ромбічний, а шийки – кру-
глий; рис. 5: 20) найбільш характерна для XI ст. у всій Східній Європі42. На-
томість ромбоподібні, т.зв. “гнєздовського типу” (рис. 5: 15) датуються досить 
широко – ІХ−ХІV ст.43. 

Клиноподібні вістря (тип 44 за класифікацією А.Ф. Медведєва; рис. 5: 22) 
були поширені у IX–XIV ст. Аналогії їм відомі з Пліснеська, Любеча, Друцька 
та ін.44. Долотоподібні вістря з Жорнова та Басового Кута [тип 100 за класифіка-
цією А. Ф. Медведєва45] мають аналогії на багатьох археологічних пам’ятках46. Їх 
стандартна довжина 9,1 см, довжина головки 6 см, ширина 0,8 см (рис. 5: 18, 19). 
Час побутування широкий: ХІ−ХІV ст. 

Втульчаті вістря у великій кількості зібранні на городищах Листвин, Вал та 
в Дорогобужі, а по одному екземпляру – в Білеві та Басовому Куті (рис. 5: 47, 
61)47. Вони мають широкі аналогії насамперед на землях Західної Русі48. Якщо 
ромбоподібні втульчаті вістря (рис. 5: 39-43) зустрінуті, зокрема, на городищах 
Понімання49, то вістря квадратного перетину (рис. 5: 58) є рідкісним. Три ши-
ловидні втульчасті наконечники з квадратним в перетині вістрям знайдені в 
Дорогобужі50

Напоширеніші серед втульчатих двошипні наконечники стріл (рис. 5: 60, 61) 
зустрінуто під час розкопок Дорогобужа, Муравиці, Пінська, Берестя, Пліснесь-
ка, Звенигорода, Галича, на городищах Вал біля Чарукова, Тоболів та Грабова біля 
Ковеля, в околицях Теребовлі та Перемишля51 та на ще з понад 20 поселеннях 
41 Кучера М. П. Древній Пліснеськ / М. П. Кучера // Археологічні пам’ятки УРСР.– Т. 12.– 
Київ, 1962.– С. 39, рис. 14: 3.

42 Медведев А. Ф. Ручное метательное оружие (лук и стрелы, самострел) VIII–XIV вв.– 
С. 74; Пивоварчик С. А. Вооружение и снаряжение всадника из раскопок Понеманских 
городищ (X–XIII вв.) / С. А. Пивоварник // Гістарычна-археалагічны зборнік.– С. 193, 
рис. 2: 6.

43 Пивоварчик С.А. Вооружение и снаряжение всадника из раскопок Понеманских городищ 
(X–XIII вв.).– С. 193, рис. 2: 7-9.

44 Пивоварчик С. А. Вооружение и снаряжение всадника.– С. 195, рис. 2: 10.
45 Медведев А. Ф. Ручное метательное оружие. – С. 86
46 Прищепа Б. А., Нікольченко Ю. М. Літописний Дорогобуж в період Київської Русі. – 
С. 108, рис. 67: 23.

47 Ауліх В. В. До питання про місцезнаходження літописної Пересопниці / В. В. Ауліх // 
Середні віки на Україні.– Вип. 1.– Київ, 1971.– С. 168–176, рис. 4: 16.

48 Медведев А. Ф. Ручное метательное оружие. – С. 56.
49 Пивоварчик С.А. Вооружение и снаряжение всадника. – С. 197.
50 Прищепа Б. А., Нікольченко Ю. М. Літописний Дорогобуж в період Київської Русі. – 
С. 106, рис. 67: 3. 

51 Прищепа Б. А., Нікольченко Ю.М. Муравицьке городище.– С. 33, рис. 10: 11; Лысенко П. 
Ф. Берестье. – Минск, 1985. – С. 220; Власова Г. М., Возницкий Б. Г. К исследованию севе-
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VIII–XIII ст. на території давньої Галицько-Волинської держави52. 
У Чемерині знайдено тригранно загострене рогове вістря біконічного то-

мара (рис. 5: 65), характерного для ХІ – першої половини ХІІІ ст.53 та залізну 
петлю від сагайдака54. Подібні петлі поширені вже з X ст. у провідних дружин-
них центрах55.

   Неподалік Листвина у підкурганних дружинних похованнях виявлено 
ряд характерних предметів спорядження. Так, в одному з трьох курганів, що 
знаходились у с. Мокрому з боку с. Молодава 56 виявлено шолом (рис. 6: 1), 
що належить до групи сфероконічних шоломів, виготовлених з чотирьох час-
тин і обтягнутих суцільною позолоченою мідно-бронзовою смугою (тип II, по 
А.М. Кирпічникову). Цей шолом аналогічний екземпляру з Чорної могили в 
Чернігові57. Він датується рубежем X–XI ст.58. 

Крім наступального озброєння на розкопках виявлені предмети, що нале-
жать до захисного виду озброєння. Це дві залізні пластини від панцира, які вияв-
лені в наземній споруді дитинця Листвина59. Пластини зв’язувалися ремінцями 
і складали захисний обладунок пластинчастої системи60.

Пластини мають прямокутно-видовжену форму, їхні розміри – довжина 7 
см, ширина 3 см, товщина 0,6 см. На краях кожної пластини зроблено по 9 
отворів для прикріплення їх за допомогою ниток або тоненьких шкіряних сму-
жок до шкіряної або тканинної підкладки (рис. 6: 2). Про раннє застосування 
подібних пластинчастих панцирів свідчать матеріали з Пліснеська та Хотоме-
ля, які датуються IX ст.61 
ро-западной части городища летописного Звенигорода / Г. М. Власова, Б. Г. Возницкий // 
Краткие сообщения о полевых исследованиях Одесского госуниверситета им. И. И. Меч-
никова и Одесского археологического музея в 1960 году. – Одесса, 1961. – С.120–121; 32; 
Rauhut L. Wczesnosredniowieczne materialy archeologiczne z terenow Ukrainy w Panstwo-
wym Muzeum Archeologicznym w Warszawie / L. Rauhut // Materialy wczesnosredniowiecz-
ne.– Т. 5.– 1960.– Rys. I: 15; Petehyrycz W., Ters’kyj S. Materiały z wczesnośredniowiecznego 
cmentarzyska we wsi Walawa koło Przemyśla / W. Petehyrycz, S. Ters’kyj // Rocznik Przemy-
ski. – T. 23. – 1997. – Z. 5. Archeologia. – Rys. 3: 52.

52 Петегирич В. М. Оружие и снаряжение всадника / В. М. Петегирич // Археология При-
карпатья, Волыни и Закарпатья (реннеславянский и древнерусский периоды).– Kиїв, 
1990.– С. 168.

53 Медведев А. Ф. Ручное метательное оружие. – С. 87.
54 Терський С. В. Літописний Чемерин. Підсумки археологічних досліджень 1988–1990 ро-
ків // НЗ ЛІМ.– Вип. I.– Львів, 1993.– C. 38, рис. 4: 12.

55 Каргер М.К. Археологические исследования древнего Києва. – Киев, 1950. – С. 87, рис. 
64 на с. 90: верхн. ряд, 13-й рис. справа; Кучера М.П. Древній Пліснеськ.– Рис. 15: 10; 
Терський С. В. Дослідження Поліської археологічної експедиції у басейні р. Стохід / 
С. В. Терський // Археологічні відкриття в Україні 1998–1999 року. – Київ, 2000. – С. 44-46.

56 Антонович В. Б. Археологическая карта Волынской губернии. – C. 70.
57 Кирпичников А.Н. Древнерусское оружие. – Вып. 3. Доспех: комплекс боевых средств 

X—XIII вв. – 1971.— С. 26.
58 Jakimowicz R. Szlak wyprawy kijowskiej Bołesława Chrobrego w świetle archeologii / R.  Ja-

kimowicz // Rocznik Wołyński.– T. 2.– Równe, 1933.– S. 65.
59 Чайка Р. М. Давньоруське городище Листвин і його околиці у X–XI ст. – Львів, 2009. – 
С. 74.

60 Кирпичников А.Н. Древнерусское оружие: – Вып. 3. Доспех. – С. 16, 17. 
61 Медведев А. Ф. Оружие Великого Новгорода // МИА. - № 65. - 1959. - С. 126; 
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Важливим елементом військового спорядження дружинника був мідний 
казан, стінку якого знайдено у споруді на дитинці Жорнівського городища 
(рис. 6: 3). Мідні клепані казани мали значне поширення на Волині62. Зокрема, 
шматки мідного казана кочівницького типу знайдено у будинку дружинника 
XII– початку XIII ст. на посаді Пастівник у Пересопниці. Унікально збережена 
знахідка цього типу казанів випадково виявлена у княжому Володимирі. При-
йнято вважати їх запозиченням у половців63.

Проведене автором співставлення знахідок предметів озброєння та спо-
рядження дружинника з території Волині показує високий рівень військової 
справи за племінної доби та на момент т. зв. остаточного “окняжіння” території 
волинян. Воно дозволяє також зробити певні висновки: 

1) У період до середини X ст. у військовій справі волинян переважали за-
позичення із заходу. Ймовірне західнослов’янське походження укріплень т. зв. 
“волинського типу” вказує на тісні західні зв’язки військової справи регіону і 
в пізніший період. Поширення нових типів фортифікацій, так як і нових типів 
озброєння на Волині було тісно пов’язане з русько-польською боротьбою за 
цей регіон. 

2) Близько рубежу X—XI ст. опорні пункти регіону наповнюють дружини, 
що включали чимало найманців, як варягів так і степовиків. Завдяки цьому 
на городищах і поселеннях Волині поширюються знахідки скандинавського та 
степового озброєння та дружинного спорядження64. 

Кухаренко Ю. В. Средневековые памятники Полесья. – Tабл. 8.
62 Терський С. В. Археологія доби Галицько-Волинської держави. – С. 52–53.
63 Терський С. В. Зброя та захисний обладунок населення  Надстублянщини – волості кня-
жого міста Пересопниці у X—XII ст. / С. В. Терський // Вісник Національного універси-
тету “Львівська політехніка”.— № 670: Держава та армія.— 2010.— С. 26–27.

64 Терський С.В. Матеріальна культура населення Погориння (X-XII ст.) як приклад бал-
то-чорноморських впливів / С.В. Терський // Kultura Ludów Morza Bałtyckiego. — T. 1: 
Starożytność i średniowiecze.— Toruń, 2008.— S. 122—139.

Рис. 6: Захисні обладунки та спорядження дружинника X–XII ст.; 
1– шолом з Мокрого; 2– пластина від панцира, залізо, Листвин (за Р.М. Чайкою); 3– ула-

мок стінки казана, бронза. Жорнівське городище (за Б.А. Прищепою). 
Фонди ДАМ у Варшаві, музею археології ЛНУ ім. І. Франка та РКМ
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Щоправда, немає певності, що чисельне скандинавське та південне спо-
рядження належало саме великокняжим дружинам, які найперше були роз-
квартировані у князівських фортецях на територіях вздовж стратегічної доро-
ги Київ-Володимир. Укріплені поселення вздовж р. Західний Буг та городи-
ща, розташовані у порівняно важкодоступних районах Мізоцького кряжу та 
Крем’янецьких гір: Листвинське, Антонівецьке навряд чи отримували значні 
великокнязівські гарнізони. Однак, відносну концентрацію на цій території 
знахідок скандинавського походження, а також дружинного озброєння та спо-
рядження можна також пояснити відступом племінної аристократії з терито-
рій, освоюваних великокнязівською владою першочергово. На цих городищах 
виявлені сліди неодноразових жорстоких погромів починаючи з кінця X ст., 
ймовірно, саме великокняжими дружинами в процесі т.зв. остаточного “окня-
жіння” території волинян.

Таким чином, відома на сьогодні колекція предметів озброєння та споря-
дження вершника X–XI ст. підтверджує тезу про важливе значення Волині в 
організації оборони Руської землі із західного напрямку. 

Sviatoslav Terskiy. WEAPONS OF VOLHYNIAN KNIGHTHOOD 
FROM ARCHAEOLOGICAL SOURCES
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Леонід Тимошенко*

ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ БРАТСТВО РІЗДВА ХРИСТОВОГО 
У СВІТЛІ МАЛОВІДОМИХ ТА НОВОВІДНАЙДЕНИХ ДЖЕРЕЛ 

(ДРУГА ПОЛОВИНА XVI – XVII ст.)

Історія церковних братств Київської митрополії зберігає чимало дискусій-
них питань. Так, у літературі неоднозначно трактуються проблеми, пов’язані 
із походженням братств, їх типологією, наданням ставропігійних/автономних 
прав, конфліктами з ієрархією, причинами тривалої і жорсткої боротьби про-
ти унії.  Вочевидь, сьогодні варто визнати, що різноманітні версії про генезу 
братств, які висловлювались у різний час різними дослідниками, можна і по-
трібно брати до уваги, але з певною долею поміркованості, позаяк більшість з 
них перетворились на історіографічний факт.  Ю. Шустова нещодавно з сумом 
резюмувала, що використовуючи одну чи декілька відомих версій, “неможливо 
передати повноту того складного процесу, який привів до утворення напри-
кінці XVI ст. у Речі Посполитій братств…”1. Напевно, це пов’язано з тим, що 
раніше історія братств Київської  митрополії, в тому числі питання про їх ге-
незу в XVI ст., розглядались чи в межах історіографічного дискурсу періоду 
становлення української національної історіографії з її закономірним ухилом 
(і авансами) в бік національного руху, як це було в часи М. Грушевського; чи в 
жорстких умовах російської православної ідеології дожовтневої доби, відомої 
своєю ворожістю до всього оригінального в українській та польській церквах 
та культурах; чи, нарешті, в не менш підцензурних умовах радянської доби, 
коли дослідження братств було підпорядковане завданню їх всілякої секуляри-
зації, тобто, штучного відокремлення братських установ від церкви з відповід-
ним акцентуванням світських форм діяльності. 

Незважаючи на те, що в літературі достатньо добре акцентована роль 
братств в національно-культурному відродженні, зокрема, в розвитку книго-
друкування та шкільництва, а також їх участь в суспільно-політичних проце-
сах ранньомодерної доби, досі відсутня повна статистика братського руху, а 
сучасна історіографія продовжує страждати від важкої спадщини атеїстичного 
радянського минулого. На мою думку, слід виходити із засади, що братства бу-
ли саме мирянськими релігійними організаціями, а в їх історії світські форми 
діяльності були лише однією зі складових, які характеризують досить багаті 
і різноманітні форми і прояви братського руху. Сьогодні також зрозуміло, що 
братський рух був досить неоднорідним явищем і зберігав суттєві відмінності 
церковно-юрисдикційного, релігійно-культурного та регіонального характеру. 
Досі докладно не висвітленою є проблема ролі світських магнатів у братському 
* Тимошенко Леонід Володимирович – кандидат історичних наук, професор, декан Історич-
ного факультету Дрогобицького державного університету ім. І. Франка.

1  Шустова Ю. Э. Документы Львовского Успенского ставропигигийского братства (1586 
– 1788).  Источниковедческое исследование. – Москва, 2009. – С.  81.



670

русі, зокрема, й протектора православної церкви князя Василя-Костянтина 
Острозького.

Підсумовуючи наведені та інші історіографічні спостереження, варто ви-
знати, що, за невеликими винятками, братська дослідницька проблематика 
страждає певною консервативністю з домінуванням застарілих стереотипів. 
Так, автори рідко коли виходять за межі усталеного тематичного канону, по-
вторюючи численні помилки і недотягнення минулого2. У діяльності братств 
практично не вивчаються ментальні, культурні та, й значною мірою, релігій-
ні сюжети, зрештою, сьогодні вкрай потрібні пошук і залучення до наукового 
дискурсу нових джерел. 

Сьогодні варто акцентувати питання: чим все-таки був братський рух у 
XVI ст. ? Процесом масового заснування братств, як про це, в основному, пи-
сали раніше, чи чимось іншим: наприклад, самобутньою, неповторюваною в 
жодній іншій православній спільноті формою мирянської організації парафіян 
зі специфічними релігійно-культурними та інституційними параметрами (на-
приклад, поширенням ставропігійних прав, акцентуванням релігійних аспектів 
мирянського життя та ін.). Дотримуючись переконаності в тому, що братський 
рух був досить неоднорідним явищем, варто погодитись з іншою аксіомою: 
це був саме рух, позаяк братства об’єднувало поширення взірцевих статутів, 
вони розвивали жваві контакти між мирянськими осередками, процес розбу-
дови братств знайшов підтримку вищої церковної ієрархії, зокрема, київських 
православних митрополитів (Онисифор Дівочка і Михайла Рагоза) і світськиих 
патронів (найбільш яскравий приклад – князь В.-К. Острозький), координува-
лися спільні дії у боротьбі проти унії3.

Братський рух набув рис інституційного вигляду в XVI ст. під впливом 
західних (переважно річпосполитських) взірців на основі місцевого варіанту 
православної культури. Зокрема, ставропігія братств сформувалась винятко-
во на грецьких релігійних засадах. Неоднорідність процесу розбудови братств 
чіткіше простежується на тлі виокремлення відмінностей церковно-юрисдик-
ційного, релігійно-культурного та регіонального характеру. 
2  Див., напр.: Рощина Л. О. Благодійна діяльність українських братств / Л. О. Рощина // 
Наука. Релігія. Суспільство. – 2009. –  № 1. – С. 38-42; Грищук М. Роль Львівського Успен-
ського братства у збереженні української культурно-національної самобутності / М. Гри-
щук // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2010 рік / Інститут релігієзнавства 
– філія Львівського музею історії релігії. – Кн. І. – Львів, 2010. – С. 298-304; Матковсь-
ка О. Участь діячів Львівського братства у церковному русі (кінець XVI – перша полови-
на XVII століття) / О. Матковська // Там само. – С. 584-602 та ін.

3  Характерні риси явища як руху для XVI ст. визначає С. Лукашова: на її думку, це ті брат-
ства, “чиї організаційні принципи були близькими” і які координували свою діяльність 
зі “ставропігіонами”. Водночас, дослідниця стверджує, що не всі братства були членами 
руху (наприклад, “медові” братства, а також підвладні єпископам). Крім того, вона виді-
ляє такі складові “солідарності” учасників: визнання старшинства львівського братства, 
регулярні контакти між братствами, спільні акції, близькість ідейних та організаційних 
принципів. Однією з найважливіших ознак була участь у засіданнях помісних соборів 
(Лукашова С. С. Миряне и церковь: Религиозные братства Киевской митрополии в конце 
XVI века. – Москва, 2006. – С. 142-148). На жаль, С. Лукашова не ввела поняття “інсти-
туційності” братств, вважаючи їх неканонічною структурою православної церкви.
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Важливим дискусійним аспектом є питання хронології початків братсько-
го руху, яке є складовою більш широкої проблеми генези братств. Сьогодні 
сформувались дві основні точки зору, що належать львівським історикам: 
Я. Ісаєвичу, який визнає свідчения джерел про існування організацій парафіян 
у Львові до 1586 р., але пов’язує оформлення братства як інституції лише з 
грамотою патріарха Йокима 1586 р.4, і М. Капралю, який стверджує, що, незва-
жаючи на те, что слово “братство” до 1586 р. не вживалось, мирянські органі-
зації існували раніше5. Одним із давніх контраргументів Я. Ісаєвича зводиться 
до того, що патріархи погано розбиралися у справах Київскої митрополії, і, не 
знаючи місцевої мови, підписували все, що їм підсовували в поспіху під час їх 
короткочасного візитування Київської митрополії. 

Не входячи в дискусію про те, чи існували братства у XV ст., варто придиви-
тись прискіпливіше до більш докладних свідчень про братства, які з’являються 
в середині – другій половині XVI ст.  Гадаю, що більш уважний аналіз відомих 
джерел до історії братств досліджуваного періоду дозволяє сьогодні говорити 
не просто про початок чи активізацію братського руху, а про його початковий 
період як процес інституалізації цього явища в розвитку Київської митрополії. 
Причому, інституційний розвиток був обов’язково пов’язаний з появою брат-
ських статутів від їх початкових нерозвинених форм до класичного формуляру 
у формі ставропігії. Якщо Я. Ісаєвич у періодизації історії львівського братства 
виділяє “достатутний” час, маючи на увазі лише “передісторію” мирянської 
організації6), то Ю. Шустова нові явища в розвитку братського руху відносить 
до кінця XVI ст., хоча й слушно зауважує, що братства нового типу суттєво від-
різнялись від попередніх організацій того ж кшталту. На її думку, обмаль дже-
рел не дозвляє нині простежити еволюцію давньоруських братчин до братств 
кінця XVI ст.7

Ю. Шустова також докладно проаналізувала погляди істориків на ґенезу 
Львівського Успенського братства, а також перші писемні згадки про існування 
4  Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль у розвитку української культури XVI - XVIII ст. – Київ, 

1966. – С. 31-33; Його ж. Найдавніші документи про діяльність братств на Україні / 
Я. Д. Ісаєвич // Історичні джерела та їх використання. – Київ, 1962. – Вип. 2. – С. 22-34. 

5  Див.: Капраль М. Історіографія Львівського Успенського братства / М. Капраль // Укра-
їна в минулому. – Вип.1. – Київ-Львів, 1992. – С. 54-71; Його ж. Чи існувало Львівське 
Успенське братство перед 1586 роком? / М. Капраль // Успенське братство і його роль в 
українському національно-культурному відродженні. Доповіді та повідомлення наукової 
конференції 4 – 5 квітня 1996 року. – Львів, 1996. – С. 8 – 12; Його ж. Брати Рогатин-
ці старійшини Львівського Успенського братства / М. Капраль // Україна в минулому. – 
Вип. 2. – Київ-Львів, 1992. – С. 50-60; Його ж. Актові матеріали до біографії Івана Кра-
совського за 1574 – 1619 рр. / М. Капраль // Україна в минулому. – Вип. IV. – Київ – Львів, 
1993. – С. 90-131. Див. також публікації джерел та праці автора: Капраль М. Привілеї на-
ціональних громад міста Львова (XIV – XVIII ст.). – Львів, 2000. – С. 6-15, 38-119; Його 
ж. Національні громади Львова XVІ – XVIII ст. (соціально-правові взаємини). – Львів, 
2003. – С. 62-72, 102-113.

6  Ісаєвич Я. Історія Львівського Успенського братства: проблеми періодизації / Я. Ісаєвич 
// Успенське братство і його роль в українському національно-культурному відродженні. 
Доповіді та повідомлення. – С. 6. 

7  Шустова Ю. Э. Документы Львовского Успенского ставропигигийского братства (1586 
– 1788).  Источниковедческое исследование. – С. 81.
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організації львівських міщан в XV – середині XVI ст. З думкою М. Капраля про 
існування мирянської організації наприкінці XV ст. вона не погоджується, вва-
жаючи більш справедливою аргументацію Я. Ісаєвича. Дослідниця визнає, що 
найдавніша згадка “братство” відноситься до 1544 р., згадує два перших (“ар-
хаїчних”) братських статути львівських передмість 1542 і 1544 р. Водночас, 
Ю. Шустова прагне по-новому осмислити “схему” виникнення Успенського 
братства, ставлячи її в контекст національно-релігійного, політичного й еко-
номічного гноблення українського населення Львова, коли найбільш активні 
міщани Руської вулиці почали виступати від імені всієї української громади8. 
Як і Я. Ісаєвич, Ю. Шустова наполегливо дошукується вживання слово “брат-
ство” в джерелах середини століття і, не знаходячи такого підтвердження, ви-
сновує, що при Успенській церкві у Львові до 1586 р. існувала лише “організа-
ція мирян”. На її думку, лише у 80-х рр. склалися умови для уконституювання 
братства, чому сприяли і умови та завдання розвитку українського (очевидно, 
світського) і церковного руху9. У параграфі про статутні документи львівсько-
го братства Ю. Шустова все ж погоджується з думкою, що в середині XVI ст. 
на львівських передмістях виникли дві церковні організації – братства, хоча 
про їх діяльність нічого й невідомо10. У згаданих твердженнях можна побачити 
прагнення дослідниці чітко розмежувати зародки братського руху на середмісті 
(Успенське братство) і передмістях (Благовіщенське і Миколаївське братства). 
На мою думку, суперечливість такого доволі штучного поділу заперечується 
самою дослідницею, яка далі вдається до порівняльного аналізу архаїчних ста-
тутів передміських братств з пізнішим статутом Успенського братства, бачачи 
в них пряму спадкоємність. Нагадую, що Ю. Шустова є прихильницею концеп-
ції розвитку братств як осередків середньовічних міщанських корпорацій, що 
вказує на очевидну секуляризацію в насвітленні історії явища.         

Розглядаючи питання про нерівномірність розвитку братського руху в 
XVI ст., варто оглянути його з точки зору аналізу процесу виникнення та по-
ширення братств з його диференціацією на теренах єпархій, які складали в 
своїй сукупності адміністративно-територіальну структуру Київської митро-
полії. До певної міри, порушене питання з’ясовується за статистичною табли-
цею, складеною С. Лукашовою для періоду до 1596 р.11 Перше, що кидаєть-
ся у вічі – відсутність свідчень про заснування в XVI ст. братств на території 
Луцько-Острозької і Пінсько-Турівської єпархій, а також у південній частині 
митрополичої єпархії з центром у Києві.  З іншого боку, потрібно глибше про-
аналізувати багатогранну релігійну діяльність протектора православ’я князя 
В.-К. Ост розького12. В історіографії братського руху, конкретні моменти зв’язку 
8  Шустова Ю. Э. Документы Львовского Успенского ставропигигийского братства (1586 

– 1788).  Источниковедческое исследование.  – С. 90-93. 
9  Там само. – С. 95.
10  Там само. – С. 223.
11  Реєстр має назву “Список об’єднань мирян, які існували у східних землях Речі Посполи-
тої в другій половині XVI  ст.”. – Лукашова С.С. Миряне и церковь: религиозные братства 
Киевской митрополии в конце XVI века. – С. 290-307. На жаль, таблиця містить чимало 
помилок, в тому числі й фактографічного характеру. 

12  Різноманітні аспекти релігійної діяльності В.-К. Острозького  активно обговорювалися 
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В.-К. Острозького з мирянськими організаціями лише згадуються. 
Аналіз стану вивчення досліджуваної проблеми спонукає до формулюван-

ня одного з досі нерозв’язаних актуальних питань: чому у маєтках В.-К. Ост-
розького, прихильного бо братського руху в цілому, за його життя не засновува-
лись братства (принаймні, це стосується території Луцько-Острозької єпархії, 
межі якої практично співпадали з обширом князівських володінь) ?13. 

Донедавна існувало єдине свідчення про заснування В.-К. Острозьким 
братства у Тернополі, яке опублікував О. Терлецький14, яке, на жаль, дуже не-
сміливо увійшло до синтетичних праць з ранньомодерної історії Східної Єв-
ропи XVI ст. (незважаючи на оприлюднення раніших джерельних свідчень, 
заснування братства датоване в історіографії за підтверджувальною грамотою 
1593 р.)15. Цікаво, що Тернопіль належав до маєтків князя (В.-К. Острозький 
1567 р. отримав місто після одруження на C. Тарновській;  до складу маєт-
ку входило місто, фільварк і 10 сіл; до 1603 р. маєтком управляв Олександр 
Острозький; за поділом спадщини Острозьких 1603 р., тернопільський має-
ток дістався  синові князя Янушові; пізніше він передавався по спадку внукам 

в літературі, починаючи з кінця ХІХ ст. – Див.: Likowski E. Unia Brzeska (1596). – Poznań, 
1896; Lewicki K. Książę Konstanty Ostrogski a Unja Brzeska 1596 r. – Lwów, 1933; Krajcar J. 
Konstantine Basil Ostrozskij and Rome in 1582-1584 / J. Krajcar // Orientalia Christiana Peri-
odica. – N 35. – Rome, 1969; Ісаєвич Я.Д. Літературна спадщина Івана Федорова. – Львів, 
1989; Митр. Іларіон. Князь Костянтин Острозький і його культурна праця. – Луцьк, 
1992; Kempa T. Dzieje rodu Ostrogskich. – Toruń, 2002; Ten że. Konstanty Wasyl Ostrog-
ski (ok. 1524/1525 – 1608) wojewoda kijowski i marszałek ziemi wołyńskiej. – Toruń, 1997; 
Ten że. Wobec kontrreformacji: Protestanci i prawosławni w obronie swobód wyznaniowych w 
Rzeczypospolitej w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku. – Toruń, 2007; Гудзяк Б. 
Криза і реформа: Київська митрополія, Царгородський патріархат і генеза Берестейської 
унії / Переклад Марії Габлевич, під ред. Олега Турія. – Львів, 2000; Яковенко Н. Топос 
„з’єднаних народів” у панегіриках князям Острозьким і Заславським (біля витоків укра-
їнської ідентичності) // Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та 
ідей в Україні XVI-XVII ст. – Київ, 2002. – С. 234-239; Тимошенко Л. Князь В.-К. Острозь-
кий і укладення Берестейської унії / Л. Тимошенко // Наукові записки. Історичні науки 
/ Національний університет „Острозька академія”. – Вип.  13: Матеріали міжнародної 
наукової конференції „Князь Василь-Костянтин Острозький в історії України та Європи” 
15-17 жовтня 2008 року. – Острог, 2008. – С. 105-127; Ульяновський В. Невидимий світ в 
приватному і публічному житті кн. Василя-Костянтина Острозького // Пам’ять століть. – 
2009. – № 5-6. – С.  126-148 та ін.

13  Це питання порушене мною у публікації: Цімашэнка Л. У. Князь Васіль-Канстанцін 
Астрожскі і брацкі рух у Кіеускай мітраполіі (апошняя трэць XVI – пачатак XVII ст.) 
// Исследования по истории Восточной Европы / Научный сборник / Государственное 
учреждение образования “Республиканский институт высшей школы”. – Минск, 2009. – 
С. 186-200.

14  Терлецький О. Василь-Костянтин князь Острозький. Історія фундації князя Острозького 
в Тернополі. – Тернопіль, 1909. – С. 37-40.

15  Див.: Ісаєвич Я. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI-XVIII ст. – 
С. 25; Мицько І. Острозька слов’яно-греко-латинська академія (1576-1636). – К., 1990. 
– С. 46; Kempa T. Konstanty Wasyl Ostrogski (ok. 1524/1525 – 1608) wojewoda kijowski i 
marszałek ziemi wołyńskiej. – S. 95. Згаданий факт заснування братства не увійшов до 
каталогу братств, укладеного С. Лукашовою. – Див.: Лукашова С. С. Миряне и церковь: 
религиозные братства Киевской митрополии в конце XVI века. – С. 290-307. 
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В.-К. Острозького)16, але місцеві церкви входили до складу Львівсько-
Кам’янецької єпархії17. При докладнішому вивченні проблеми, з’ясовується, 
що В.-К. Острозький тричі (чи, принаймні, двічі) фундував організацію мирян/
парафіян у Тернополі.            

Джерела фундації В.-К. Острозьким братства у Тернополі вперше описав 
згаданий О. Терлецький. На початку ХХ ст. вони зберігалися  в архіві “Заведен-
ня князя Острозького в Тернополі”18. О. Терлецький говорив про дві грамоти: 
фундаційну 1560 і підтверджувальну 1593 рр. За його інформацією, перша була 
оригіналом з автографом князя, друга – тогочасною копією. Сучасне місцезна-
ходження оригіналів описаних джерел невідоме. У ЦДІАЛ зберігаються копії 
згаданих документів, зроблені, вірогідно, в міжвоєнний період19. 

Як показало вивчення згаданих копій, ідеться про обляти документів-фун-
душів у тернопільських актах. Відповідно, вони датовані 1560, 1570 і 1593 рр. 
З огляду на те, що тернопільський маєток дістався В.-К. Острозькому в спад-
щину від померлої дружини Софії Тарновської у 1567 р. (останнім власником 
Тернополя з роду Тарновських був Ян Криштоф “Амор”), а в період з 1579 по 
1594 рр. всі права на Тернопіль належали (як материзна) його синам, то тут 
виникають вповні справедливі сумніви. Звертаю увагу на ту обставину, що син 
князя Януш таки згадується в документі 1593 р., а син Олександр – в доку-
менті про побудову церкви під 1602 р. Слід також враховувати, що Тернопіль, 
заснований 1540 р. великим коронним гетьманом Яном Тарновським, приві-
леєм 1548 р. отримав  магдебурзьке право, підтверджене і розширене 1550  і 
1574 рр.20 Як відомо, у містах магдебурзького права діяв так званий міщан-
ський патронат над церквами, який  відрізнявся від приватного (шляхетсько-
магнатського). Прикметною рисою братського руху в XVI ст. було виникнення 
братств саме в містах з міщанською формою права патронату21. Можливо, у 
16  Див.: Володіння князів Острозьких на Східній Волині (за інвентарем 1620 року) / Пере-
клад, упорядкування і передмова Ірини Ворончук. – Київ-Старокостянтинів, 2001. –  С. 74. 

17  Див.: Скочиляс І. Генеральні візитації Київської унійної митрополії XVII-XVIII століть. 
Львівсько-Галицько-Кам’янецька єпархія. – Т. 2: Протоколи генеральних візитацій. – 
Львів, 2004. – С. 105 (дані візитації 1732-1733 рр.).

18  Див. про цю установу: Гриб О. І. Внесок Олександра Барвінського в розвиток Фундації 
князя Костянтина Острозького в Тернополі / О. І. Гриб // Наукові записки Вінницького 
державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. – Вип. ХІ. Серія: 
Історія. Зб. наук. праць за заг. ред. П. С. Григорчука. – Вінниця, 2006. – С. 313-316.

19  Центральний державний історичний архів України у Львові (далі – ЦДІАЛ). – Ф. 408. – 
Оп. 1. – Спр. 891 “Привілеї князів Острозьких і Потоцьких, надані церкві Різдва Христо-
вого у Тернополі (1560-1761)”.   У справі є також кириличні копії двох записів з братської 
книги початку XVII ст., які, з огляду на їх публікацію А. Петрушевичем (про це піде мова 
далі), не привертають увагу.

20  Dzieduszycki L. Tarnopol // Słownik geografi czny Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich, red. F. S u l i m i e r s k i, B. C h l e b o w s k i,   W. W a l e w s k i. – T. XІІ. – 
Warszawa, 1892. – S. 188, 189.         

21  Див. про це докл.: Заикин В. Участие светского элемента в церковном управлении, 
выборное начало и “соборность” в Киевской митрополии в XVI и XVIІ веках. – Варшава, 
1930 (цьому питанню присвячений сьомий розділ праці “Опіка православного міщанства 
над церквами у містах”. – С.43-48); Тимошенко Л. Парафіяльне і братське самоврядуван-
ня Київської митрополії в добу Берестейської унії (друга половина XVI – XVII ст.) // 
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випадку Тернополя, маємо справу з поєднанням двох форм патронату. У будь-
якому випадку, питання про те, яке відношення в 1560 р. В.-К. Острозький мав 
до Тернополя, який ще належав його тестеві Янові Тарновському, залишається 
загадкою. Проте варто все-таки взяти до уваги, що шлюб князя з Софією Тар-
новською відбувся в 1553 р. 

Перше джерело є фундушем, датованим 3 вересня 1560 р.22  Формуляр гра-
моти, в основному, не викликає заперечень, але цього не можна сказати про 
інші важливі деталі. Так, документ виданий 3 вересня 1560 р. у Дубні, другій 
родовій резиденції Острозьких. Однак відомо,  що 2 вересня 1560 р. князь ще 
перебував у Турові23. Інша проблема пов’язана з тим, що в документі спосіб 
поставлення священика, диякона і проскурниці до церкви Різдва Христового в 
Тернополі порівнюється з Острогом, яким у 1560 р. князь В.-К. Острозький ще 
не володів (відомо, що повернення острозьких маєтків їх прямому спадкоємце-
ві відбулося лише в 1574 р.)24. У зв’язку з тим, що оригінал фундуша не віднай-
дений, його поглиблений (і остаточний) археографічний аналіз відсувається на 
невизначену перспективу.

Як свідчить зміст фундаційної грамоти, В.-К. Острозький у відповідь на 
прохання тернопільських міщан надав “право” місцевій церкві Різдва Христо-
вого. Згадане надання цікаве у всіх відношеннях. Користуючись необмеженим 
правом патронату25, В.-К. Острозький дозволив собі “поставити” священика, 
диякона, дяка і проскурницю. Водночас, висувалися вимоги до священика: 
“аби був пристойний і пильний служби Божої, і навчав людей як належить по-
християнськи”. Крім того, священик мав бути єпископським протопопом чи 
намісником. Позаяк даний уряд все-таки залежав від єпархіальной влади, князь 
передбачав відповідні зносини з львівським єпископом. Дуже характерно, що 
священик не мав бути ніким “віддаленим”. Важливою є  також вказівка на за-
снування шпиталю для убогих, для якого виділялися два лани поля за містом 
(з докладним описом їх меж). Для нагляду, урядування і пильнування за вико-
ристанням грунтів призначалися князівські урядники,  “дозорці князя”.  Всім 
церковним причтом, а також шпиталем мала урядувати і завідувати оргназація 
мирян з восьми осіб (імена перелічуються). Фактично, ідеться про одних і тих 

Готується до друку в збірнику матеріалів Міжнародної наукової конференції в Люблін-
ському університеті Марії-Кюрі Склодовської.

22  ЦДІАЛ. – Ф. 408. – Оп. 1. – Спр. 891. – Арк. 5-6. Джерело є незасвідченою копією, зро-
бленою зі впису до тернопільських магістратських книг від 4 лютого 1792 р. На жаль, 
неможливо провести звірку зі згаданими облятами, позаяк тернопільські актові книги 
втрачені.

23  Про це свiдчить оригiнал  листа В.-К. Острозького під згаданою датою. –  IР НБУВ. – Ф. 
КДА (Лебедєв). –  №  690. –  Арк. 233. Висловлюю принагідну подяку І. Тесленкові за 
підказку згаданого факту.

24  Про боротьбу В.-К. Острозького за повернення родинної спадщини див.: Тесленко І. Бо-
ротьба за Остріг: князь Острозький проти острозького старости / І. Тесленко // Соціум: 
Альманах соціальної історії. – Вип. 3. – К., 2003.– С. 99-120.

25  Див. про це докл.: Тимошенко Л. Виняткова роль князя В.-К. Острозького в православній 
церкві (формування уявлень, східна еклезіальна ідентичність та магнатська протекція в 
умовах річпосполитського права патронату) / Л. Тимошенко // Дрогобицький краєзнав-
чий збірник. – Вип. ХІІІ. – Дрогобич, 2009. – С. 53-77.
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же осіб: урядники, дозорці князя і згадана “вісімка” – це синоніми для означен-
ня мирянської організації. Повноваження її членів чітко прописані: урядувати 
шпитальними ланами і церковним речами (сріблом, апаратами і “пишностя-
ми”). У випадку смерті одного з членів організації, громада повинна його за-
мінити шляхом виборів. Економічна незалежність мирянської організації мала 
бути досягнутою шляхом звільнення від всіляких міських податків. Водночас, 
ті “патрони чи радше дозорці” повинні були звітуватися за церковні доходи і 
видатки. Мирянська організація мала також урядувати другою місцевою церк-
вою Воздвиження Чесного Хреста.

Звертаю увагу на те, що в джерелі не вживається термін “братство”26. Так 
само, він відсутній у наступних документах. Тим не менше, йдеться саме про 
братську мирянську організацію, незважаючи навіть на відсутність у всіх ана-
лізованих джерелах згадки про статут. Цікаво, що перший дослідник історії 
братства О. Терлецький без будь-яких застережень назвав організацію брат-
ством:  на його думку, повстав “рід братства церковно-добродійного” в Тер-
нополі27.  Навіть і без згадки статуту, в джерелах означені чіткі статутні по-
ложення братської організації: виборність та підзвітність членів, їх обов’язки 
щодо церковного майна, шпиталю та грунтів, певну незалежність священика, 
контроль над усім церковним причтом з боку “вісімки” та ін. Фактично, князь 
В.-К. Острозький уфундував організацію мирян з поки що нечіткими, але ха-
рактерними рисами ставропігії.

Другий фундуш не зберігся. Коли у 1593 р. братство в черговий раз зверну-
лося до князя, то воно аргументувало своє звернення тим, що попередній при-
вілей, а саме, грамота 1570 р. загубилася. Відтак, в грамоті 1593 р. окреслено 
зміст надання 1570 р.28 Якщо в документі немає помилки і тут справді йдеть-
ся про проміжний лист-підтвердження 1570 р., то все одно його дипломатич-
ний аналіз не є можливим. Єдине, що можна стверджувати: 3 вересня 1570 р. 
В.-К. Ост розький перебував на Волині і цілком міг видати свій лист у Дубні.

Отже, йшлося про фундуш для “соборної” церкви Різдва Христового з за-
твердженням восьми “дозорців”, “старших”. З місцевих оренд їм тепер призна-
чалося 10 зл. річних на шпиталь, підтверджувалося надання ланів. Розширюва-
лись обов’язки “старіших”: тепер їм належало урядувати, разом зі шпиталем, 
школою і церковними слугами, дияконом, дяками, витрикушем, проскурни-
цею. Підтверджувався і порядок виборів. У переказі змісту надання 1570 р. не 
обумовлене становище священика.

Третє (і останнє) надання датоване 4 вересня 1593 р.29 З точки зору дипло-
матики, документ також викликає певні сумніви. Так, він виданий 4 вересня 
1593 р. у Тарнові, хоча відомо, що 31 серпня 1593 р. В.-К. Острозький був ще в 
Острозі. Також, існує джерельна інформація про те, що другу половину вересня 
26  Саме у звязку з цією обставиною Я. Ісаєвич відмовився визнати тернопільську мирян-
ську громаду братством. –  Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль у розвитку української куль-
тури XVI - XVIII ст. – С. 25.

27  Терлецький О. Василь-Костянтин князь Острозький. Історія фундації князя Острозького 
в Тернополі. –  С. 38.

28  ЦДІАЛ. – Ф. 408. – Оп. 1. – Спр. 891. – Арк. 7 зв.– 8. 
29  Там само. – Арк. 7 зв. – 9.  Джерело є копією з копії 1735 р., засвідченої 1743 р.
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(і практично аж до лютого наступного року) він провів на Волині30. Так, що у 
Малопольщу він міг “скочити” лише теоретично.

Передовсім, у підтверджувальній грамоті ствреджується, що Тернопіль 
вже знаходився у держанні Януша Острозького. Разом з підтвердженням ста-
рих прав та обов’язків щодо матеріальної підтримки церкви та братства, кіль-
кість членів організації збільшувалась до десяти (їх список також наводиться). 
Уточнювалися повноваження братства: вони повинні були доглядати за “всіма 
внутрішніми і зовнішніми церковними порядками”. До числа об’єктів догляду 
додавався попівський і дияконський будинок, школа та ін. Фундовані маєтки 
звільнялися від замкової опіки і податків.

Також, уточнено право нагляду за священиком: братчики “під своїм при-
значенням повинні мати священика і диякона, в їх житті та науці”, за ними 
закріплювалося право залишати досвідчених священнослужителів, або ж, у 
противному випадку, їх “віддаляти”. Водночас, підтверджувалися намісниць-
кі права священика, який мав під своїм духовним завідуванням інші церкви 
міста та прилеглої округи. Фундатор також згадав, що його прохання щодо по-
вноважень намісника і священика до львівського єпископа залишається в силі 
(єпископ мав надавати своє благословення священикові і дияконові), принай-
мні, владика не повинен був противитися фундації князя. Окреслений порядок 
поширювався і на міську церкву Воздвиження Чесного Хреста.

Варто також поставити питання про загальноцерковні умови та можливі 
зовнішні впливи на процес становлення тернопільського братства. Серед по-
дій кінця століття притягує увагу відвідини Тернополя патріархом Єремією ІІ, 
який повертався до Константинополя з Московії та Русі. 31 жовтня 1589 р. 
патріарх був у Тернополі, де під його проводом відбувся духовний суд у справі 
братств, який, щоправда, завершився в Кам’янці (пряме свідчення про подію 
не збереглося, вона відома лише за згадкою грамоти архиєрейського собору 
1590 р.31). 23 листопада Єремія вже був у Кам’янці32. Ще 1588 р. патріарх під-
твердив права львівського братства. Саме в Тернополі він підписав лист про за-
снування братства в Рогатині33. Чи відбувся контакт патріарха з тернопільськи-
ми братчиками, невідомо. Можливо, перешкодою стало перебування Єремії ІІ 
в Замості у Яна Замойського, який в цей період знаходився у ворожих стосун-
ках з В.-К. Острозьким, внаслідок чого зустріч патріарха з патроном право-
славної церкви не відбулася. Однак мені відомо, що Єремія благословив, крім 
львівського і віленського братств, ще декілька мирянських міських спільнот.

Іншим цікавим фактом, який дещо привідкриває світло на контакти 
В.-К. Острозького з Тернополем, є інформація про те, що в місті якийсь час 
перебував італійський будівничий Петро Сперендіо, який розбудовував ост-
30  За даними І. Тесленка, з якими він люб’язно мене ознайомив, 31 серпня 1593 р. В.-К. Ост-
розький ще був в Острозi (ЦДIАК України. –  Ф. 25. – Оп. 1. –  Спр. 44. –  Арк. 390 зв.), а 
9 вересня перебував у Володимирi (Там само. –  Ф. 28. – Оп. 1. –  Спр. 26. –  Арк. 646).

31  На цю обставину слушно звернув увагу М. Дмитрієв. – Дмитриев М. В. Между Римом и 
Царьградом. Генезис Брестской церковной унии 1595-1596 гг. – Москва, 2003. – С. 111.

32  Див. про це докл.: Гудзяк Б. Криза і реформа. Київська митрополія, Царгородський патрі-
архат і ґенеза Берестейської унії. – Львів, 2000. – С. 264. 

33  Там само. – С. 187-188.
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розьку резиденцію князя (джерельна інформація походить з початку 90-х рр.). 
Як уважає В. Александрович, поява майстра в Тернополі не була випадковою: 
очевидно, майстер виконував тут якісь роботи34. 

Початкова історія тернопільського братства цікава не тільки згаданими 
фундушами князя В.-К. Острозького. Збереглася невелика книга протоколів 
цього братства в хронологічних рамках XVII ст. – початку XVIII ст. Уперше 
про братську книгу повідомив невтомний колекціонер церковної старовини, 
видатний галицький історик церкви А. Петрушевич, який ще в 1874 р. у пер-
шому томі “Сводной галицко-русской летописи” опублікував кілька записів з 
рукопису35.

Рукописна книга Тернопільського братства Різдва Христового віднайшла-
ся в фондах Національного музею у Львові36. Книга має 37 аркушів, записаних 
з обох сторін (пагінація музейна, деякі аркуші не записані взагалі, частина не 
записана на звороті, частина записана не повністю, стиль письма: скоропис 
XVII ст., почерки різні, чорне, коричневе і синє чорнило, яке місцями вицвіло). 
Стан початку рукопису (а частково і інших його частин) незадовільний: пра-
вий нижній кут пошматований, перші дві сторінки збереглися частково (менше 
0, 3 % площі), у двох наступних втрати складають приблизно 0,3 % площі, тож 
відчитання тексту складає великі труднощі, хоча більшість тексту піддається 
вивченню. 

Перші записи книги не датовані. Так само, неможливо з’ясувати, чи маємо 
справу з повним текстом кодексу, чи він все-таки не має початку. Як свідчить 
фрагмент збереженого тексту першого запису, ідеться про невідомий інвентар 
книг парафіяльної/братської  бібліотеки37.  Вочевидь, інвентар має продовжен-
ня на звороті, що засвідчується переліком двох невідомих книг “острозького 
друку”, однієї – надрукованої у Вільні38. Наступний запис  також відчитуєть-
ся важко. Фактично, тут наводиться реєстр церковного срібла (позолочений 
хрест, кадильниця, блюдо, звізда, ложка, панагія та ін.). Цьому реєстру передує 
фрагмент короткого, але дуже важливого змісту (на наявність дати вказує лише 
вціліла згадка “мц”), в якому ідеться про якогось “витри куша” (тобто, ктито-
ра), а також про “фундуш” славетної пам’яті “воєводи київського” (чи озна-
чає це, що князь вже помер?)39. На звороті уміщено каталог церковних книг, 
з фрагменту якого читається лише “євангеліє тетр”, кілька оправ та оздоб до 
невідомих книг,  двоє фундаторів також невідомих книг40. Запис на третьому ар-
куші цілком складається з реєстру церковного одягу: тут фактично перераховано 

34  Александрович В. Мистецьке середовище Острога епохи Академії (1570-ті – 1630-ті рр.) 
/ В. Александрович // Острозька давнина. Дослідження і матеріали. – Т. І. – Львів, 1995. – 
С. 60. 

35  Петрушевич А. С. Сводная галицко-русская летопись с 1600 по 1700 год. – Львов, 1874 
(про ці публікації мова піде далі).

36  Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького (далі – НМЛ). – Фонд “Рукопи-
си кириличні” (далі – Рк.). – Рк. – 971.

37  Там само. – Арк. 1.
38  Там само. – Арк. 1 зв.
39  Там само. – Арк. 2.
40  Там само. – Арк. 2 зв.
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дев’ять різновидів риз (десятий пункт закреслено)41. З фрагменту тексту на 
звороті видно, що ідеться про матеріал, з якого виготовлено ті чи інші предме-
ти церковного одягу (нижня частина тексту вицвіла і не прочитується).

Фрагмент запису на наступній сторінці починається з дати – 1630 р., в цей 
день відбулися перевибори братської старшини, під час яких складено черго-
вий реєстр42. Наступна сторінка має дату 26 червня. Далі ідуть записи іншим 
чорнилом і іншим почерком, головне ж – вони хронологічно пізніші. Один із 
найцікавіших записів цієї хронологічно плутаної частини датований травнем 
1651-го року: того року святу тернопільську церкву “спалили козаки и татары”, 
“злупили сребро аппараты и инши речи”43.

На 12-му аркуші починається найдавніший точно датований запис від 15 
червня 1602 р.44, який повністю опублікував А. Петрушевич45. Літописця заці-
кавив ще один запис з 1610 р.46, який він також навів повністю47. Друга частина 
братського кодексу (приблизно з 15-го по останній 37-й аркуш) також зберегла-
ся краще. Вона хронологічно більш послідовна: тут розміщені записи в межах 
1611 – 1703 рр., хоча вони дуже нерегулярні (відсутні записи за великі часові 
проміжки: найбільша перерва знаходиться в межах 1639 – 1650 рр.).

Гадаю, що і в часи А. Петрушевича тернопільська братська книга знахо-
дилася в такому ж стані, як і сьогодні, на що вказує той факт, що дослідник 
публікував лише ті записи, які збереглися повністю (щоправда, чому його за-
цікавили саме ці записи, сказати важко, адже таких записів набагато більше). 
Питання про датування початкових записів рукопису залишається відкритим. 
У зв’язку з тим, що в недатованому фрагменті зустрічається інформація про 
фундуш князя В.-К. Острозького, припускаю, що запис зроблено до 1602 р. 

Важлива інформація про фундуш для тернопільської церкви подана і в 
записі 1602 р., в якому йдеться про побудову мурованого храму (попередній 
був дерев’яним).  15 червня 1602 р. за згодою князя Олександра Острозько-
го, а також єпископа Гедеона Балабана, місцеве братство разом зі священиком 
протопопом Георгієм Гавриловичем заклало мурований храм поруч старого 
дерев’яного. Будівництво церкви Різдва Господнього було закінчено 4 вересня 
1608 р. 4 січня 1609 р. храм посвятив новий львівський єпископ Ієремія Тиса-
ровський. Тут перелічено десятку братчиків, які розпоряджалися фундушем 
князя і будували храм. 

У додатках-примітках до 1-го тому “Сводной… летописи” А. Петруше-
вич опублікував ще один важливий документ, який стосується відносин князя 
В.-К. Острозького з тернопільськими братчиками (джерело зберігалося в збірці 
Тернопільської парафії Різдва Христового)48. Він хронологічно раніший: гра-
мотою від 27 червня 1600 р. В.-К. Острозький розглянув скаргу тернопільських 
41  Там само. – Арк. 3.
42  Там само. – Арк. 4.
43  Там само. – Арк. 6.
44  Там само. – Арк. 12-14.
45  Петрушевич А. С. Сводная галицко-русская летопись с 1600 по 1700 год. – С. 12-15.
46  НМЛ. – Рк. – 971. – Арк. 14 зв.
47  Петрушевич А. С. Сводная галицко-русская летопись с 1600 по 1700 год. – С. 39.
48  Петрушевич А. С. Сводная галицко-русская летопись с 1600 по 1700 год. – С. 395-396.
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міщан – опікунів місцевого шпиталю, на місцевого єврея. Фактично, джерело 
підтверджує наданий князем фундуш для шпиталю. 

У текстах літопису А. Петрушевич подав ще декілька важливих інформа-
цій, що безпосередньо стосуються церковної (і братської) історії Тернополя 
тієї доби. Так, 1605 р. при храмі Різдва Христового були написані Бесіди Св. 
Іоана Золотоустого на Євангеліє Матфея. Переписувачем був Яків Пеляло, 
який знаходився при отцю Георгію, фундатором – міщанин Симеон Григоро-
вич Сенчина (Сенчило ?)49. Про нього в братському записі 1602 р. сказано, що 
він був одним із ктиторів храму, шваґром найбільш шанованого у місті Василя 
Ігнатовича Чайки, також ктитора, райці міста, крамаря, сином ще одного видат-
ного міщанина – Григорія Вацевича, місцевого райці, також “старожитнього” 
ктитора.

Дату побудови мурованого храму, яка зазначена в братському записі, А. Пет-
рушевич підтвердив публікацією тексту стінного напису біля бічних дверей 
церкви, зліва над вівтарем (дослідник переписав текст зі старої копії, зробленої 
латинкою). Текст повідомляв, що церква була закладена 1602 р. за панування 
князя Олександра Острозького та урядування єпископа Гедеона Балабана, бу-
дову закінчено 4 вересня 1608 р., посвячено єпископом Єремією Тисаровським 
4 січня 1609 р.50 Ще один  напис, розміщений над головними воротами церкви, 
повідомляв про дату побудови дзвіниці, яка появилася у липні 1627 р.51

Проаналізовані джерельні свідчення про заснування та початкову історію 
тернопільського братства мають велике значення. По-перше, вони є конкрет-
ною ілюстрацією підтримки світським патроном братського руху, причому в 
його архаїчній ставропігійній формі. Водночас, фундушеві документи засвід-
чують, що витоки ставропігійної форми організації братств є набагато старши-
ми, ніж це вважалося раніше. По-друге, дещо виразніше з’ясовується питання 
про використання магнатом права патронату у своїх маєтках: заснування брат-
ства відбулося практично незалежно від єпархіальної влади, а також світської 
влади Речі Посполитої. Ставропігійні прерогативи місцевого братства гаран-
тувалися не патріархом, а магнатом – ктитором і протектором православної 
церкви. У зв’язку з цим, припускаю, що маємо справу з рідкісною формою 
ставропігії, яка не зустрічається в інших регіонах Київської митрополії.

Записи на сторінках тернопільської братської книги дозволяють також 
уточнити особливості місцевої мирянської організації. Так, навіть протягом  
XVII ст. у протоколах тернопільського братства жодного разу не вжито на-
зва “братство”. У другій частині книги протокольні записи набувають більш 
стандартного характеру і фіксують засідання братства за аналогією до інших 
братств, називаючи його “схаджкою”. Найцікавіше, що тернопільські братчики 
визначали себе як “громада церковная” (записи 1625 р., 1635, 1636, 1686 рр.), 
“зупелная громада” (запис 1685 р.)52.  У записі 1616 р. уточнюються категорії 

49 Петрушевич А. С. Сводная галицко-русская летопись с 1600 по 1700 год. – С. 28.
50  Там само. – С. 15.
51  Там само. – С. 65.
52  НМЛ. – Рк. – 971. – Арк. 22, 25 зв., 28, 29, 31 та ін.
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учасників зборів: парафіяни, патрони,  священик53. Причому, священики церк-
ви Різдва Христового протягом всього століття були водночас тернопільськими 
намісниками, в другій половині століття вони ставили свої підписи під прото-
колами засідань братства. Тобто, вимоги до священиків, окреслені в фундушах 
князя В.-К. Острозького, дотримувалися весь час. Поза сумнівом, що у випад-
ку Тернополя маємо справу з парафіяльним братством (часто в протоколах за-
сідань поняття братство і парафія виступають синонімами), чим, властиво, й 
було більшість мирянських організацій Київської митрополії.

У протоколах також регулярно зустрічаються керівники братської органі-
зації: витрикуші, патрони, церковні шафари. Ще одна риса братської організа-
ції: велика увага в її діяльності приділялася шпиталю, а також школі і, відпо-
відно, забезпеченню їх функціонування. Так, в протоколах часто ідеться про 
майно “церковне” і “шпитальне”, а в 1624 р. братство обговорювало питання 
про побудову нової мурованої будівлі шпиталю54. Можна навіть припустити, 
що харитативна функція тернопільського братства була домінуючою. Цікаво 
також, що під патронат братства Різдва Христовго підпадали братства/парафії 
інших міських церков. Ще одна характерна риса: братський священик викону-
вав функції намісника князя В.-К. Острозького – патрона місцевої мирянської 
організації.

Гадаю, що актуалізація історії Тернопільського братства є важливою для 
історії міста Тернополя ранньомодерної доби. Останнім часом в загальних 
науково-популярних нарисах  історії міста фундація князя В.-К. Острозького 
згадується, але датується винятково 1570 р. Цим же роком датується перша 
писемна згадака церкви, як дерев’яної споруди55. 

Повертаючись до питання про відсутність братств на території Волині, 
слід враховувати і позицію місцевого владики Кирила Терлецького, який, во-
чевидь, неприхильно ставився до братського руху56. Цікаво, що його сусід (а з 
1595 р. і конфесійний ворог) львівський владика Гедеон Балабан, незважаючи 
на боротьбу з Успенським братством у Львові, таки засновував братства на те-
риторії своєї єпархії57. Не були винятком і інші сусідні владики (наприклад, 
володимирський Іпатій Потій чи перемишльський Михайло Копистенський), 

53  Там само. – Арк. 17 зв.
54  Там само. – Арк. 21 зв.
55  Див.: Сакральні пам’ятки Тернопільщини. Фотоальбом / Автори проекту В.О. Гульов-

ський, М.В. Лисевич, кер. О.І. Снітовський. – Тернопіль, 2009. – С. 32; Історія Тернополя // 
http://ternopil.at.ua/index/0-23. Див. також: Jedynak St. Tarnopol – miasto Jana Tarnowskiego 
// Rota. Kwartalnik dla polonii i polaków poza granicami Polski. – 1999. – N 1/2. – S. 81.

56  Як відомо, найстарше на території єпархії Луцьке братство було засноване при церкві 
Воздвиження Чесного Хреста у 1617 р. 1618 р. було започатковано братський пом’яник. 

57  Гедеон Балабан сприяв заснуванню братств: 1589 р. при церкві Св. Теодора з Тирона на 
Краківському передмісті Львова; 1602 р. в Гологорах; 1603 р. в Адамківцях біля Бережан; 
1605 р. при Преображенській церкві в Могилеві; 1606 р. Святомиколаївського братства 
в Замості. Хрестоматійним вважається сприяння Гедеона Балабана заснованому 1586 р. 
братству при церкві Різдва Богородиці в Рогатині, з яким він не зміг налагодити співпра-
ці. – Див. докл. з докладним джерельним обґрунтуванням: Тимошенко Л. Берестейська 
унія 1596 р. – С. 120. 
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братства виникали і на території Холмської єпархії58. Нагадаю, що до початку 
90-х рр. союз князя з Кирилом Терлецьким був досить плідним, що знайшло 
відображення у виразних кроках єпископа на шляху реформування церкви59.  

Підсумовуючи, зазначу, що зв’язки князя В.-К. Острозького з церковними 
братствами яскраво характеризують його діяльність як протектора православ-
ної церкви. Проте, зрозуміло, що цю сторону діяльності В.-К. Острозького не 
варто перебільшувати чи трактувати однобічно. Передовсім, слід взяти до ува-
ги, що йдеться про захист прав православної церкви, загроженої в результаті 
проголошення Берестейської унії 1596 р. Слід також пам’ятати про те, що в 
суспільстві доби пізнього середньовіччя та раннього нового часу використову-
вались загальноприйняті (і, водночас, своєрідні) методи захисту, які вважалися 
для тієї доби цілком “нормальними”. Водночас наведений матеріал про фунду-
вання князем В.-К. Острозьким братства в Тернополі вимагає більш ретельної 
перевірки, позаяк ідеться про свідчення, які є старшими від усталених в істо-
ріографії фактів щодо початків інституційного розвитку братств, пов’язаних з 
наданнями константинопольських патріархів. 

Leonid Tymoshenko. TERNOPIL BROTHERHOOD OF THE 
NATIVITY OF CHRIST IN THE VIEW OF THE LITTLE KNOWN 
AND NEWLY BROUGHT TO LIGHT SOURCES (THE SECOND 
HALF OF THE SIXTEENTH – SEVENTEENTH CENTURIES)

58  Щоправда, не існує жодних свідчень про заснування в XVI ст. братств на території Пін-
сько-Турівської єпархії, а також у південній частині митрополичої єпархії з центром у 
Києві. Щодо Пінсько-Турівської єпархії, то перше братство в Пінську виникло тут в епоху 
Петра Могили. Уявлення С. Лукашової про те, що Преображенське братство в Слуцьку, 
яке було засновано 1586 р., належало до Пінської єпархії (Лукашова С. С. Миряне и цер-
ковь: религиозные братства Киевской митрополии в конце XVI века. – С. 298), є помил-
ковим, адже Слуцьк завжди належав до митрополичої єпархії. В XVII ст. тут резидував 
намісник митрополита. – Degiel R. Protestanci  i prawosławni. – Warszawa, 2000. – S. 34.

59  Проблема розглянута мною у статті: Тимошенко Л. Діяльність єпископа Кирила Терлець-
кого на уряді Луцько-Острозької кафедри / Л. Тимошенко // Studia z dziejów i tradуcji me-
tropolii kijowskiej XII – XIX wieku / Red. A. Gil / Studia i materiały do dziejów chresćijaństwa 
wschodniego w Rzeczypospoilitej. – T. 5. – Lublin, 2009. – S. 193-211.
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Александр Филюшкин*

“… И БЫСТЬ ИХ БЕЩИСЛЕНО, СКОЛКО, ТОЛЬКО БОГ 
ВЕДАЕТ”: ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕННОМ СОСТАВЕ 
ДРЕВНЕРУСКОГО ВОЙСКА В IХ – ХII ВВ. В СРЕДНЕВЕКОВОМ 

НАРРАТИВЕ

Для военной истории русского средневековья характерно отрицание зна-
чения нарративных источников для получения достоверных данных о ко-
личественном составе древнерусского войска. Исследователей смущают 
откровенные преувеличения, когда свидетельства летописца явно противоре-
чат здравому смыслу. Порой при чтении летописи очевидно, что указанное 
хронистом количество воинов просто не поместится на предполагаемом поле 
битвы, гигантское стадо лошадей, на которых едут конники, за пару дней съест 
всю растительность на территории размером с небольшую страну, а чересчур 
многочисленный флот в буквальном смысле  расплескает веслами реку.

Между тем, если исключить весьма немногочисленные свидетельства ино-
странцев, которые по сути тот же нарратив, только иноземного происхождения, 
вплоть до ХVI в. у нас нет никаких других данных о размерах русского средне-
векового войска, кроме этих неблагонадежных нарративных источников. Толь-
ко от ХVI в. от нас дошла, и то в весьма скромном количестве, документация, 
содержащая более-менее достоверные сведения. Однако она довольно-таки 
фрагментарна, и интерпретация содержащихся в ней данных дискуссионна, 
что и вызывает споры между сторонниками теорий “тьмочисленности” и “ком-
пактности” армии Московской Руси — споры, весьма далекие от решения1.

Если даже история русской армии в ХVI в., подкрепленная хоть какими-
то документальными источниками, вызывает в интересующем нас аспекте 
ожесточенные споры, то как быть с предшествующей эпохой?

Ученые ХIХ в. в целом принимали данные летописей, при этом не дове-
ряя совсем уж завышенным цифрам. Самые ранние сведения о размерах ар-
мии русов относятся к 860 (866) г., когда и ПВЛ, и византийские источники 

* Філюшкін Олександр Ілліч – доктор історичних наук, професор, зав. кафедри історії се-
редніх віків Санкт-Петербурзького державного університету (Росія)

1 Каштанов С. М. К вопросу о численности русского войска и народонаселения в XVI в. / 
С. М. Каштанов // Реализм исторического мышления: Проблемы отечественной исто-
рии периода феодализма. Чтения, посвященные памяти А. Л. Станиславского. – Москва, 
1991. – С. 112–115; Его же. Корпоративный состав русского войска в XVI в. / С. М. Ка-
штанов // Российское государство XVII — начала XX в.: Экономика, политика, культура. 
– Екатеринбург, 1993. – С. 73-75; Его же.  Zu einigen Besonderheiten der Bevolkerungssitu-
ation Russlands im 16. Jahrhundert // JGO. – Bd 43. – Wiesbaden, 1995. – Hf. 3. – S. 321–346; 
Кром М. М. О численности русского войска в первой половине XVI в. / М. М. Кром // Рос-
сийское государство в XIV–XVII вв.: Сб. статей, посвященный 75-летию со дня рождения 
Ю. Г. Алексеева. – Санкт-Петербург, 2002. – С. 82; Пенской В. В. Военный потенциал 
Российского государства в конце XV–XVI вв.: количественное измерение / В. В. Пенской 
// Отечественная История. – 2008. – № 1. – С. 3–13 и др.
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(Георгий Амартол) называют размеры флота, подошедшего под командовани-
ем Аскольда и Дира под стены Константинополя — 200 кораблей (у венеци-
анского историка ХI в. Иоанна Диакона — 360). В. Т. Пашуто считает по 40 
человек в корабле и тем самым получает цифру в 8000 воинов, расценивая это 
как небольшие силы2.

Рассказ о походе Олега на Константинополь в 907 г. в ПВЛ содержит сле-
дующие данные о войске: 2000 кораблей, в каждом по 40 человек, то есть 
80000 воинов, к которым добавилось еще некоторое количество конницы, при-
шедшей сушей. Эту цифру принимали многие историки нового времени, в со-
ветской историографии ее сторонником является В. Т. Пашуто3.

Под 912 г. (дата условна) Аль-Масуди в сочинении “Мурудж ад-Дза-хаб” 
(“Россыпи золота”), написанном между 943 и 956 гг., сообщает, что 500 кораблей 
русов вышли в поход по Днепру, Черному и Азовскому морям. Достигнув устья 
Дона, они попросили хазар пропустить их через свою землю за половину будущей 
добычи. Русы поднялись по Дону до Переволоки, перешли в Волгу и обрушились 
на побережье Каспия. Аль-Масуди приводит свидетельства о размере войска: на 
обратном пути его потери только от вероломного нападения хазар-мусульман со-
ставили 30000 человек, и еще 5000 пало от волжских булгар и буртасов4.

В походе Игоря на Царьград в 941 г., согласно ПВЛ, участвовало “скедий 
10000”. У Зонары и Кедрина — от 10000 до 15000 судов, Лев Грамматик, на-
против, подчеркивает, что русских было не более 10000 человек5. Лиутпранд 
говорит о 1000 русских судов6. В. Т. Пашуто определил численность войска 
Игоря “порядка несколько десятков тысяч человек”7.

М. П. Погодин, изучая войну Святослава Игоревича в Болгарии в 971 г., 
признавал указанную в летописи цифру в 10000 как размер войска Святослава, 
но оговаривал, что это — максимальный размер армии для древнерусского пе-
риода8. С. М. Соловьев считал, что размеров в 50000 русское войско в средне-
вековье могло достигнуть только путем объединения сил нескольких княжеств. 
Зато, по его мнению, только один Новгород в ХII в. мог выставить 200009. К 
этой точке зрения присоединился и М. Ф. Владимирский-Буданов10, а в ран-
ней советской историографии — Б. Д. Греков, говоривший о русском войске 
(“воях”, отличаемых им от дружины) в несколько десятков тысяч человек как 
об обычном явлении: “Если сложить цифры войск тех частей Руси, которые 
еще недавно входили в состав Древнерусского государства, даже с учетом 
того, что эти отдельные княжества должны были больше напрягать свои 
силы, действуя в одиночку, чем находясь в единой государственной системе, 
2 Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси. – Москва, 1968. – С. 59.
3 Там же. – С. 60.
4 Цит. по: Сахаров А. Н. Указ. соч. – С. 172-174.
5 Чертков А. Описание войны великого князя Святослава Игоревича против болгар и греков 
в 967-971 гг. / А. Чертков // Русский исторический сборник. – Т.6. – Москва, 1843. – С. 352.

6 Сахаров А. Н. Указ. соч. – С. 220.
7 Пашуто В. Т. Внешняя политика. – С. 62.
8 Погодин М. П. Исследования, замечания и лекции. – Т.3. – Москва, 1846. – С. 239-241.
9 Соловьев С. М. История России. – Т.1. – Москва, 1987. – С. 989.
10 Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. – Киев, 1907. – С. 87.
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мы получим значительные цифры, выражаемые в десятках тысяч”11.
Вслед за Львом Диаконом Б. Д. Греков определял размер войска Святосла-

ва в болгарском походе 971 г. в 60000 человек12. К нему безоговорочно присое-
динился М. Б. Свердлов13, который отмел критику этой цифры как завышенной 
со стороны М. В. Левченко14.

Единственным диссонансом в довольно единодушном хоре сторонников 
многотысячности древнерусской армии прозвучала вышедшая в 1843 г. статья 
А. Черткова15, явившаяся в то время чуть ли ни единственной попыткой поста-
вить изучение проблемы на научную основу, а не на зыбкие доводы “здравого 
смысла”. Автор справедливо указал, что основу дружины, по крайней мере для 
Х в., составляли варяги. Между тем, по европейским данным, отряды викин-
гов, терроризировавших Европу, никогда не были большими, и составляли от 
2 до 200 ладей, причем в ладье могло быть от 8 до 20 человек. Отсюда чис-
ленность древнерусских войск в этот период не могла быть большой, и ни о 
каких десятках тысяч нельзя говорить. А. Чертков также пытался применить 
военную логистику, указав, что цифра в 60000 воинов Святослава в болгарском 
походе 967 г., которую называет Лев Диакон, ни с чем не сообразна: “ Какое 
же огромное количество продовольствия русы должны были взять с собою из 
Киева, чтобы прокормить 60000 воинов  в течение нескольких месяцев, не по-
лагая даже в это исчисление тех, которые, кроме носивших оружие, должны 
были оставаться при ладьях и запасах? Сверх того: оружие, одежда, мачты, 
паруса, какие-нибудь, хотя бы самые простые орудия для взятия городов, все 
это также нужно было разместить на тех же однодеревках. Мы знаем, что 
с русами были и женщины, может быть и дети. Сколько нужно было челно-
ков, чтобы перевезти все это из Киева до Силистрии и поместить на них еще 
60000 ратников?”16

Данная точка зрения была довольно решительно отметена учеными, оце-
нивавшими военный потенциал Руси с точки зрения глобальности задач, кото-
рые решались Древнерусским государством в целом. Так, основным аргумен-
том Б. Н. Грекова против положений статьи А. Черткова было то, что Святослав 
решал на Дунае стратегические задачи, создавал Дунайскую Русь, поэтому у 
него не могло быть мало воинов — такие задачи по плечу армиям в десятки 
тысяч человек17. Вопрос, откуда Святослав мог взять эти десятки тысяч, и как, 
в самом деле, доставить их на театр военных действий, Б. Д. Греков не ставил. 
Подход Б. Д. Грекова поддержал и В. Т. Пашуто18.

11 Греков Б. Д.  Киевская Русь. – Москва – Ленинград, 1953. – С. 337.
12 Греков Б. Д. Указ. соч. – С. 336.
13 Свердлов М. Б. Домонгольская Русь. Князь и княжеская власть на Руси VI — первой трети 
ХIII вв. – Санкт-Петербург, 2003. – С. 230.

14 Левченко М. В. Очерки по истории русско-византийских отношений. – Москва, 1956. – С. 
259-260.

15 Чертков А. Описание войны великого князя Святослава Игоревича  – С. 357-363.
16 Там же. – С. 354-355.
17 Греков Б. Д. Указ. соч. – С. 336.
18 Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси. – С. 69.
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Для отечественной историографии применительно к домонгольскому пе-
риоду в целом характерно отсутствие попыток логистики, то есть реконструк-
ции численности войска на основе характеристик, какое войско мог содержать 
князь на собираемые подати, сколько воинов могло реально разместиться на 
поле боя или в военном лагере, какое количество было управляемым при сред-
невековых средствах связи и т. д. Единственный параметр, с которым увязыва-
ли численность дружинников — это размер землевладения сюзерена: “Васса-
лы — и князья, и бояре, и дворяне — дружинники несли службу с земли. Числен-
ность княжой дружины зависела от экономических возможностей князя, от 
размеров его земли, шедшей в раздачу служилым вассалам”(В. Т. Пашуто)19.

Поскольку размеры княжеского и дружинного землевладения в Древней 
Руси нельзя установить даже приблизительно20, данный критерий ничем не мо-
жет нам помочь для установления количества войска.

Необходимо также упомянуть попытки установить численность войска по 
принципу: “русских не могло быть меньше, чем врагов”. Б. Д. Греков, ссылаясь 
на исследование В. Г. Васильевского21, определяет численность русского кор-
пуса, посланного Владимиром в 987-989 гг. для спасения трона византийского 
императора Василия II во время мятежа Варды Фоки, как цифру, превосходя-
щую 6000 человек, “…потому что победить Варду Фоку нельзя было малыми 
силами”22. А. Н. Сахаров, оценивая поход Игоря на Византию 941 г. как весьма 
масштабный, а его армию — в несколько десятков тысяч человек, ссылается на 
то, что Игорю противостояла более чем 40000-я византийская армия — значит, 
руссов было не меньше!23

Как же мы можем определить численность русского войска домонгольской 
эпохи? Ведь все равно придется использовать данные летописей (поскольку 
других просто нет). В некоторых случаях они проверяются (а в большинстве 
случаев только еще больше запутываются) по иностранным источникам, кото-
рые суть тот же средневековый нарратив. Значит, основной эпистемологиче-
ской и эвристической проблемой при изучении данного сюжета является ин-
терпретация количественных сведений и терминологии нарратива. 

Иначе говоря, проверка сведений летописи, процедура верификации на 
наш взгляд, не может нам помочь в решении проблемы. В большинстве случа-
ев будут найдены весомые аргументы против гигантских цифр в 60000-80000 
войска Святослава или Олега. Но, отрицая их достоверность, мы не прибли-
жаемся к ответу на вопрос, сколько же тогда “воев” в действительности выво-
дили на поле боя русские князья? Найти этот ответ мы сможем, только поняв, 
почему в летописи приводятся те или иные цифры. Если летописец показывал 
19 Пашуто В. Т. Общественно-политический строй древнерусского государства / В. Т. Па-
шуто // Новосельцев А. П., Пашуто В. Т., Черепнин Л. В., Шушарин В. П., Щапов Я. Н. 
Древнерусское государство и его международное значение. – Москва, 1965. – С. 58.

20 См.: Рапов О. М. Княжеские владения на Руси в Х — первой половине ХIII в. – Москва, 
1977.

21 Васильевский В. Г. Варяго-русская и варяго-английская дружина в Константинополе ХI и 
ХII веков // Васильевский В. Г. Труды. – Т. I. – С. 200-203.

22 Греков Б. Д. Указ. соч. – С. 336; ср.: Свердлов М. Б.  Указ. соч. – С. 276.
23 Сахаров А. Н. Дипломатия Древней Руси. – Москва, 1987. – С. 221.
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неверную численность, то зачем он это делал? Почему он искажал действи-
тельность именно так, а не иначе? Была ли в этом система, несли ли эти ис-
кажения какой-то свой особый смысл? Во всех ли случаях информация невер-
на? Если мистификация имеет большой масштаб, почему для летописца было 
неважным приводить подлинные цифры? Знал ли он их вообще, и знал ли их 
кто-нибудь в древнерусском обществе? 

Какую роль вообще играли цифры для древнерусского человека? Оче-
видно, что навыки счета использовались при строительстве, в финансово-фи-
скальной сфере, в системе мер и весов24. Счет использовался в юриспруденции 
при исчислении размеров пошлин и штрафов. В то же время, арифметическая 
система Древней Руси имела свои особенности, и отличалась от привычного 
нам вида не только буквенными обозначениями цифр. В. К. Кузаков обратил 
внимание, что в “Русской правде” основу вычислений составляет умножение 
на 2, 6 и 10 и деление на 5025. Счетная система Древней Руси ориентировалась 
на т. н. “кунную” денежную систему, где 1 гривна = 50 резанам = 20 ногатам. 
Для вычислений использовались абаки особого рода (в виде церы, разграфлен-
ной на поля) и наборы косточек — вишневых и сливовых (в мешочках)26.

Безусловно, воеводы Древней Руси понимали военную истину, сформули-
рованную в новое время в виде аксиомы: “Бог на стороне больших батальо-
нов”. И, чтобы командовать, им надо было представлять, сколько же воинов 
находятся под их началом. Другой вопрос, насколько точными должны были 
быть эти представления (с точностью до человека, или личный состав изме-
рялся некими обобщающими понятиями — сотни, тысячи, полки и т.д.)? И как 
размеры войска озвучивались для общества? В более-менее точных цифрах, 
или “на глазок”, опять-таки, с использованием неких обобщающих категорий?

Здесь надо иметь в виду древнерусский символизм, связанный с нумероло-
гией. Несомненно, что в раннем русском летописании он играл куда большую 
роль, чем стремление летописца “показать все, как было на самом деле”. И. Н. Да-
нилевским данный аспект хорошо показан на особенностях календаря Повести 
временных лет, когда дата событий нередко подгоняется под день недели, в 
который событию “пристойно” произойти, а некоторые даты календаря, напро-
тив, принципиально “не замечаются” летописцем27. 

Сюда же примыкают и проблемы терминологии: в каких категориях и тер-
минах летописец осмыслял количественную информацию? Всегда ли у него 
“сотня” равна 100, а “тысяча” — 1000? “Малая дружина” под его пером — это 
сколько? Когда она превращается в “большую”? 

Здесь необходимо указать на наблюдения историков, показавших, что 
сам по себе термин “дружина” неоднозначен. М. А. Дьяконов отмечал, что “в 
24 Симонов Р. А. О вычислительной арифметике / Р. А. Симонов // Естественно-научные 
представления Древней Руси. – Москва, 1978. – С.63-64.

25 Кузаков В. К. Естественнонаучные представления на Руси (Х – ХV вв.) / В. К. Кузаков 
// Вопросы истории. – 1974. – № 1. – С. 127. Ср.:  Симонов Р. А. Математическая мысль 
Древней Руси. – Москва, 1977.

26 Симонов Р. А. О вычислительной арифметике. – С. 67-68, 72.
27 Данилевский И. Н.  Повесть временных лет. Герменевтические основы изучения летопис-
ных текстов. – Москва, 2004. – С. 189-191.
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широком смысле дружиной называлось всякое большое или малое сообще-
ство или товарищество. В этом смысле дружиною может быть названа со-
вокупность населения”28. По М. Б. Свердлову, можно выделить несколько его 
значений: 1) общее обозначение служилых князю людей; 2) небольшое число 
княжеских воинов; 3) вообще небольшой отряд (“малая дружина”); 4) отдель-
ный воинский отряд, подчинявшийся конкретному князю; 5) войско в целом; 6) 
конкретные знатные люди той или иной земли; 6) общее обозначение знатных 
людей; 7) ограниченное число лиц, не определенных по социальному статусу 
(арестованные или пленные); 8) приближенные к князю, княжеские советники; 
9) княжеские спутники29. А. А. Горский отметил, что к ХIII в. употребление 
термина “дружина” в значении “княжеские спутники” сокращается и к ХIV в. 
отмирает, будучи вытесненным понятием “княжий двор”30.

Неочевидно также арифметическое значение слова “тысяча”. Видимо, не 
всегда его стоит понимать как математическую 100031. “Тысячей” называлась 
организация городского ополчения под руководством тысяцкого (“городовые 
полки”, по определению В. И. Сергеевича32), и это вовсе не означает, что число 
ее воинов строго соответствовало 1000. Данная десятиричная организация во-
инства многими учеными (С. В. Юшковым, Б. Д. Грековым, М. Н. Тихомиро-
вым, И. Я. Фрояновым, А. А. Горским и др.) связывается с догосударственной 
эпохой (когда, как предполагается, войско делилось на десятки — сотни — 
тысячи). Считается, что “тысячей” называлась военная организация племен-
ного княжества33. Видимо, с данным обстоятельством связано то, что и в более 
позднюю эпоху под “тысячей” иногда понималась определенная администра-
тивно-территориальная единица (ср. “Сновская тысяча” в Черниговской земле, 
упоминаемая в 1149 г.)34. Интересны наблюдения А. В. Кузы, установившего, 
что в Х — нач. ХI в. Новгородская земля в военно-административном отноше-
нии делилась на три “тысячи”, каждая из которых выставляла 1000 воинов и 
платила 1000 гривен дани Киеву35.

28 Дьяконов М. А. Очерки общественного и государственного строя Древней Руси. – Санкт-
Петербург, 1908. – С. 77. Ср.: Сергеевич В. И. Вече и князь. Русское государственное 
устройство и управление во времена князей Рюриковичей. – Москва, 1867. – С. 396-397.

29 Свердлов М. Б.  Указ. соч. – С. 263
30 Горский А. А.  Древнерусская дружина. – Москва, 1989. – С. 80.
31 В. И. Сергеевич писал, что также нельзя в арифметическом значении понимать “сотни” 
древнерусских источников как единицы городского административного деления. — Сер-
геевич В. И. Указ. соч. – С. 343.

32 Сергеевич В. И. Указ. соч. – С. 399.
33 Подробнее см.: Горский А. А. Указ. соч. – С. 45, 64-67. Здесь же см. обзор историогра-
фии вопроса. А. А. Горский считает, что: “Возможно, появление термина “тысяча” было 
связано с примерным числом воинов, которое могло выставить племенное княжество”. 
— Там же. – С. 108. Примеч. 55.

34 Зайцев А. К. Черниговская земля / А. К. Зайцев // Древнерусские княжества Х – ХIII вв. 
– Москва, 1975. – С. 81-87. А. К. Зайцев определяет ее как возникшую в Х в. и к ХII в. 
превратившуюся в волость (Там же. – С. 88). 

35 Куза А. В. Новгородская земля / А. В. Куза // Древнерусские княжества Х – ХIII вв. – Мо-
сква, 1975. – С. 148. Это деление, по А. В. Кузе, восходило ко временам, когда в рамках 
Новгородской земли были объединены три племени-федерата: словене, кривичи и чудь.
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Прежде чем пытаться определить количество, надо сказать о качестве, то 
есть — из кого состояло древнерусское войско. Общепринята формула, что 
в него входили служилые люди (дружина), ополчение и наемники-инородцы 
(варяги, торки (черные клобуки), представители финно-угров и т.д.). Видимо, 
среди ополченцев был какой-то процент добровольцев — т. н. “охотников”36, 
остальные — набранные в мобилизационном порядке. Применительно к IХ – 
ХIII вв. источники не содержат никаких данных о принципах этого мобилиза-
ционного порядка. 

Структурной единицей, в которой измерялись размеры ополчений, был 
“полк”. В. И. Сергеевич показал, что были два типа полков: 1) княжеские, 
составленные из княжеских слуг; они назывались по именам князей (напр., 
полк Ярослава, полк Святослава и др.); 2) ополчение городов или местностей; 
именовались по топонимам (новгородцы, псковичи, киевляне и т.д.)37.

В силу этого представления ученых о военном потенциале древнерусских 
земель носят гипотетический характер. Очевидно, что дружина первых князей 
не могла быть особенно многочисленной. Оптимальным здесь является чис-
ло в несколько сотен человек, не поражающее воображение, но в то же вре-
мя характеризующее дружину как достаточно серьезную, по средневековым 
меркам, боевую единицу. А. А. Горский и присоединившийся к нему И. Н. 
Данилевский, опираясь на свидетельство Ибн Фадлана38, применительно к Х 
в. называют цифру в 400 человек39. И. Я. Фроянов, ссылаясь на “Повесть вре-
менных лет”, считает, что в ХI в. в дружине могло быть 700 одних отроков40. 
М. Б. Свердлов говорит о том, что в феодальный период дружина могла превы-
шать 1000 человек41.

А. Н. Кирпичников предположил, что в конце рассматриваемого нами пе-
риода — во время монгольского нашествия 1237-1240 гг. — монголы, чья ар-
мия составляла 100000-150000 человек, в столкновениях с отдельными княже-
ствами обладали 10-30-ти кратным перевесом42. То есть он определяет числен-
ность отмобилизованных вооруженных сил одного княжества в первой трети 
ХIII в. в 5000-10000 человек.

Косвенным указанием на возможную численность войска могут служить 
данные исторической демографии. Ученые определяют максимум населения 
Киева в ХII–ХIII вв. не более 50000 человек43. Боеспособные мужчины ни-
как не могли составлять более 30 %, то есть 15 000.  Но в их число входили 

36 Сергеевич В. И. Указ. соч. – С. 390-392.
37 Сергеевич В. И. Указ. соч. – С. 398.
38 Ковалевский А. П. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921-922 гг. 

– Харьков, 1956. – С. 146. 
39 Горский А. А.  Указ. соч. – С. 96. Прим. 23; Данилевский И. Н. Древняя Русь глазами со-
временников и потомков (IХ – ХII вв.). – Москва, 1998.– С. 106.

40 Фроянов И. Я.  Киевская Русь. Очерки социально-политической истории // Фроянов И. Я. 
Начала русской истории. – Москва, 2001. – С. 567.

41 Свердлов М. Б. Указ. соч. – С. 75.
42 Кирпичников А. Н.  Военное дело на Руси в ХIII-ХV вв. – Ленинград, 1976. – С. 5.
43 Толочко П. П. Киевская земля / П. П. Толочко // Древнерусские княжества Х – ХIII вв. – 
Москва, 1975. – С. 21.
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ремесленники, торговцы, челядь, холопы, служилые люди, монахи и священ-
ники. Таким образом, размеры гарнизона, включая княжескую дружину, не 
могли превышать нескольких тысяч человек, не более пяти-шести тысяч — и 
это в Киеве, стольном граде Древней Руси. В случае нападения иноземного 
супостата, конечно, собиралось городское ополчение, но это были случаи экс-
траординарные. В других землях и княжествах, несомненно, размеры войска 
были еще меньше. Поэтому надо отказаться от образа “тьмочисленных ратей”, 
порой мелькающего на страницах научных и научно-популярных трудов. Убе-
дительных доказательств их существования в Древней Руси нет.

Aleksandr Filyushkin. “… AND THEIR NUMBER WAS 
INNUMERABLE, HOW MANY, ONLY GOD KNOWS” (“… И 
БЫСТЬ ИХ БЕЩИСЛЕНО, СКОЛКО, ТОЛЬКО БОГ ВЕДАЕТ”): 
THE NOTION ON THE QUANTITATIVE COMPOUND OF THE 
OLD RUS’ ARMY IN THE NINTH – TWELFTH CENTURIES IN THE 
MEDIEVAL NARRATION
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Márta Font*

THE CRISES OF MEDIEVAL SOCIETY:
 THE MONGOL INVASION IN EASTERN AND CENTRAL EUROPE**

The Mongol invasion between 1240 and 1242 is one of the best known events of 
the Middle Ages, in fact, to an extent that it has lost its original meaning and became 
a synonym of general devastation, too. The actual analysis does not intend to treat 
the events of the military campaign, but rather the road to the disaster as well as the 
economic and social consequences of the shocking event: i.e. the circumstances of 
the evolution and the overcoming of the crisis. As the Mongol invasion of 1240–
1242 had an effect on a number of the countries in Central and Eastern Europe, both 
the reason for the crisis and the overcoming of the catastrophe differed considerably. 

The destroyed territory
The campaign launched by the Mongols in autumn 1240 had an effect on the 

southern regions of the Kievan Rus’: they managed to, conquer Kiev on the 6th De-
cember 12401, after a long siege to the city. After these a branch of the Mongol army 
got to the Carpathian Basin following the plundering of Halych–Volhynia, Little Po-
land and Silesia. Another aisle got to Hungary through the traits of the Carpathians. 
When they evacuated, they looted the Bulgarian territories along the Lower Danube. 
The decisive battles happened on 9 April 1241 (Liegnitz / Legnica), then on 11 April 
in Hungary (close to the river Sajó) whereas the Bulgarian region was hit and plun-
dered in spring 12422.

When discussing the Mongol devastation the circumstance cannot be ignored 
that in the case of the Rus’ this was not the fi rst attack but in the previous years (1237-
1238, 1239) the northern areas had to suffer a similarly concentrated attack and they 
ha to count with some form of the Mongol presence for centuries. The plundering of 
* Фонт Марта – доктор габілітований, професор, проректор університету у м, Печ (Угорщи-
на).

** There is the written version of paper given at the VIII World Congress of ICCEES in Stockholm 
26-31 July 2010. The research is supported by Hungarian grant: MTA-ELTE Történeti 
Ruszisztikai Kutatócsoport 2006 TKI 194.

1 Полное собрание русских летописей [ПСРЛ]. – Т.XXV. Воскресенская летопись. – Москва, 
2004. – С.131.

2 ПСРЛ. – Т.II. Ипатьевская летопись. – Москва, 1998. – Стб. 784-794; Scriptores rerum Hun-
garicarum [SRH]. – I-II / Ed. Szentpétery Emericus. – Budapestini 1937-1938. here: I. 467-
468; Ioannis Dlugossii Annale seu Crocincae incliti Regni Poloniae Libri XII. – Liber septimus 
(1241-1294). – Varsaviae, 1975; Fennell John. The Crisis of the Medieval Russia (1200-1304) 
– London, 1983 [1995]; Хрусталев Д. Г. Русь: от нашествия до „ига”. 30-40-ые гг. XIII в. 
– Санкт-Петербург, 2004.; A tatárjárás emlékezete [The Memory of the Mongol Invasion to 
Hungary] / Ed. Katona Tamás. – Budapest, 1981 (edition of sources);  Almási Tibor. A 13. szá-
zad története. – Budapest, 2000.; Bitwa Legnicka. Historia i tradycja / Pod red. Wacława Korty. 
– Wrocław-Warszawa 1994; Kłoczowski Jerzy. Historia Polski do końca XV wieku. – Lublin, 
2000.; Fine John V. A. The Late Medieval Balkans. A Critical Survey from the Late Twelfth 
Cebtury to the Ottoman Conquest. – Ann Arbor, 1994 [2006.] – P.154-156. 
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Little Poland and Silesia did not have an affect on other Polish-populated territories, 
yet in the case of Little Poland we can witness a series of Mongol campaigns3. The 
same holds true of the Bulgarian area, which was consequently demolished. Here 
the Mongol invasions repeated for centuries as well.4 In the case of the Hungary 
the looting was concentrated: it came from many directions simultaneously, still, it 
did not effect the entire kingdom. The territories, which suffered the invasion, the 
Mongol presence after the combats of 1241–1242 deepened the disaster. This is why 
the abbot of Niederaltaich, Henry could write in 1241 the following: “In this year 
Hungary, which had existed for three hundred years, was destroyed by the army of 
the Mongols”5.

The kind of crises
The fi rst question is what the reasons for the crisis were, which ensured the suc-

cess of the Mongols. Putting this question is even more justifi ed as neither for Hun-
gary, nor for the Kievan Rus’ not the Mongols were the fi rst, whom they encountered 
as a people from the steppe. The ward against the Nomadic tribes with horses had 
traditions in both realms as they evolved the successful defence tactics, too. In the 
Kievan Rus’ it was the Petchenegs and then the Cumans against whom the system 
of mounds between the rivers was erected called “zmyevy valy”6 and from the mid-
12th century on the smaller Nomadic peoples (e.g. Torks) served the grand prince 
a auxiliary military people.7 The system of mounds of Hungary and the auxiliary 
military peoples defended the eastern frontiers, too – indeed, successfully, down to 
the appearance of the Mongols8.

1. The fi rst crisis has military character: In the Rus’ disposed of an army, which 
comprised the military potentials of the entire Rus’ only under the rule of Yaroslav 
the Wise and Vladimir Monomakh9. Yet even in their cases the remark of the going 
to war “of all the Rus’” can be deemed an overestimation of the chroniclers. The 
circumstances of the disintegration as well as the weak cohesion among the regions 
of the Rus’ renders it fully unrealistic to count with the army of “all the Rus’” – a 
mistake committed by some researchers. A similar situation could be found in the 

3 Kłoczowski J. Op. cit. – S. 39-40.; Szczur Stanisław. Historia Polski. Średniowiecze. – Kraków, 
2002. – S.296; Irgang Winfried. Der Beginn der staatlichen Zersplitterung Schlesiens (1248-
1251) // Irgang Winfried. Schleisen im Mittelalter. Siedlung – Kirche – Urkunden. Ausgewählte 
Aufsätze. Hrsg. von Kersken, Norbert und Warmbrunn, Jürgen. – Marburg, 2007. – S.55-63.

4 Fine John V. A. Op. cit. – P.154-156.; Font Márta. Dinasztia, hatalom, egyház. Régiók formáló-
dása Európa közepén 900-1453. [Dynasty, power, church. The Making of Regions int he Middle 
of Europa between 900-1453]. – Pécs, 2009. – Old.44.

5 See: Magyarország története. I/2. (MT) főszerk. Székely György. – Budapest, 1984. – 1436 l. 
(The mentioned chapter is written by Kristó Gyula)

6 Кучера М. П. Змиевы валы Среднего Поднепровья. – Киев, 1987.
7 E.g. ПСРЛ. – Т.II. – Стб. 236, 421-426.
8 Göckenjan Hansgerd. Hilfsvölker und Grenzwächter im mittelalterlichen Ungarn. – Wiesbaden, 

1972; Font Márta. Im Spannungsfeld der christlichen Grossmächte. Mittel- und Osteuropa im 
10-12. Jahrhundert. – Herne, 2008. – S.198-202. 

9 Franklin Simon, Shepard Johanthan. The Emergence of Rus’ 750-1200. – London, 1996. – 
P.313-317.
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southern Polish territory and in Bulgaria, too10. In Hungary the system of counties 
based on the overweight of royal estates as it was established in the 11th century basi-
cally collapsed in the fi rst half of the 13th century, due to the larger-scale giving away 
of the royal estates11.

2. Behind the military crisis one can detect a political and social one. The politi-
cal crisis became evident in the disintegration, which could fundamentally traced 
back to the lack of the former unifi ed structure (in the Rus’, in Polish and Bulgarian 
territories) whereas in Hungary the reason was the collapse of the former govern-
mental structure (royal counties). As for the social crisis it can be especially found 
in Hungary inasmuch the landed strata strengthened and became more and more 
individualistic12.

3. The Mongol invasion fi rst of all meant a demographic catastrophe, the extent 
of which is diffi cult to estimate as data of the number of population are overwhelm-
ingly based on the relations of narrative sources. The latter are rather subjective in 
character inasmuch their relations are based on the direct experiences of the hor-
rors witnessed personally. Examples from the Rus’ are the narrations of the annals 
(Slovo o pogibeli russkoj zemli – about the destroyal of the land of the Rus’)13 or in 
Hungary the Lamenting Song (Carmen miserabile) of the canon Rogerius. Rogerius 
spent months in the custoy of the Mongols and was a witness of the looting of the 
area around of Nagyvárad14. In the case of the narrative sources written later, such as 
the Jan Długosz Chronicle from the late 15th century about the battle of Legnica15, we 
cannot even speak of direct pieces of information. Furthermore, there are a lot of ex-
amples which show that the expression “many” is very often a synonym for unrealis-
tic numbers of many ten or even many hundred thousands, so it is a medieval topos.

Regarding the numbers of the diplomas the sources material is the best in 
Hungary: one can register the disappearance of the entire settlements after Mongol 
invasion.16 This did not effect all the territories of the kingdom to the same extent. 
Györffy György, collecting data for the historical geography of the Hungary under 
the Árpád dynasty made the following remarks:17 

Counties, regions      the percentage of 
lost villages

Between the rivers Danube and Tisza, in south: counties Bács and Bodrog  45 %
Between the rivers Danube and Tisza, in the middle of country  80 %
The central region of Transtisia: county Békés  50 %

10 Sodnomyn Colmon, Cenoma Enchcimag. Podbój Polski przez wojska Batu-chana // Bitwa Leg-
nicka – 1994. – S.84-89; Fine John V. A. Op. cit. – P.154-156.

11 See e.g.: Almási Tibor. Op. cit. – Old. 34-40; Font Márta. A középkori Magyar Királyság. Az 
Árpád-házi királyok kora (970-1301) // Magyarország története. Főszerk. Romsics Ignác. – Bu-
dapest, 2007. – Old.129-147.

12 Fennell John. Op. cit. ; Szczur Stanisław. Op. cit. – S. 257-315; Almási Tibor. Op. cit. – Old. 
45-78; Font Márta. A középkori Magyar Királyság. – Old. 129-147.

13 Памятники литературы Древней Руси. XII-XIII вв. – Москва, 1981. 
14 Rogerius. Carmen miserabile // SRH. – T. II. – P. 551-588.
15 Długosz J. – Lib. VII. – P.17-26.
16 Györffy György. Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. – I-III. – Budapest, 1987. – 

IV. – Budapest, 1998. 
17 Györffy György. Magyarország népessége a honfoglalástól a 14. század közepéig // Magyaror-

szág történeti demográfi ája. Szerk. Kovachich József. – Budapest, 1963. – Old. 45-62
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The northern region of Transtisia: county Bihar  20 %
The southern region of Transtisia: counties Csanád, Csongrád  75 %
Transdanubia: plain or hilly area  15 %
Transdanubia: mountaneous region with forests  under 10 % 
Upper Hungary (mountains)  under 10 % 

      
In the 1960s, counting with an average György Györffy used these date as a 

basis and estimated the deaths of 50 per cent of the population. Also, he presupposed 
a very high total population of about 2 million people. Now we know that in the 
years around 1240 the population of Medieval Hungary could not amount to more 
than 1.2 – 1.3 million. One must count with the differences in population density: 
from the very beginning Transdanubia has more less inhabitants, with the population 
of the region between the rivers Danube and Tisza as well as of the area of Transtisia 
was scarce, which makes the counting of Jenő Szűcs more probable: 15 to 20 per 
cent18.

Years number of population
1240 1,20 – 1,35 million
1242 1,02 – 1,22 million
1300 1,40 – 1,60 million

region    density of population 
before 1240

Transdanubia 10–16 persons per square km
The Great Hungarian Plain   3– 6  persons per square km

Upper Hungary   5–10 persons per square km

The consequences of the invasion
In Hungary:
1. The Mongol invasion was followed by a famine, after all in summer 1242 the 

sowing failed and in 1243 plague of locusts devastated. Even the Royal Hungarian 
Chancery related of a general devastation (generalis destruction) and spoke of 
depopulation (regnum depopulatum)19. The demographic data of the late 13th century, 
however, furnish evidence that the compensation for the loss in lives happened fairly 
quickly.

2. This happened partly with the invitation of settlers backed by the king. This 
served the strengthening of the military and the defence potential. In the centre of 
the country the Cumans20, along the Lower Danube the Chivalric Order of Saint John 
were awarded lands21. Also, the Szepes region (Scepus, Zips) was populated in the 
north22. The latter, however, only partly meant the rise in the number of warriors, the 
18 Szűcs Jenő. Az utolsó Árpádok. – Budapest, 1993. – Old. 3-6.
19 Szűcs Jenő. Op. cit. – Old. 4. ; Almási Tibor. Op. cit. – Old. 96.
20 See: Kun László emlékezete. Szerk. Kristó Gyula. Szegedi középkortörténeti könyvtár 5. – 

Szeged, 1994. – Old.128-141.; Berend Nora. At the Gate of Christendo,. Jews, Muslims and 
’Pagans’ in Medieval Hungary c. 1000 – c. 1300.– Cambridge, 2001. – P.87-93.

21 Hunyadi Zsolt. The Hospitaller int he Kingdom of Hungary: Commanderies, Personnel and a 
Particular Activity up to c. 1400. // The Crusades and the Military Orders / Ed. by Hunyadi Zsolt 
and Laszlovszky József. – Budapest, 2001. – P. 253-268. here: 256. 

22 Szűcs Jenő. Op. cit. – Old. 45-49.; Kristó Gyula. Nem magyar népek a középkori Magyarorszá-
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new settlers were mainly mine-workers or agricultural labourers on the estates of 
private owners23.  

3. The uneven population density explains to us the large-scale migration which 
characterized the second half of the 13th century: the peasantry of different legal 
status of the Transdanubian royal and ecclesiastical  lands often escaped (there are 
evidences of this) and they appeared on the uninhabited or sparsely populated areas 
of the Great Hungarian Plain as serfs enjoying extended rights. Here we have to 
do with the rise in the number of secular landowners and their elastic policy of 
organizing settlements by safeguarding privileges. This phenomenon cannot neglect, 
either, that some escaped the Mongols, returned but did not rebuild the destroyed 
village, instead, they erected a new settlements in the neighbourhood24. 

4. The lack of working force of the second half of the 13th century led to a 
migration process the further consequences of which were the changes of the 
agrarian structure (the achievement of a status for serfs safeguarding for them free 
movement), new agricultural technology, e. g. the heavy plough and the beginning 
of production by the peasants themselves25. 

5. The royal policy keeping an eye on the defence of the protection of the 
kingdom led to some governmental changes, the elite was more involved into the 
decisions of the ruler. Also, the picture of the settlements of the country changed due 
to the support of building stone fortresses26.

In Poland:
1. The population of Poland at the end of the 13th century is estimated 2 to 2.5 

million. We have not enough evidence to set the extent of the destruction of the 
Mongols invasion. 

2. In Silezia and Little Poland the expansion of German settlers continued, true, 
of which we have no demographic data but it can be measured by the extent of 
urbanization and the growth in the number of villages enjoying German legal status. 
Diplomas are a help in this respect27.

In the Kievan Rus’:
1. As for the population number of the Kievan Rus’ there are only estimations 

and indirect data for creating hypotheses. The entire territory of the Rus’ can be 
estimated about 1.2 million square kilometres, ranging from the Carpathians to the 
river Neva and the mouth of the river Oka28. If we count with the highest estimate 
of population, 7.5 (Vernadsky), the density population is very low: 0.2 per square 

gon. – Budapest, 2003. – Old.144-148. 
23 Szűcs Jenő. Op. cit. – Old.16-19, 33-74.
24 Szűcs Jenő. Op. cit. – Old. 155-177. 
25 Szűcs Jenő. Op. cit. – Old. 177-186.
26 Fügedi Erik. Vár és társadalom a 13-14. századi Magyarországon. – Budapest, 1977; Szűcs 

Jenő. Op. cit. – Old. 27-33.
27 Kłoczowski Jerzy. Op. cit. – S. 3-35, 39-40. ; Irgang Winfried. Auswirkungen es Mongolenein-

falls auf sie Siedlungsentwicklung in Schlesien // Irgang Winfried. Schleisen im Mittelalter. – P. 
30-47.

28 Generally about the territory and population of Kievan Rus’ see: Font Márta. Kijevi Rusz 1000-
1204 //  Kelet-Európa és a Balkán 1000-1800. Eastern Europe and the Balkans / Ed. Sashalmi 
Endre. – Pécs, 2007. – Old.164-174; Fennell John. Op. cit. – P. 85.
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kilometres29. Tcherepnin counted with a lower number of 4.5 – 5.3 million, which 
means an even more sparsely populated area30. However, we know that the population 
was basically concentrated on the central settlements and their neighbourhood, the 
density was uneven. The destruction of the Mongol invasion in winter must have been 
graver for the inhabitants who had gone to the central settlements than in Hungary 
were the mountains and marshes provided a refuge in spring and summer, and the 
few existing stone fortresses served as a protection. The chance of escape, however, 
cannot be excluded here either. We have evidences of people of Halych who were 
refugees in Hungary31. Life became normal again in the region of Vladimir-Suzdal32, 
which is also an indication of the return of refugees.

2. In the case of the Kievan Rus’ the campaign of 1240 had as a consequence 
that the former centre of the Rus’ got under total Mongol rule which holds true of the 
lands, too, which were the most fertile ones. The migration from the territories under 
Mongol rule (following in the tradition of the migration in north-eastern direction) 
to the North–East was a setback in agricultural technology, the husbandry based on 
clearing came into the foreground again, due to problems of fodder cattle grazing 
was pushed back33. All in all, because of the climatic situation the former know-how 
regarding agriculture was lost. The exploitation of the goods provided by forests 
became signifi cant (furs, wax, honey), which in the long run maintained extensive 
agriculture with smaller yields, the signs of which could be discerned as soon as the 
late 13th century, its long duration, however, only became evident in the 14th – 15th 
centuries.

3. Finally, one has to mention the circumstance, which is not only the consequence 
of the military campaign of 1240. Namely that the political independence of the 
earlier Kievan Rus’ stopped to exist34. Certainly, with the exception of Novgorod 
which city is an exception in the sense, too, that it remained unaffected by Mongol 
attacks, which cannot be claimed of regions, which came under Lithuanian rule35.         

To conclude:
The consequences of the destruction caused by the Mongols varied considerably. 

There is not possible determine the dimension of casualties because we have no 
evidences about the population before. The indirect information point out, not only 
the campaign but also the presence of Mongols led to reduction of population. After 
29 Vernadsky George. Kievan Russia. – New Haven, 1948. – P.102-105. 
30 Черепнин Л. В. Формирование крестьянтва на Руси / Л. В. Черепнин // История 
крестьянства в Европе. – T.I. – Москва, 1985. – C.314-349. here: C.314.

31 See: Maladik Ruthenus // Hazai Okmánytár I-VIII. szerk. Nagy Imre. – Győr – Budapest, 1865-
1891. here: VII. 83.; Font Márta. Árpád-házi királyok és Rurikida fejedelmek Kings of Dy-
nasty of Árpáds and Princes of Dynasty of Rurikids / M. Font // Szegedi középkortörténeti 
könyvtár 21. – Szeged 2005. – Old.105.

32 Fennell John. Op. cit. – P. 97.
33 Heller Klaus. Russische Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Ie Kiever und die Moskauer Perio-

de. – Darmstadt, 1987. – P.136-142.
34 Font Márta. Oroszország, Ukrajna, Rusz. Russia, Ukraine, Rus’ – Budapest, 1998. – Old.114-

122.
35 Font Márta. Ukrajna középkori gyökerei. The Medieval Roots of Ukraine // Font Márta, Var-

ga Beáta. Ukrajna történeteA History of Ukraine. – Szeged, 2006. – Old. 7-104. here: 90-104.
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the Mongols left the region, the refugees came back, it was general situation in whole 
region. In Poland and Hungary increased the number of immigrants from Germany, 
which started at the beginning of 13th century. Its result was the development of the 
cities and enlargement of a new agricultural technology. In case of Hungary was 
more signifi cant the strengthening of defence of borders through the settlement of 
Cumans, the foundation of new houses of Hospitallers, and supporting of building the 
new stone-castles. The Eastern part of Hungary was undermanned which led to the 
signifi cance mobility from Western to Eastern. Its result was the rapid enlargement 
of the new agricultural technology and the free status among the peasants. In former 
Kievan Rus’ the direction of migration were the North Eastern and Western region, 
which were not without the infl uence of Mongols, too. In North Eastern region the 
climatic conditions did not stimulate the development of agriculture, in contrary 
there was a setback to the former extensive technology.              

1. East Central Europe in the thireenth 
century

Font, Márta: Árpád-házi királyok és Rurikida 
fejedelmek. Szeged 2005. 305.

2. Th e defending of the borders by diff erent 
groups of warriors

Font, Márta: Im Spannungsfeld der christlichen 
Grossmächte. Herne 2008. Tafel N° 11.

3. Th e Tartars attack against the Rus’ in 1239
Хрусталев, Д. Г.: Русь: от наществия до 
«ига» 30-40 гг. ХII вв. СПб. 2004. 169.

4. The Tartars attack against 
the Rus’ in 1240

Хрусталев, Д. Г.: Русь: от наществия до 
«ига» 30-40 гг. ХII вв. СПб. 2004. 192.
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5. The Tartars attack against the 
Hungarian Kingdom in 1241-1242

Font, Márta (ed.): Dinasztia, hatalom, egyház. 
Pécs 2009. 502.

6. The Tartars campaigns in Eastern 
Europe from the middle of 13th century 

to the middle of 15th century
Font, Márta (ed.): Dinasztia, hatalom, 

egyház. Pécs 2009. 510.

Марта Фонт. КРИЗА У СЕРЕДНЬОВІЧНОМУ СУСПІЛЬ-
СТВІ: МОНГОЛЬСЬКЕ ВТОРГНЕННЯ У СХІДНУ ТА ЦЕН-
ТРАЛЬНУ ЄВРОПУ.
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Андрей Чернов*

ВЕЩИЙ ОЛЕГ: КРЕЩЕНИЕ И ГИБЕЛЬ

1. ТЕМНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

– Хочу ви деть его кос ти! – лу ка во ус мех-
нув шись, ска зал князь. – Шку ру его я ви дел… на 
дру гом ко не!

Шталмейстеры по ве ли Оле га на ка кой-
то кур ган, с ко то ро го его при нес ли об рат но 
мерт вым. Пос лед нее сло во кня зя бы ло: «Змея!»

 Из это го ис то ри ки де ла ют зак лю че ние, 
что Олег умер от уку са змеи.

Всеобщая история, обработанная “Сати-
риконом”. 1911

В представлении историков князь Олег – последовательный и закоренелый 
язычник. Как язычник он и гибнет1. Что это – историческая правда или один из 
многочисленных стереотипов, которыми полна наша история? 

Полемика о договорах Олега уже третий век сводится к тому, существовал 
ли договор 907 года2 и каким образом готовился договор 912 года3. Большин-
ство исследователей считает, что византийские и арабские источники не упоми-
нают об Олеге. Однако в Хронике Псевдо-Симеона (последняя треть X века)4, в 
* Чернов Андрій Юрійович – історик, поет і письменник (Санкт-Петербург, Росія).
1 Лебедев Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси. СПб., 2005. С. 456–457.
2 “В Русском хронографе” поход Олега отнесен к 6415, то есть к 907 году (ч. I, с. 354) и к 

6414, то есть к 906 году (ч. II, с. 156).
3 См.: Сахаров А. Н. Дипломатия Древней Руси. – Москва, 1980; Каштанов С. М. Из исто-
рии русского средневекового источника. (Акты X–XVI вв.). – Москва, 1996.

4 Рассказ о неком могущественном правителе росов, от коего “росы получили свое имя 
<…> после того, как им удалось избежать последствий того, что предсказывали о них 
оракулы, благодаря какому-то предостережению или божественному озарению того, кто 
господствовал над ними” (Древняя Русь в свете зарубежных источников / Под редакцией 
Е. А. Мельниковой. – Москва, 1999. –  С. 115). В “Повести временных лет”: при Олеге в 
Киеве словене, чудь и Русь прозвались Русью (Отсюда может происходить и известный 
лишь по «Слову» этноним русичи, то есть потомки Роса/Руса). Это текстологическое со-
впадение может быть свидетельством того, что предшественник Нестора и Псевдо-Си-
меон пользовались какой-то неизвестной византийской хроникой. О том же говорит и от-
носящаяся к сюжету Вещего Олега приписка на полях 171 главы “Русского хронографа”. 
После  слов “Княживъ л�т 33” читаем: “Сие пишетъ о немъ въ Греческомъ л�тописце” 
(ПСРЛ. – Т. 22. – С. 355). Псевдо-Симеону известно, что у стен Царьграда Олег ослу-
шался своих прорицателей, но не погиб. И он должен был погибнуть, когда б отведал 
вынесенного ему отравленного вина. Отвергнув дары, Олег заслужил прозвище Вещий и 
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трактате Константина Багрянородного (середина Х в.) “О церемониях”5, в тру-
де арабского историка ал-Марвази “Табаи  аль-Хайя-ван” (ок. 1120)6, в “Такти-
ке” Льва VI7 остались косвенные свидетельства похода и договора Олега 907 г.

После византийского похода, как указывает русский летописец, Олег пять 
лет живет “в мире со всеми”. В 912 году русский князь заключает на удивление 
выгодный ему договор с греками8. По доброй воле, безо всякой новой угрозы 
со стороны Руси, византийские императоры даруют Олегу беспрецедентные 
торговые льготы. Текст договора подписан Олегом 2 с ентября. Никто, впрочем, 
не обратил внимания, что это день святого Маманта, а именно у его церкви по 
договору 907 года греки повелели русским селиться в Царьграде9.
посрамил волхвов, предупреждавших, мол, замиришься – погибнешь.

5 Упоминание об участии русских судов в критской экспедиции 910/911 гг. (См.: Вернадский 
Г. В. Киевская Русь. – Москва, 2000; Constantine Porphyrogenitus. De Cerimoniis Aulae 
Byzantinae. – I. – Сhap. XLIV). Эти суда, вероятно, были посланы Олегом.

6  Сообщение, что по преданию русские достигли Константинополя, “несмотря на цепи в 
заливе”, которое В. Минорский отнес к походу Олега 907 г. (Minorsky V. Hudud al-Alam. – 
Oxford, 1937. – Р. 144, 398–400).

7 Упоминание после морских сражений с арабами (906), морских сражений с росами (Древ-
няя Русь в свете зарубежных источников. – С. 114–1150.

8  Н. Г. Бережков считал, что в “Повести временных лет” представлен один только мартов-
ский стиль. (См.: Бережков Н. Г. Хронология русского летописания. – Москва, 1963. – С. 
16–17.) Однако это ошибка. Календарь ПВЛ – сентябрьский. Заметим, договору Олега 
предшествует комета июля 912 года. В Ипатьевской под 6419 (911): “Явися звѣзда на 
западѣ копѣинымъ образомъ”. В Лаврентьевской под тем же годом: “Явися звѣзда велика 
на западе копеинымъ образомъ”. То и другое восходит к Продолжателю Амартола “При 
сем (при императоре Александре) звѣзда явися велия от запада копийника его нарицаху 
о сих злии”. Это была комета Галлея. (См.: Повесть временных лет. – Санкт-Петербург, 
1999. – С. 420.) В ПВЛ датировка кометы сдвинута на год раньше даты договора. Но по 
астрономическим таблицам комета Галлея прошла через перигелий 19 июля 912 года. 
(Святский Д. О. Астрономические явления в русских летописях с научно-критической 
точки зрения. / Д. О. Святский // Известия Отделения русского языка и словесности Ака-
демии Наук. – Т.20. – Петроград, 1915. – Кн. 2. – С. 201 и след.). На тот же сентябрь 912 
года указывает и ал-Марвази, говоря о крещении русов (см. ниже). 

9 “В год 6415 (907). Пошел Олег на греков, оставив Игоря в Киеве; взял же с собою мно-
жество варягов, и славян, и чуди, и кривичей, и мерю, и древлян, и радимичей, и полян, и 
северян, и вятичей, и хорватов, и дулебов, и тиверцев, известных как толмачи: этих всех 
называли греки “Великая Скифь”. И с этими всеми пошел Олег на конях и в кораблях; 
и было кораблей числом 2000. И пришел к Царьграду; греки же замкнули Суд, а город 
затворили. И вышел Олег на берег, и начал воевать, и много убийств сотворил в окрест-
ностях города грекам, и разбили множество палат, и церкви пожгли. А тех, кого захватили 
в плен, одних иссекли, других замучили, иных же застрелили, а некоторых побросали в 
море, и много другого зла сделали русские грекам, как обычно делают враги.
И повелел Олег своим воинам сделать колеса и поставить на колеса корабли. И когда 

подул попутный ветер, подняли они в поле паруса и пошли к городу. Греки же, увидев 
это, испугались и сказали, послав к Олегу: “Не губи города, дадим тебе дань, какую за-
хочешь”. И остановил Олег воинов, и вынесли ему пищу и вино, но не принял его, так 
как было оно отравлено. И испугались греки, и сказали: “Это не Олег, но святой Дмитрий, 
посланный на нас Богом”. И приказал Олег дать дани на 2000 кораблей: по 12 гривен на 
человека, а было в каждом корабле по 40 мужей.
И согласились на это греки, и стали греки просить мира, чтобы не воевал Греческой 

земли. Олег же, немного отойдя от столицы, начал переговоры о мире с греческими ца-
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 Договор сугубо торговый, в нем прописаны льготы русским купцам и 
регламент их поведения в Константинополе. И ни о каком военно-полити ческом 
союзе Византии и Руси речи не идет. 

Договор заключен в Константинополе, и далее летописец упомянул о том, 
что имп ераторы-соправители Лев и Александр “имшеся по дань” (обязались 
уплатить дань) “и ротѣ заходивше межы собою, целовавше сами крестъ, а Олга 
водившее на роту и мужи его по Рускому закону, кляшася оружьем своимъ, и 
Перуномъ, богомъ своимъ, и Волосомъ, скотьемъ богом, и утвердиша миръ”.

Совсем иное дело – подписанный Олегом в Киеве текст договора 
912 года. Договор начинается верительной грамотой послов (как показал 
С. М. Каш танов, это обычная практика в византийском внешнеполитическом 
делопроизводстве)10. И далее следует сам текст договора, составленный при 
рями Леоном и Александром и послал к ним в столицу Карла, Фарлафа, Вермуда, Рулава 
и Стемида со словами: “Платите мне дань”. И сказали греки: “Что хочешь, дадим тебе”. 
И приказал Олег дать воинам своим на 2000 кораблей по 12 гривен на уключину, а за-
тем дать дань для русских городов: прежде всего для Киева, затем для Чернигова, для 
Переяславля, для Полоцка, для Ростова, для Любеча и для других городов: ибо по этим 
городам сидят великие князья, подвластные Олегу. “Когда приходят русские, пусть берут 
содержание для послов, сколько хотят; а если придут купцы, пусть берут месячное на 6 
месяцев: хлеб, вино, мясо, рыбу и плоды. И пусть устраивают им баню – сколько захотят. 
Когда же русские отправятся домой, пусть берут у царя на дорогу еду, якоря, канаты, 
паруса и что им нужно”. И обязались греки, и сказали цари и все бояре: “Если русские 
явятся не для торговли, то пусть не берут месячное; пусть запретит русский князь указом 
своим приходящим сюда русским творить бесчинства в селах и в стране нашей. Прихо-
дящие сюда русские пусть живут у церкви святого Маманта, и пришлют к ним от нашего 
царства, и перепишут имена их, тогда возьмут полагающееся им месячное, – сперва те, 
кто пришли из Киева, затем из Чернигова, и из Переяславля, и из других городов. И пусть 
входят в город только через одни ворота в сопровождении царского мужа, без оружия, по 
50 человек, и торгуют, сколько им нужно, не уплачивая никаких сборов”.
Цари же Леон и Александр заключили мир с Олегом, обязались уплатить дань [воз-

можен перевод и платить: в этом случае речь о регулярно выплачиваемой дани – А. Ч.] 
и присягали друг другу: сами целовали крест, а Олега с мужами его водили присягать 
по закону русскому, и клялись те своим оружием и Перуном, своим богом, и Волосом, 
богом скота, и утвердили мир. И сказал Олег: “Сшейте для руси паруса из паволок, а 
славянам копринные”, – и было так. И повесил щит свой на вратах в знак победы, и по-
шел от Царьграда. И подняла русь паруса из паволок, а славяне копринные, и разодрал их 
ветер; и сказали славяне: “Возьмем свои толстины, не даны славянам паруса из паволок”. 
И вернулся Олег в Киев, неся золото, и паволоки, и плоды, и вино, и всякое узорочье. И 
прозвали Олега Вещим, так как были люди язычниками и непросвещенными” (Повесть 
временных лет / Перевод Д. С. Лихачева. – Санкт-Петербург, 1999. – С. 152–153). 

10 “В год 6420 (911). Послал Олег мужей своих заключить мир и установить договор между 
греками и русскими, говоря так: “Равно другаго свещания [Это выражение сегодня пере-
водят как “список с договора”. Перевод ошибочен, поскольку в конце теста читаем: “И 
таковое написание дахомъ царства вашего на утверждение; обоему пребывати таковому 
совещанию” То есть написание – список, а сѣвещание – договор. А потому “Равно друга-
го свещания, заключенного при тех же царях Льве и Александре” следует переводить как 
“В соответствии с другим договором, заключенным при тех же царях”. С той же формулы 
начинается и договор Игоря 945 г.: “Равно другаго свѣщанья”, и ниже уточнено, что “по-
слам поручено возобновить старый мир”. Такой же формулой начат и договор Святослава 
971 года: “Равно другаго свѣщанья, бывшаго при Святославѣ, велицѣмъ князи рустѣмь, 
и при Свѣналъдѣ, писано при Фефелѣ синкелѣ и к Ивану, нарицаемому Цѣмьскию, царю 



702

участии грека Иоанна (видимо, византийского посла) и им же переведенный  на 
греческий еще в Киеве. С этим-то текстом, но уже в греческом варианте, Олег 
и отправляет посольство в Царьград:

“Наша светлость, превыше всего желая в Боге укрепить и удостоверить 
дружбу, существовавшую постоянно между христианами и русскими, рассу-
дили по справедливости, не только на словах, но и на письме, и клятвою твер-
дою, клянясь оружием своим, утвердить такую дружбу и удостоверить ее по 
вере и по закону нашему.

Таковы суть главы договора, относительно которых мы себя обязали по 
Божьей вере и дружбе”.

 Это выражение может показаться ошибкой, ведь православные императоры 
веру в Велеса и Перуна “божьей” не могли признать по определению. Кроме 
того, в этом, пусть и невероятном случае, в тексте были бы упомянуты и Пе-
рун, и Волос, как в том же договоре 907 года. Но языческий элемент в этом 
договоре полностью отсутствует (вопреки И. Я. Фроянову, утверждающему 
обратное, но мотивирующему свое заключение лишь тем, что греки названы 
“христианами”, а киевляне “русскими”). Необъяснимой и дикой ошибкой пе-
ревода с греческого, на которую, впрочем, также никто не обращает внимания, 
представляется и фраза: “Наша светлость, превыше всего желая в Боге укре-
пить и удостоверить дружбу…”. Как можно удостоверить “дружбу в Боге”, 
если сам ты язычник и в Бога не веруешь?

Перевод текста договора на современный язык и его интерпретации остают-
ся дискуссионными11. Итак, русский “великий князь” с помощью византийского 

гречьскому”. И ниже указано, что Святослав уже заключал договор с греческим царем: 
“Азъ, Святославъ, князь русский, яко же кляхъся, и утвержаю на свѣщаньѣ семь роту 
свою”. Но этой формулы нет (и не могло быть) в выписках из первого договора Олега 
907 г. Отметим, что к двум царям, с которыми заключался договор 907 года, в 912-м до-
бавился и третий – Константин VII Багрянородный, император Македонской династии. 
Он – сын Льва VI, родившийся в мае 905 г. Его имени не было в договоре 907 года (см. 
текст 912 года), поскольку Константин венчан соправителем Льва и Александра только в 
911 году – А. Ч.] заключенного при тех же царях Льве и Александре. Мы от рода русско-
го – Карлы, Инегелд, Фарлоф, Веремуд, Рулав, Гуды, Руалд, Карн, Фрелав, Рюар, Актеву, 
Труан, Лидул, Фост, Стемид. посланные от Олега, великого князя русского, и от всех, кто 
под рукою его, – светлых и великих князей, и его великих бояр, к вам, Льву, Александру и 
Константину, великим в Боге самодержцам, царям греческим, для укрепления и для удо-
стоверения многолетней дружбы, бывшей между христианами и русскими, по желанию 
наших великих князей и по повелению, от всех находящихся под рукою его русских...” 

11  “Первыми словами нашего договора помиримся с вами, греки, и станем любить друг 
друга от всей души и по всей доброй воле, и не дадим произойти, поскольку это в на-
шей власти, никакому обману или преступлению от сущих под рукою наших светлых 
князей; но постараемся, насколько в силах наших, сохранить с вами, греки, в будущие 
годы и навсегда непревратную и неизменную дружбу, изъявлением и преданием письму 
с закреплением, клятвой удостоверяемую. Так же и вы, греки, соблюдайте такую же не-
поколебимую и неизменную дружбу к князьям нашим светлым русским и ко всем, кто 
находится под рукою нашего светлого князя всегда и во все годы.
А о главах, касающихся возможных злодеяний, договоримся так: те злодеяния, которые 

будут явно удостоверены, пусть считаются бесспорно совершившимися; а каким не ста-
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дипломата Иоанна изготовляет две хартии. Это или два греческих списка для 
нут верить, пусть клянется та сторона, которая домогается, чтобы злодеянию этому не 
верили; и когда поклянется сторона та, пусть будет такое наказание, каким окажется пре-
ступление.
Об этом: если кто убьет, – русский христианина или христианин русского, – да умрет на 

месте убийства. Если же убийца убежит, а окажется имущим, то ту часть его имущества, 
которую полагается по закону, пусть возьмет родственник убитого, но и жена убийцы 
пусть сохранит то, что полагается ей по закону. Если же окажется неимущим бежавший 
убийца, то пусть останется под судом, пока не разыщется, а тогда да умрет.
Если ударит кто мечом или будет бить каким-либо другим орудием, то за тот удар или 

битье пусть даст 5 литр серебра по закону русскому; если же совершивший этот про-
ступок неимущий, то пусть даст сколько может, так, что пусть снимет с себя и те самые 
одежды, в которых ходит, а об оставшейся неуплаченной сумме пусть клянется по своей 
вере, что никто не может помочь ему, и пусть не взыскивается с него этот остаток.
Об этом: если украдет что русский у христианина или, напротив, христианин у рус-

ского, и пойман будет вор пострадавшим в то самое время, когда совершает кражу, либо 
если приготовится вор красть и будет убит, то не взыщется смерть его ни от христиан, ни 
от русских; но пусть пострадавший возьмет то свое, что потерял. Если же добровольно 
отдастся вор, то пусть будет взят тем, у кого он украл, и пусть будет связан, и отдаст то, 
что украл, в тройном размере.
Об этом: если кто из христиан или из русских посредством побоев покусится (на гра-

беж) и явно силою возьмет что-либо, принадлежащее другому, то пусть вернет в тройном 
размере.
Если выкинута будет ладья сильным ветром на чужую землю и будет там кто-нибудь 

из нас, русских, и поможет сохранить ладью с грузом ее и отправить вновь в Греческую 
землю, то проводим ее через всякое опасное место, пока не придет в место безопасное; 
если же ладья эта бурей или на мель сев задержана и не может возвратиться в свои мес-
та, то поможем гребцам той ладьи мы, русские, и проводим их с товарами их поздорову. 
Если же случится около Греческой земли такая же беда с русской ладьей, то проводим ее 
в Русскую землю и пусть продают товары той ладьи, так что если можно что продать из 
той ладьи, то пусть вынесем (на греческий берег) мы, русские. И когда приходим (мы, 
русские) в Греческую землю для торговли или посольством к вашему царю, то (мы, гре-
ки) пропустим с честью проданные товары их ладьи. Если же случится кому-либо из нас, 
русских, прибывших с ладьею, быть убиту или что-нибудь будет взято из ладьи, то пусть 
будут виновники присуждены к вышесказанному наказанию.
Об этих: если пленник той или иной стороны насильно удерживается русскими или 

греками, будучи продан в их страну, и если, действительно, окажется русский или грек, 
то пусть выкупят и возвратят выкупленное лицо в его страну и возьмут цену его купив-
шие, или пусть будет предложена за него цена, полагающаяся за челядина. Также, если 
и на войне взят будет он теми греками, – все равно пусть возвратится он в свою страну и 
отдана будет за него обычная цена его, как уже сказано выше.
Если же будет набор в войско и эти (русские) захотят почтить вашего царя, и сколько 

бы ни пришло их в какое время, и захотят остаться у вашего царя по своей воле, то пусть 
так будет.
Еще о русских, о пленниках. Явившиеся из какой-либо страны (пленные христиане) на 

Русь и продаваемые (русскими) назад в Грецию или пленные христиане, приведенные на 
Русь из какой-либо страны, – все эти должны продаваться по 20 латников и возвращаться 
в Греческую землю.
Об этом: если украден будет челядин русский, либо убежит, либо насильно будет про-

дан и жаловаться станут русские, пусть докажут это о своем челядине и возьмут его на 
Русь, но и купцы, если потеряют челядина и обжалуют, пусть требуют судом и, когда на-
йдут, – возьмут его. Если же кто-либо не позволит произвести дознание, – тем самым не 
будет признан правым.
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двух императоров; семилетний Константин, в расчет не принимается, или гре-
ческий текст и идентичный ему русский. Своей рукой князь скрепляет христи-
анской клятвой оба пергамена. (Удивительно, но даже С. М  Каштанов, отме-
тивший, что договор 912 года полностью составлен от лица русских, внимания 
на это не обращает.)

Затем Олег вручает договор своим послам, и далее, как и положено в визан-
тийском делопроизводстве, следует клятва послов12. Клятва послов опоясывает 

И о русских, служащих в Греческой земле у греческого царя. Если кто умрет, не распо-
рядившись своим имуществом, а своих (в Греции) у него не будет, то пусть возвратится 
имущество его на Русь ближайшим младшим родственникам. Если же сделает завеща-
ние, то возьмет завещанное ему тот, кому написал наследовать его имущество, и да на-
следует его.
О русских торгующих.
О различных людях, ходящих в Греческую землю и остающихся в долгу. Если злодей 

не возвратится на Русь, то пусть жалуются русские греческому царству, и будет он схва-
чен и возвращен насильно на Русь. То же самое пусть сделают и русские грекам, если 
случится такое же”.
Концовку текста для удобства  разобьем  на синтагмы:
 “На оутверженье же и неподвижение 
быти межи вами христьяны и Русью
бывшии миръ състворихомъ Ивановомъ написаниемъ
на двою харотью царства вашег о [В тексте Ипатьевской летописи читается “Цря”, но 

над “р” стоит “с” под титлом. Однако поскольку в преамбуле договора звучит обращение 
к трем императорам, значит, в подлиннике было или “цртва” с выносным “с” (как ниже в 
тексте), или “цртвя” также с выносным “с”, а переписчик вместо “царствия вашего” (или 
“царства” прочел “цесаря вашего”]
и своею рукою предлежащимъ честнымъ крестомъ
и святою единосущною Троицею
единого истиньнаго Бога нашего извести,
и дасть нашимъ посломъ” (ПСРЛ. – Т.2. – Стб. 27–28).
Обычно переводят так: “В знак крепости и неизменности, которая должна быть между 

вами, христианами, и русскими мирный договор этот сотворили мы Ивановым написа-
нием на двух хартиях – Царя вашего и своею рукою, – скрепили его клятвою предлежа-
щим честным крестом и святою единосущною Троицею единого истинного Бога вашего 
и дали нашим послам”.
Но, во-первых, во всех списках Ипатьевской летописи: “единого истинного Бога 

нашего”, а во-вторых, выражение “на двух хартиях – Царя вашего и своею рукою” 
бессмысленно грамматически.

“Своею рук ой” синтаксически относится к глаголу извести (“скрепил”). Речь о том, что 
Олег скрепил обе копии своей рукой, видимо, на чертав на списках святой крест и призвав 
в свидетели Троицу. 

И потому по Ипатьевской летописи перевод должен быть таким: “На утверждение не-
поколебимости, которое должно быть между вами христианами и Русью, сей мир со-
творили мы Ивановым написанием на двух хартиях царства вашего и своею рукою 
скрепили его клятвой предлежащим честным крестом и святою единосущною Трои-
цею единого истинного Бога нашего и дали нашим послам”.

12 “Мы же клялись царю вашему, поставленному от Бога, как божественное создание [Легче 
всего было бы предположить, что здесь и в Ипатьевской, и Лаврентьевской летописи, 
утрачено вышедшее из употребления к XIV веку двойственное число. Но послов дей-
ствительно принимал один из двух императоров – Лев VI, чей семилетний сын Констан-
тин также упомянут во втором договоре. Император Александр при Льве государствен-
ным управлением не занимался – А. Ч.], по вере и по обычаю нашим, не нарушать нам и 
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договор (вспомним, что текст и начинается с их слов). А клятва византийских 
императоров отсутствует, и это говорит о том, что летописец берет текст из 
русского списка договора. Напомним, что договор 907 года цитируется в об-
ратном переводе с греческого, а, значит, предположение А. А. Шахматова, по-
лагавшего, что договор 907 года не существовал и цитаты из него в ПВЛ лишь 
сделанное летописцем извлечение из договора 912 года, – ошибочно. 

Упоминание об “Ивановом написании” (ничего подобного нет в догово-
ре Игоря) отсылает нас к договору Святослава, который подписывает договор 
в собственном стане. А гарантом того, что язычник Святослав действительно 
клялся (богом Перуном и богом Волосом) выступает высокопоставленный гре-
ческий монах (синкел) Феофил.

Из комментария летопис ца к первому договору Олега мы знаем, что “Оле-
га с мужами его водили присягать по закону русскому, и клялись те своим ору-
жием и Перуном, своим богом, и Волосом, богом скота, и утвердили мир”.

Но в том и дело, что Олег подписывает договор 912 года в Киеве (и безо 
всякого нового похода на Царьград), и из Киева отправляет посольство в Кон-
стантинополь. И как невозможна клятва здоровьем чужых отца и матери, так 
немыслимо, чтобы Олег клялся христианским Богом, не приняв крещения.

Собственно, видимо, это и подтверждает внесением своего имени в текст 
договора грек Иоанн, и вот почему во всем договоре Олега не нашлось места 
даже для упоминания о русских языческих “богах”. Обойдены они и в клятве 
послов, где тактично заявлено, что русские послы клянутся “по вере и по обы-
чаю нашим”.

Эта дипломатическая тактичность сквозит и в договоре язычника Игоря13. 

никому из страны нашей ни одной из установленных глав мирного договора и дружбы. 
И это написание дали царям вашим на утверждение, чтобы договор этот стал основой 
утверждения и удостоверения существующего между нами мира. Месяца сентября 2, ин-
дикта 15, в год от сотворения мира 6420”.

13 “Великий князь наш Игорь, и бояре его, и люди все русские послали нас к Роману, Кон-
стантину и Стефану, к великим царям греческим, заключить союз любви с самими царя-
ми, со всем боярством и со всеми людьми греческими на все годы, пока сияет солнце и 
весь мир стоит. А кто с русской стороны замыслит разрушить эту любовь, то пусть те из 
них, которые приняли крещение, получат возмездие от Бога Вседержителя, осуждение на 
погибель в загробной жизни, а те из них, которые не крещены, да не имеют помощи ни от 
Бога, ни от Перуна, да не защитятся они собственными щитами, и да погибнут они от ме-
чей своих, от стрел и от иного своего оружия, и да будут рабами во всю свою загробную 
жизнь… Мы же договор этот написали на двух хартиях, и одна хартия хранится у нас, 
царей, – на ней есть крест и имена наши написаны, а на другой – имена послов и купцов 
ваших. <...> Мы же, те из нас, кто крещен, в соборной церкви клялись церковью святого 
Ильи в предлежании честного креста и хартии этой соблюдать все, что в ней написано, и 
не нарушать из нее ничего; а если нарушит это кто-либо из нашей страны – князь ли или 
иной кто, крещеный или некрещеный, – да не получит он помощи от Бога, да будет он 
рабом в загробной жизни своей и да будет заклан собственным оружием. А некрещеные 
русские кладут свои щиты и обнаженные мечи, обручи и иное оружие, чтобы поклясться, 
что все, что написано в хартии этой, будет соблюдаться Игорем, и всеми боярами, и всеми 
людьми Русской страны во все будущие годы и всегда. Если же кто-нибудь из князей или 
из людей русских, христиан или нехристиан, нарушит то, что написано в хартии этой, – 
да будет достоин умереть от своего оружия и да будет проклят от Бога и от Перуна за то, 
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Показательно, что и в клятве веротерпимого язычника Игоря Перун не назван 
Богом, но дважды противопоставлен христианскому “Богу Вседержителю”. 

Переписав договор 912 года, летописец рассказывает, куда именно греки 
повели послов Олега: “Царь же Леон почтил русских послов дарами – золо-
том, и шелками, и драгоценными тканями – и приставил к ним своих мужей 
показать им церковную красоту, золотые палаты и хранящиеся в них богат-
ства: множество золота, паволоки, драгоценные камни и страсти Господни 
– венец, гвозди, багряницу и мощи святых, уча их вере своей и показывая им 
истинную веру. И так отпустил их в свою землю с великою честью. Послы 
же, посланные Олегом, вернулись к нему и поведали ему все речи обоих царей, 
как заключили мир и договор положили между Греческою землею и Русскою и 
установили не преступать клятвы – ни грекам, ни Руси”.

 Из этого следует, что договор 912 года с его беспрецедентно выгодными 
для Руси условиями был предложен греками Олегу за его крещение и обеща-
ние крестить Русь. Попыткой начать процедуру крещения Руси надо объяснять 
и последовавшую осенью 912 году поездку Олега в Ладогу. Целью этой по-
ездки, как утверждает Архангелогородский летописец, сохранивший наиболее 
архаичную версию рассказа о гибели Олега14, было посрамить волхвов, пред-
сказавших князю смерть от его коня до того, как Олег принял власть по смерти 
Рюрика. Конфликт Олега с волхвами, требовавшими не заключать с Византи-
ей мирного договора, начинается еще под стенами Царьграда в 907 году (см. 
Хронику Псевдо-Симеона). Но в Ладоге Олег неосторожно произносит: “Во-
истину солгали мне волхвы наши, да придя в Киев побью волхвов”. И тем сам 
приговаривает себя к гибели на языческом капище Велеса в местности, и ныне 
именуемой “Заморье”15.

Сравним два текста:

что нарушил свою клятву”.
14 Мнение Б. А. Рыбакова, которое трудно оспорить.
15 Чернов А. Хроники изнаночного времени. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 58–62. В интер-
нете: http://chernov-trezin.narod.ru/Hroniki.pdf
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ДОГОВОР 907 г. (Д–907)
 
1. Единовременная дань греков.
2. О довольствии и содержании 

русских послов и купцов*.
3. Бесплатные провиант и 

оснастка судов для послов и купцов, 
возвращающихся на Русь.

4. Условие, что русские не берут 
месячины, если пришли не для тор-
говли.

5. Запрет русским творить бес-
чинства в Греции.

6. Регламент проживания рус-
ских послов и купцов в монастыре 
святого Маманта в Царьграде.

7. Право беспошлинной торгов-
ли русских в Царьграде.

8. Клятвы обеих сторон (в пере-
сказе)

ДОГОВОР 912 г. (Д–912)
 
1. Преамбула о мире и любви.
2. О злодеяниях и суде:
А) За убийство;
Б) Об имуществе убийцы;
В) О нанесенном увечье;
Г) О краже;
Д) О грабеже.
3. О выкинутой на берег ладье.
4. О возвращении пленников.
5. О свободном найме русских на гре-

ческу ю службу.
6. Еще о пленниках и беглецах.
7. Об имуществе русских, умерших 

на греческой службе.
8. “О взымающих дань Руси”.
9. О должниках.
10. Клятвы Олега и его послов

Договоры 907 и 912 годов действительно не “пересекаются”, а потому на-
до рассмотреть две гипотезы: или первый договор дополнен вторым, или похо-
да 907 года и впрямь не было, но из договора 912 года летописцем по каким-то 
причинным изъяты и перенесены на 907 год часть статей единого развернутого 
договора.

Однако сравнение с договором Игоря делает вторую гипотезу избыточной:

ДОГОВОР 945 г. (Д–945)
1. Преамбула о мире и любви.
2. См. 2 в Д-907 (дан в виде ссылки).
3. Требования к русским приносить не печати, а грамоты. Санкции к на-

рушителям.
4. См. 4 в Д-907.
5. См. 5 в Д-907.
6. См. 6 в Д-907.
7. См. 7 в Д-907. Добавление: ограничить покупку русскими шелка (паво-

лок).
8. Подтверждение пункта 3 из Д-907 с добавлением запрета зимовать в 

Царьграде.
9. См. 2 в Д-912. Пункты: А) О беглецах; Б) О краже.
10. См. 4 в Д-912.
11. Запрет русским воевать Корсунь.
12. Обещание греков давать воинов русскому князю по его просьбе.

* Полужирным шрифтом выделены статьи, совпадающие в комплексе договоров 907 и 
912 гг. со статьями договора 945 г.
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13. См. 3 в Д-912.
14. Запрет русским чинить препятствия корсунцам в ловле рыбы в устье 

Днепра и зимовать там.
15. Требование к Руси, чтобы она не пропускала черных болгар к Корсуни.
16. Еще о суде:
А) Требование не судить греков русским судом за все злодеяния (кроме 

убийства, кражи и увечья);
Б) Об имуществе убийцы;
В) О нанесенном увечье.
17. Требование к Руси поставлять воинов греческому царю по его приказу.
18. Клятвы обеих сторон.
 При сравнении последовательности статей обнаруживаем, что пункты 2–8 

в Д-945 года переписаны (с мелкими изменениями) из Д-907, пункты 9-10 и 
13 взяты из Д-912, а пункты 14–17 – новые. Такая прямая последовательность 
говорит о том, что и русские, и греки при составлении Д-945 использовали 
тексты Д-907 и Д-912. 

Другое дело, что с первого договора Олега прошло уже без малого сорок 
лет, и стороны предпочитают не просто возобновить старые договоренности, а 
заново прописать все условия византийско-русского соглашения.

Патриарх Фотий еще в 860-х, после неудачного похода Аскольда, что “кре-
щен свирепый народ рос”. Мы не знаем условий того первого греко-русского 
договора. Но Олег убил киевских варягов и тем похоронил упования Византии 
на дружественную им Киевскую Русь. Но политическая ситуация изменилась 
и Олег блестяще использовал эти изменения16.

Арабский историк ал-Марвази в переводе звучит так: “И было их (русов 
– А. Ч.) воспитание таким, пока они ни приняли христианство в месяцах 300 
года хиджры”17. (С точки зрения этого автора христианство “притупило мечи” 
русов и они позднее обратились к исламу. Последнее, казалось бы немыслимое 
свидетельство, впрочем, подтверждается ПВЛ в рассказе о том, как Владимир 
выбирал веру.)

По мнению украинского историка М. Брайчевского в этом сообщении 
“наиболее интересной представляется дата: 300 г. хиджры соответствует 
912 г. нашего летоисчисления. Имеется в виду год смерти Олега Вещего…”18. 
Историк и связывает это свидетельство персидского автора со смертью Олега 

16 “Известие Повести временных лет 912 года, повествующее о “научении”  русских по-
слов в Константинополе при императоре Льве VI «вере»и “показании” им “истинной” 
веры, должно рассматриваться как свидетельство оглашения – катехизации части русов, 
что подтверждается независимым сообщением ал-Марвази о крещении русов в 300 году 
хиджры (912 г.).  В середине – второй половине X в. (ПВЛ 944 г., 983 г.) русская летопись 
впервые твердо свидетельствует о русских христианах в Киеве” (Мусин А. О распростра-
нении христианства в древней Руси IX–XIV веков на основе данных археологии и пись-
менных источников // Исторический вестник. – 2000. –  № 2 (6).

17 См.: Заходер Б. Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. – Т.2. – Москва, 1967. 
– С. 106.

18 Брайчевський М. Ю. Утвердження християнства на Русі. – Київ, 1989. – С. 83. В интерне-
те: http://www.krotov.info/history/10/988/braychevsky_02.htm
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и прекращением гонений на христиан, которые, по его мнению имели место в 
Киеве с 882 года, то есть с убийства Аскольда.

Персидский автор Мухаммада ‘Ауфи (ХIII в.), и турецкий историк 
Шукруллы ибн Шихаба (ХV в.) повторили рассказ ал-Марвази о том, сколь па-
губно сказалось на русах принятие ими христианства. Якобы после крещения 
русам пришлось отказаться от набегов на соседние народы, а поскольку русы 
жили лишь грабежом, то, вконец обнищав, они обращаются к той вере, которая 
дает не только небесный, но и земной прибыток. И потому князь русов Булад-
мир просит шаха Хорезма разрешить ему участвовать в джихаде – священной 
войне за утверждение ислама. Буладмир – это, конечно, Владимир Красное 
Солнышко, а он и впрямь возможно отправлял послов в Хорезм, чтобы те по-
смотрели, какова там вера и пригласили мусульман в Киев на религиозный 
диспут с немцами, иудеями и греками.

Ал-Марвази – современник Ярослава Мудрого. Но он помнит, как под уда-
рами русских князей X века пал Хазарский каганат, как Русь утвердилась в 
Причерноморье и на Северном Кавказе. И, не стесняясь, выдает желаемое за 
действительное: для него все победы Руси объясняются тем, что она в свое вре-
мя приняла ислам. Если верить ал-Марвази, русы восточными походами попо-
лнили киевскую казну, а заодно произвели “исправление веры”. Отчего и стали 
самым могучим из известных народов. Видимо, ал-Марвази знал больше, чем 
написал. Он несколько удивлен тому, что трехсотлетняя годовщина хиджры 
была ознаменована не чем-то, а крещением русов. Эту странность и пытается 
осмыслить вышедшая из-под его пера легенда. Возможно, в руки ал-Марвази 
попали какие-то письма, записки или донесения арабского купца, дипломата, 
а, может, просто путешественника, находившегося в сентябре 912 года в Кон-
стантинополе, видевшего посольство Олега и встревоженного вестью о кре-
щении русских. Иными словами, в фундаменте легенды ал-Марвази должен 
лежать конкретный документ весьма проницательного современника Вещего 
Олега, решившего, что крещение русских послов должно коренным образом 
изменить геополитическую ситуацию в Средиземноморье и по всей ойкумене. 
Отталкиваясь от этого документа, и строит поучительный свой рассказ о неис-
поведимости господних путей персидский философ Аль-Марвази.
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 2. ЗЛОЕ ЛЕТО 6421

 
Слова Подпоручик Киже, Стивен, Рыбин  и  

Азанчеев назначаются император исправил: 
после первого к вставил преогромный ер, не-
сколько следующих букв похерил и сверху над-
п исал: Подпоручик Киже в караул. Остальное 
не встретило возражений.

Юрий Тынянов. Подпоручик Киже

Хронология средневековья – хроническая головная боль медиевистов. 
Исчисления по сентябрьскому, мартовскому и ультрамартовскому новолетью, 
несколько разных реперных точек “от Сотворения Мира”, счет не только по 
солнечному, но и по лунному году, рудименты разновременных календарных 
реформ, многократный – при составлении новых летописных сводов – пере-
нос первоначальной даты в другую систему координат, астрономические да 
арифметические ошибки и, наконец, просто описки19. Прибавим к этому, что 
вдумчивый переписчик, заметив ошибку, подчас мнимую, накладывал на слой 
начальных датировок слой собственных интерпретаций – и календарных, и 
вербальных20. Если даже в классической монографии Н. Г. Бережкова априори 
утверждается, что все датировки в “Повести временных лет” – мартовские21 (а 
это, как выясняется, вовсе не так), приходится мириться с тем, что данная тема 
ждет своего исследователя, вооруженного суммой новейших инструментов – в 
том числе оперативно работающими электронными календарями и таблица-
ми22. 
19 Данилевский И. Н. Лунно-солнечный календарь Древней Руси / И. Н. Данилевский // Ар-
хив русской истории. – Вып.1. – Москва, 1992; Журавель Александр. Лунно-солнечный 
календарь на Руси / А. Журавель // Астрономия древних обществ. – Москва, 2002.

20 К примеру, давно замечено, что Лев Диакон в своей “Истории” дает лишь четыре полных 
даты, но правильная из них одна – это соотношение индикта (пятнадцатилетнего цикла) 
и года от сотворения мира в дате смерти Никифора Фоки. Обычно ссылаются на несо-
впадение календарей, однако, если у Льва Диакона мы в начале первой книги встречаем 
слова “Когда в ноябре месяце 3 индикта 6467…”, не стоит винить автора. Перепутал 13-й 
индикт с 3-м, скорее всего, переписчик: по-гречески (εν μηνι… – месяца такого-то) слово 
“месяц” в дательном (по-русски в предложном) падеже в архаических текстах заканчива-
ется буквой “ι”, а число тринадцать записывается “ιв”, Одну из двух стоящих бок о бок 
“ι” переписчик пропустил, и тринадцать тут же превратилось в тройку. (В кириллице 
этого бы не произошло, поскольку здесь 13 записывается как три-на-десять “вι”.) Фило-
лог-классик А. В. Лебедев обратил мое внимание на то, что написание εν μηνι – признак 
высокого стиля, поскольку восходит не к византийской, а древнегреческой традиции.

21 Бережков Н. Г. Хронология русского летописания. –  Москва, 1963.
22 И пока этого не произошло, мы обречены на появление мистификаций, подобных “новой 
хронологии” академика А. Т. Фоменко. По причине неприятия постмодернистской мето-
дологии мы не станем рассмотривать и те работы, в которых, к примеру, утверждается, 
что Вещий Олег правил с 911 по 941 год (см.: Цукерман Костянтин. Про дату навернення 
хозар до іудаїзму й хронологію князювання Олега та Ігоря // Ruthenica. – Т. 2. – 2003. – С. 
53–84.).
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А пока почти ко всем датам необходимо относиться крайне осторожно. 
Константин Багрянородный был объявлен императором трех лет от роду 15 
мая 908 года, но коронован лишь в Пятидесятницу 9 июня 911 года. С этого 
дня императорский трон делят трое: Лев VI, его брат Александр и сын Кон-
стантин. 6 июня 913 года Константин становится самодержцем. Дата смерти 
Льва VI не вызывает у историков сомнений. С нее начинает рассказ об этом 
василевсе Продолжатель Феофана: “После смерти Василия двадцать пять лет 
и восемь месяцев царствовал самодержец Лев”23. Поскольку Василий I скон-
чался 29 августа 886 года, нетрудно выяснить, что Лев VI отходит в мир иной в 
конце апреля, или в мае 912 года. Хронист уточняет, что произошло это 11 мая. 
Однако он же приводит и две других даты.

И оказывается, что они куда более надежны, поскольку исчисления тут 
минимальны. Из этих двух первая дана так:  “Во время царского выхода в свя-
той Мокий, в день Пятидесятницы” в церкви святого Мокия на Льва VI было 
совершено покушение. Император выжил, и некий мудрейший монах Марк 
предрек ему, что бояться новых покушений не надо: “…суждено тебе, госпо-
дин, владеть отныне царством десять лет”. Так и случилось: как исполнилось 
десять лет в тот же день, когда был ударен, скончался”24.

11 мая – поминовение великомученика Мокия, в чью церковь в тот день и 
должен был отправиться император. В дошедшем до нас тексте Продолжателя 
Феофана сказано, что это была Пятидесятница. Но это ошибка, заключающа-
яся в пропуске одного единственного слова, а, скорее всего, двух- или трех-
буквенного его сокращения: в 903 году на день Мокия приходился праздник 
Преполовения Пятидесятницы25. Картину проясняют рассказы о покушении 
903 года в Псамафийской хронике и в Хронике Симеона Логофета26: “Когда 
наступил праздник Преполовения Пятидесятницы, император посетил храм 
великомученика Мокия…”27. Прибавляем к 11 мая 903 десять лет и получаем 
11 мая 913 года28.
23 Датировки Продолжателя Феофана не всегда точны. Так в начале главы “Царствование 
Романа” (книга VI) утверждается: “В 6428 году, восьмом индикте, шестого января, в день 
святого крещения, венчает Роман свою жену Феодору. Семнадцатого мая в день празд-
ника святой Пятидесятницы Роман венчает на царство, рукополагая в цари, своего сына 
Христофора”. Но в 920 году Пятидесятница была 28 мая. А Пятидесятница 17 мая при-
ходилась на 6443 год  (935), который также был по индикту восьмым.

24 Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей. – Москва, 1992. – Кн. 
VI. – Гл. 19.

25 В интересующем нас временном интервале Пятидесятница, то есть Троица, отмечалась 8 
июня в 900 году, 31 мая в 901, 16 мая в 902, 5 июня 903, 27 мая 904, 19 мая 905. Поэтому 
речь может идти только о празднике Преполовения Пятидесятницы, бывшем 11 мая 903 
года и приходящимся на день поминовения святого Мокия.

26 Две византийские хроники. – Москва, 1957.
27 Замечено, что хроника Логофета сразу после рассказа о покушении на Льва VI переходит 
к событиям в Фессалонике 904 г.

28 В XX веке предпринималось несколько попыток объяснить противоречие между про-
рочеством и «реальной» датой, но ни одна из них не признана удачной. Первым на это 
хронологическое несоответствие обратил внимание К. де Боор. Ему отвечал В. Грюмель, 
ссылаясь на то, что от 903 г. до 912 г. по византийскому методу счета прошло десять лет: 
восемь полных и два неполных. (Grumel V.  La chronologie. Paris, 1958). См. рецензию 
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Продолжатель Феофана сообщает: “Одиннадцатого мая, в день третий, 
пятнадцатого индикта скончался царь Лев, передав царство своему брату Алек-
сандру. Рассказывают, что, увидев приближающегося к нему Александра, Лев 
сказал: “Дурное случится через тринадцать месяцев”. И горячо просил беречь 
его сына Константина”.

 Откроем западнорусскую редакцию Хронографа 1512 года (“Русского 
Хронографа”)29. Ценность этого сочинения, дошедшего в своде Продолжателя 
Пахомия, не только в грандиозном охвате материала, но и в том, что автор, оче-
видно, работал с неизвестными нам рукописями, в частности, с более полным 
и исправным текстом Продолжателя Феофана30. 

По “Русскому Хронографу”, Лев VI “на издыханiи послѣднемъ рече брату 
своему Александру: “Вижу о тебѣ, о любимый мой брате, яко лютѣ тебѣ съдер-
жати царство, понеже лѣто сие зло – 13 мѣсяць имать”31.

А. Г. Кузьмин писал: “Влияние лунного года, возможно, сказывается и в 
некоторых русских источниках, но, видимо, дольше всего оно сохраняется на 
славянских Балканах, как это можно видеть в комментарии к походу Олега в 
Хронографе западнорусской редакции: “Лето сие зло…”32.  Tринадцать меся-
цев одного года – тринадцать лунных месяцев. А это указывает на использова-
ние в Византии лунно-солнечного календаря, в котором после трех “добрых” 
12-месячных лет возникает один “злой” в 13 месяцев. Дополнительный лун-
ный месяц появлялся из-за того, что лунный год на 11 дней короче солнечно-
го. “Русский Хронограф” рисует идиллическую картину любви двух братьев-
императоров и не ставит под сомнение традиционное толкование пророчества 
на эту книгу Е. Э. Гранстрема. (Византийский временник. Вып. 18. 1961. С.290-291). 
Грюмелю возражал Р. Доллей, который вопреки Продолжателю Феофана и Симеону Ло-
гофету предложил отсчитывать десять лет не от покушения, а от беседы императора с 
монахом Марком, и датировал покушение 21 апреля 902 г. (Dolley R. H.. The date of the St. 
Mokios attempt on the life of the emperor Lean VI. «Melanges H. Gregoire», vol. II, Bruxelles, 
1950). С хронологией Р. Доллея не согласились R. J. H. Junkins, В. Laourdas, С. А. Mango.

29 Как полагал А. А. Шахматов, в основе его лежит капитальный труд по всемирной исто-
рии, принадлежащий сербскому писателю и некогда крупному византийскому чиновнику 
(в ранге министра) Пахомию Логофету, который не позднее 1438 года приехал в Новгород 
с Афона. Эта атрибуция оспорена О. В. Твороговым, показавшим, что Хронограф со-
ставлен не ранее 1512 года. См. предисловие и Б. М. Клосса к изданию 2005 г. “Русского 
хронографа” (ПСРЛ. – T.22. – C. IV–XIV). Однако мы не видим причин отказываться от 
шахматовской гипотезы и потому будем говорить о дошедшей до нас редакции Продо-
лжателя Пахомия.

30 О. В. Творогов среди источников Хронографа 1512 года называет книги Священного пи-
сания, “Повесть о создании и попленении Тройском”, Хроники Константина Манассии, 
южнославянскую “Притчу о кралех”, Летописец Еллинский и Римский, “Историю Иу-
дейской войны” Иосифа Флавия, византийскую Хронику Константина Манассии, сокра-
щенную переработку Хроники Иоанна Зонары, жития сербских святых и русские лето-
писи. (см. Творогов О. В. К истории жанра хронографа // ТОДРЛ. 1972. Т. 27. С 203–226). 
Добавим в этот ряд и более исправную, чем в греческих списках, Хронику Продолжателя 
Феофана (или, возможно, Псамафийскую хронику, а также Хронику Симеона Логофета), 
обнаруженную Пахомием, вероятно, в каком-то из афонских книгохранилищ.

31 Русский Хронограф. Хронограф западнорусской редакции // ПСРЛ. – Т. 22. – Ч. 2. – 1914. 
– С. 157. Репринтное воспроизведение: – Москва, 2005.

32 Кузьмин А. Г. Начальные этапы древнерусского летописания. М., 1977. С. 281.
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Льва VI. Но он сохраняет в неотредактированном виде фразу, которую на 
смертном одре адресовал брату-соправителю Лев VI. Смысл ее весьма прозра-
чен: люто будет тебе удержать царство в этот год, ибо он злой, в нем тринад-
цать месяцев. Другими словами: ты, как и я, умрешь в это злое лето.

Продолжатель Феофана сообщает, что Александр, хотел оскопить Констан-
тина Багрянородного, тем самым лишив отрока права на престол. Вот и млад-
ший современник тех событий ал-Масуди (ок. 896–956) пишет об Александре: 
“И говорят, что он был убит за свой худой нрав и безобразное правление”33. 

В “Русском Хронографе” акцент падает на “лето сие”. “Этот год” кончает-
ся 31 августа, от него и осталось лишь три месяца … А следующее лето – уже 
не “злое”. Значит, согласно пророчеству Льва VI, Александр должен умереть 
до 1 сентября. Он не дотянет и до июля. Пророчество императора перетол-
ковали, как поняли: “Дурное случится через тринадцать месяцев”. Но Лев VI 
сказал про 13 месяцев “этого злого лета”, а не о том, что брат еще 13 месяцев 
удержится на троне. Перед нами типичный образчик астрологического соот-
ветствия: число месяцев в году соответствует числу месяцев жизни. Именно 
так постсовременники рационализировали сказанное. Однако Лев на смертном 
одре рыкнул и проще, и страшней.

Позже, когда дата смерти Льва VI забылась, ее определили, отсчитав три-
надцать месяцев от смерти Александра. Это попало и в “Русский Хронограф”: 
“И бысть тако, яко рече. И по смѣрти его точно 13 мѣсяць царствова Алек-
сандръ”. Перед нами комментарий летописца, заимствованный им из Хроники, 
некорректно отредактированной еще в Византии. Но в тексте, принадлежащем, 
как мы полагаем, продолжателю афонско-новгородского историка Пахомия, 
чудом уцелело и само непонятое пророчество Льва VI34. Так во второй раз 
33 Maçoudi. Les Prairies d’or, éd. Barbier de Meynard. – Paris, 1861. – Vol. II. – P. 8–9.
34 Специалист по средневековой хронологии А. В. Журавель, прочитавший первый вари-
ант этих заметок, сообщил мне, что текст Продолжателя Феофана сохраняет рудименты 
лунного календаря. Это ясно из указания: “Одиннадцатого мая, в день третий…”. После 
стандартной юлианской даты слова “третий день” могут указывать только на день Луны 
– на третий день лунного месяца [Общие принципы расчета см.: Журавель А. В. Лунно-
солнечный календарь на Руси: новый подход к изучению // Астрономия древних обществ. 
– Москва, 2002]. А. В. Журавель полагает также, что “не тот” номер индикта связан не с 
ошибкой, а с иной системой счета, и указывает, что такие же “ошибки” имеются и у Льва 
Диакона, и в дате смерти Феодосия Печерского (в летописях: 3. 5. 6582 года, суббота, но 
при этом 11 индикт, вместо 12-го, определяемого по нынешним таблицам). Так и тут: 
913 год, требующий формально 1 индикта, дает индикт, на единицу меньший, то есть 
15-й из предыдущего цикла. Значит, у Продолжателя Феофана соединены две системы 
календарного счета: помимо основного – солнечного юлианского календаря, ведущего 
отсчет лет по индиктам, то есть от 1 сентября, иногда используются датировки по лунно-
солнечному календарю, привязанному к неомениям (к первому появлению на вечернем 
небе молодого месяца). Перевод датировок на сентябрьский солнечный календарь сделан 
кем-то из позднейших редакторов, а потому тут возможны ошибки пересчета да и просто 
элементарное непонимание текста (что, собственно, мы только что и обнаружили).
В присланном мне электронном письме историк поясняет: … Ссылка на “злой” год из 

тринадцати месяцев в этом контексте существенна как подтверждение того, что греки 
в повседневной жизни пользовались лунным календарем, а солнечный юлианский был 
официальным. В 912 году луна опережала на луну 913 года на 11 дней, и день луны 11 мая 
был 22-м (из 33 дней в получающемся промежутке вычитается лунный месяц, и остаются 
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убеждаемся, что утром 11 мая 913 года Лев VI еще жив35. А пятнадцатый индикт 
здесь, как и в дате под вторым договором Олега, может быть или следствием 
другой системы счета, или следствием исправления мнимой ошибки прото-
графа. Если ты уверен, что событие произошло в таком-то году, исправить но-
мер индикта дело одной минуты. (Заметим, что редактор вымарал прежний, 
не понравившийся ему номер года, а новый не вписал, ограничившись лишь 
косвенным указанием – номером индикта.) Для более глубокой правки даты 
редактору требовались астрономические таблицы. Их под рукой не оказалось, 
и он поверил предшественнику на слово. Чем, собственно, и обнаружил факт 
правки.  

Для нашего сюжета не столь важно, умер ли император Александр в тот 
же год, спустя неполный месяц, или он продержался на троне еще год. Однако 
Продолжатель Феофана датирует это событие 913-м годом36 (с чем, собствен-

3 дня). А потому третий день в сочетании с датой солнечного календаря позволяет опред-
елить год, когда произошло событие. В данном случае речь может быть только о 913 годе. 
8 мая этого года, после астрономического новолуния, луна в Константинополе зашла в 
19.22 (2 часовой пояс), солнце – в 19.11. Таким образом, неомения (т. е. первое появление 
Луны в виде узкого серпа после новолуния. Она видна вечером после захода Солнца. В 
зависимости от широты места наблюдения и расположения Луны на своей орбите ме-
няется промежуток времени между новолунием и неоменией. Неомения происходит не 
позднее, чем через три дня после новолуния – А. Ч.) от которой отсчитываются лунные 
месяцы, произошла 8.5.913 и длилась 11 минут. Отсюда следует, что 11.5 – третий день 
Луны: 8 + 3 = 11”.
Справедливость этих выкладок каждый легко может проверить, воспользовавшись про-

стой для пользователя электронной астрономической программой: http://www.astrolab.ru/
cgi-bin/moon.cgi Следует только учитывать, что в программе события даны по новому 
стилю, а разница между календарными стилями для X века составляет 5 дней. То есть 
в исходные данные вводить надо не 11, а 16 мая 913 года. Астрономически третий день 
луны заканчивается в ночь на 16 мая. Однако поскольку 1 % нарождающегося лунного 
диска стал виден только 13 мая в 13 часов по Гринвичу, то третий день луны, соответ-
ственно и заканчивался для византийцев после полудня 16 (для них 11) мая.

35 Календарное сближение смерти Льва VI и Александра хорошо объясняет путаницу с тем, 
кто именно возвратил из ссылки патриарха Николая Мистика. В письме к Римскому папе 
тот пишет, что его вернул перед своей кончиной Лев, однако Продолжатель Феофана гла-
ву “Царствование Александра” начинает так: “Александр царствовал с Константином, 
сыном Льва, один год и двадцать два дня. Он вызвал Николая из Галакрин, низложил па-
триарха Евфимия и вторично посадил на патриарший трон Николая”. Кроме того, извест-
но, что болгарский князь Симеон летом 913 года пошел на Константинополь и в августе 
патриарх вынужден был рукоположить его в кесари. Но вот как это описывает Продол-
жатель Феофана: “Архонт Болгарии Симеон отправил к Александру мирное посольство, 
сообщая, что рад был бы миру, а также, что любит и почитает царя, как и при императоре 
Льве. А тот в неразумии своем и глупости с позором отослал послов, при этом прибег к 
угрозам, думая устрашить Симеона. Мир был нарушен, и решил Симеон поднять меч 
против христиан”. Ясно, что описаны события одного лета: Симеон после смерти Льва 
выражает лояльность Александру и пытается заключить с ним мир, но тот оскорбляет по-
слов и Симеон начинает войну. Александр умирает, Симеон осаждает Царьград, получает 
титул кесаря и уходит.

36 “7. Александр же, позавтракав и выпив вина в самый зной, пошел поиграть в мяч. Был, 
однако, поражен мечом Божиим и вернулся в крови, текшей из носа и детородного члена. 
И через два дня скончался, шестого июня, в воскресенье, первого индикта (правильная 
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но, согласны и современные историки). Восстановим хронологию, не нарушая 
последовательности повествования Продолжателя Феофана и опуская лишь 
недатирующие рассказ подробности (слева в круглых скобках нумерация ста-
тей):

 911: (29) В день Пятидесятницы царь Лев венчает на царство своего сына 
Константина [9 июня 911].

912: (30) “Случилось лунное затмение” [7 января 912 – дата указана 
А. В. Журавелем]. Митрополит Панталеон предрек, что оно грозит патрикию 
Самоне, но “если тот переживет тринадцатое июля, то зла не случится” [про-
рочество вписано задним числом: в январе еще никто не знал, что  явится ко-
мета Галлея, которая пройдет перигелий 12 июля 912 года], а Льву VI сказал, 
дата 913 года – А. Ч.), опекунами оставив патриарха Николая, магистра Стефана, ма-
гистра Иоанна Эладу, ректора Иоанна, Евфимия, Василицу и Гаврилопула, царство же 
передал сыну Льва Константину. Похоронили же Александра в царских гробницах и по-
ложили вместе с его отцом Василием”.
До рассказа о смерти Александра Продолжатель Феофана пишет о комете. (Это коме-

та Галлея, подошедшая к земле, как известно из астрономических таблиц, 12 июля 912 
года.) Сначала сообщается, что явилась комета «в образе меча», а ниже, что «от Божьего 
меча» император Александр и гибнет при игре в мяч. Это наказание за грехи: еще при 
жизни Льва VI император Александр поклонялся на ипподроме античной статуе кабана. 
Какие-то маги объяснили ему, что кабан борется со Львом VI, и Александр велел вставить 
статуе зубы и приделать отбитый детородный член: “3. Точно также он обогатил и осыпал 
деньгами из казны Гаврилопула и Василицу из Славинии. Говорят, что не раз выражал он 
желание сделать этого Василицу царем, а Константина, сына Льва, оскопить. Этому его 
желанию воспрепятствовали сторонники Льва, говорившие, что он еще ребенок и слаб 
здоровьем. В это время появилась комета с запада. Назвали ее мечевой и говорили, что 
предрекает она пролитие крови в городе.

4. Сей Александр увлекся обманщиками и чародеями, которые убедили: его, будто 
медный кабан на ипподроме как бы является его знаком. Он, – утверждали они, – сража-
ется со Львом (то есть братом Александра), и намекали на его свинскую жизнь и неразу-
мие. Обманутый ими, он восстановил у этого кабана отбитые зубы и детородный член. 
И вот, поверив такому обману, сей несчастный устроил ристания и украсил ипподром, 
забрав с этой целью из церквей священные покрывала и светильники. При этом он воз-
давал идолам честь, приличествующую только Богу. Потому-то и был вскоре сам лишен 
чести Богом”.
Казалось бы все логично: император Лев VI уже умер, Александр задумал оскопить 

Константина. И тут появилась комета… Но если бык борется с Львом VI, значит, тот еще 
жив (а он, по мнению историков, должен уже три месяца покоиться в церкви 12 апосто-
лов).
Итак, комета предшествует смерти обоих императоров. Но Продолжатель Феофана 

привязывает ее пророчество к судьбе Александра, поскольку тот, по мнению автора Хро-
ники, – чудовище. Комета в образе меча и Божий меч, поразивший уд, чрево и рот импе-
ратора-развратника, – мистические детали единого рассказа, построенного по типичной 
для Продолжателя Феофана схеме, выделенной Я. Н. Любарским: грех – символическое 
предупреждение – символическое воздаяние. Тот же автор подметил еще одну характер-
ную деталь: “Неважно, что Продолжатель Феофана имеет весьма смутные представления 
о хронологии, что пересказывает свой источник, скорее всего, по памяти и к тому же не 
очень точно: автор явно стремится построить повествование по временной схеме” (Лю-
барский Я. Н. Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей. – Москва, 
1992). Уточним: эта схема нарушается только в тех случаях, когда надо продемонстриро-
вать мистический смысл деяний и показать пути возмездия.
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что затмение грозит второму лицу. “Царь решил, что это относится к его брату 
Александру”.

(31) «В октябре произошло морское сражение между логофетом Имерием 
и агарянами Дамианом и Львом, стратигом же Самоса был Роман – будущий 
император. Поражение потерпел Имерий, который едва спасся и чуть не по-
губил всех своих воинов”. [Из летописной последовательности рассказа Про-
должателя Феофана следует, что Имерий потерпел поражение осенью 912, а не 
911 года, как полагают на основании недатированных источников. Он вернется 
в Константинополь только после смерти Льва и будет сослан Александром. См. 
ниже (5).]

913: (32) …”Постигнутый желудочной болезнью царь Лев настолько обес-
силел, что, овладев собой, с трудом смог по царскому обычаю произнести: 
“Видите, как зачах и иссох я от болезни. Вряд ли пребуду с вами до дня Хри-
стова Воскресенья” [Пасха 913 года – 28 марта]. Случился пожар в кирулариях 
Великой церкви, при этом сгорели все ящики и ларцы с бумагами и докумен-
тами патриаршей сакелы. Одиннадцатого мая, в день третий, пятнадцатого ин-
дикта скончался царь Лев [913; 11 мая –третий день по новолунию; индикт дан 
ошибочно по предыдущему году], передав царство своему брату Александру. 
Рассказывают, что, увидев приближающегося к нему Александра, Лев сказал: 
“Дурное случится через тринадцать месяцев”. [Интерпретация неверно поня-
того пророчества Льва, о том, что тот не переживет текущее “злое лето”, в ко-
тором 13 лунных месяцев. Пророчество сохранилось в западно-русской редак-
ции “Русского хронографа”]. И горячо просил беречь его сына Константина”.

“Царствование Александра, сына Василия.
(1) “Александр царствовал с Константином, сыном Льва, один год и двад-

цать два дня”. [Вновь интерпретация неверно понятого пророчества Льва, 
которая сбила с толку и Бируни, датировавшего воцарение Константина 914-
м годом]. “Он вызвал Николая из Галакрин, низложил патриарха Евфимия и 
вторично посадил на патриарший трон Николая”. [Это сделал не Александр, 
а Лев. См. свидетельство самого Николая Мистика и свидетельство Евтихия 
Александрийского]37. <…>

(5) “Когда после поражения от агарян вернулся логофет Имерий, он удалил 
его в дворцовый монастырь под названием Кампа да еще осыпал угрозами, ибо 
Имерий проявлял вражду к нему еще при царе Льве, брате Александра. Через 
шесть месяцев изгнанный Имерий скончался в скорби и муках”.

(6) “Архонт Болгарии Симеон отправил к Александру мирное посоль-
ство… А тот… с позором отослал послов, при этом прибег к угрозам, думая 
устрашить Симеона. Мир был нарушен…” <…>.

(7) “Александр же, позавтракав и выпив вина в самый зной, пошел по-
играть в мяч. Был, однако, поражен мечом Божиим и вернулся в крови, текшей 

37 “Что касается до царя Льва, то он сильно заболел; и когда он боялся, что умрет, то послал 
за патриархом Николаем, котораго он изгнал; и ублажал он его и снова посадил на пре-
стол, а Евфимия патриарха он удалил и велел ему пребы вать в одном константинополь-
ском монастыре; и прожил он в монастыре два года и умер. И жил после него царь Лев с 
болезнью, которою он болел, несколько месяцев и умер…”.
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из носа и детородного члена. И через два дня скончался, шестого июня, в во-
скресенье, первого индикта” [правильная дата 913 года].

В западно-русской редакции “Русского Хронографа” в статье “Царство 47 
во Цариграде Александрово, брата Лвова, и Константина, сына Лвова в лѣто 
6420” (так! – А. Ч.) сказано: “По Лвѣ Премудромъ царствова во Цариграде 
Александръ, братъ его, лѣто едино и мѣсяцъ единъ…”. (Аналогичный текст 
в Хронографе редакции 1512 года.). Но в следующей статье читаем: “Царство 
48 въ Цариградѣ Константина Багрянородного, сына Лвова. Константин, сынъ 
Лвовъ, со Александромъ царствова лѣто едино и остася единъ…”. (Так и в 
Хронографе редакции 1512 года.).

Это “лѣто едино и остася единъ” – эхо греческого протографа, предше-
ствовавшего заредактированному списку Продолжателя Феофана, в котором 
говорилось не о тринадцати месяцах правления Александра, а о том, что в 
“злое лето” 6421 после смерти Льва VI правили Александр и Константин, но 
Александр в это же лето умер. А поскольку, как следует из непротиворечиво-
сти внутренних датировок Продолжателя Феофана, Александр пережил Льва 
лишь на 22 дня, в протографе и говорилось об одном месяце одного года. В 
русском переводе могло бы звучать так: “По Лвѣ Премудромъ царствова во 
Цариграде Александръ, братъ его, въ лѣто едино мѣсяцъ единъ”.

 Неверная интерпретация предсмертного пророчества Льва VI и попавший 
в текст Продолжателя Феофана комментарий о 13 месяцах правления Алексан-
дра привели к сдвигу событий: задним числом была передатирована смерть 
Льва и потому возвращение Николая Мистика оказалось приписанным Алек-
сандру. Это же “буквальное чтение” сбило с толку и арабских авторов (Бируни, 
Масуди), которые, напротив, передвинули воцарение Константина на 914 год.

Бируни – современник Константина. В главе “О выведении одних эр из 
других, о [начальных] датах [царствования] царей и продолжительности их 
правления по различным преданиям” он ссылается на “рассказ Хамзы-ал-
Исфахани, со слов кадия Ваки, который [будто бы] переписал это из книги, 
принадлежащей царю византийцев”38. 

Итак, Лев VI умирает 11 мая 913 года. (300-й год хиджры.) Дата подтверж-
дена указанием Продолжателя Феофана на “третий день <луны>”, который в 
913 году приходится именно на 11 мая, а также пророчеством монаха Марка 
(11 мая 903 года плюс десять лет). 

38 Бируни Абу Райхан. Избранные произведения. – Т. I. – Ташкент, 1957. – С. 89–204. 
У Бируни нет даты смерти Льва VI. Отмечено, что правил 26 лет, а в графе “месяцы” 

ноль (как и у многих прочих). Но это может быть и 25 лет плюс восемь месяцев, и 26 
лет плюс N месяцев.  Сказано: “Лев, сын Василия – в 273 году <хиджры>, в дни аль-
Мутадида”. 273 по хиджре: 7 июня 886 – 27 мая 887. Самодержавное правление Льва VI 
и впрямь началось 30 августа 886 г.
Ал-Масуди о Льве VI: “Расска зывают, что смерть его была в 297 году [909-910]”.
Александр, сын Василия. У Бируни: “Царствовал год и два месяца <лунных>”. Но тут 

же: “Он умер от гнойника в 299 году хиджры”. Дата ошибочна. Сдвинута на год раньше, 
чем даже традиционная. (Ошибка при пересчете с солнечного на лунный: редактор отнял 
единицу там, где надо было прибавить). 299 по хиджре: 28 августа 911 – 16 августа 912.



718

Казалось, можно было бы поверить, что Александр царствовал тринадцать 
солнечных месяцев (по Продолжателю Феофана, или год и два лунных месяца 
по Бируни) и умирает в 301 год хиджры (не только Бируни, но и ал-Масуди 
называет этот год годом воцарения Константина). 301 год по Хиджре: 6 августа 
913 – 26 июля 914.

Однако четкая хронологическая последовательность Продолжателя Фео-
фана и точные датировки смертей Льва и Александра (в дате Льва исправлен 
оказался только индикт) не позволяют принять арабскую версию.

 Как же могла забыться дата смерти императора Льва VI?
Можно было бы сослаться на то, что синодики, протоколы двора и ори-

гиналы хроник были утрачены вместе с величьем Византии 13 апреля 1204 
года. Это первый день того огня, который принесли Константинополю рыцари 
Четвертого крестового похода. Что не сгорело, то было разграблено: храмы, 
дворцы, библиотеки, архивы... Однако гибелью архивохранилищ и книжных 
собраний Константинополя в апреле 1204 года этот случай не объяснить: срав-
нение византийских и арабских текстов показывает, что дата смерти Льва VI 
отредактирована еще при жизни Константина Багрянородного, более того, – 
в первые десятилетия его царствования. Так следует из сообщений Бируни и 
ал-Масуди, которые опирались на византийские источники. Так следует и из 
“Повести временных лет”. Принятая датировка последней вехи жизни Льва VI 
(май 912) – хронологическая мета, исчисленная задним числом. Она принад-
лежит позднейшему редактору первой половины X века, тому, кто отказался от 
счета по лунному календарю в пользу официального солнечного, и “рациона-
лизировал” хронологию Продолжателя Феофана (или его предшественника). 
Реальными же оказываются датировки 11 мая 913 года (смерть Льва VI) и 6 
июня 913 года (смерть Александра). При этом вторая дата подтверждена точ-
ным календарным указанием Продолжателя Феофана (и потому никем, кроме 
арабских средневековых историков, не оспаривалась).

Но и первая дата подтверждена четырежды. Первое подтверждение – ис-
полнившееся пророчество монаха Марка о том, что Лев будет править ровно 
десять лет со дня покушения на него в день мученика Мокия и Преполовения 
Пятидесятницы 11 мая 903 года. (Если прорицание сочинено задним числом, 
то календарная его надежность от этого только укрепляется.) Второе – указа-
ние на 11 мая как на третий день новолуния (11 мая 913 года). Третье – упоми-
нанием о комете Галлея, пришедшей еще при жизни Льва VI (июль 912), когда 
его брат и соправитель Александр поклонялся кабану. Но поскольку комета 
стала видна лишь с начала июля 912 года, выходит, что Лев VI то лето пережил. 
Четвертое – хронологическая логика повествования Продолжателя Феофана, 
которая оказалась не нарушена правщиками. Ее датирующие моменты (полное 
лунное затмение января 912 года, рудимент упоминания о комете июля того 
же года и рассказ о поражении греческого флота у Самоса) сдвигают смерть 
Льва VI на 913 год.

В “Повести временных лет” та же комета 912 года предшествует рассказу 
о смерти Олега от коня, и, значит, Олег также умирает в “злое лето” 6421 года 
(осенью 912 года по январскому календарю).
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 Второй договор Олега датируется 2 сентября 6420 (911 по нашему январ-
скому летоисчислению) года. В “Повести временных лет” рассказывается, что 
после утверждения этого акта император Лев VI учил русских послов христи-
анской вере и демонстрировал им церковные святыни.

Подлинность Олегова договора косвенно подтверждает тот же Лев Диа-
кон, приводя слова Иоанна Цимисхия: “Знайте, что если вы не последуете сему 
доброму совету, то не мы, а вы окажетесь нарушителями заключенного в дав-
ние времена мира. Пусть наш ответ не покажется вам дерзким; мы уповаем на 
бессмертного Бога-Христа: если вы сами не уйдете из страны, то мы изгоним 
вас из нее против вашей воли. Полагаю, что ты не забыл о поражении отца тво-
его Ингоря, который, презрев клятвенный договор приплыл к столице нашей с 
огромным войском на 10 тысячах судов, а к Киммерийскому Боспору прибыл 
едва лишь с десятком лодок, сам став вестником своей беды”39.

 “Давний договор”, заключенный еще до Игоря, – это договор Олега, от-
кликнувшийся эхом в договоре 945 года. Посольство Игоря приходит в Царь-
град восстанавливать древний договор Олега (“обновити ветьхии миръ”), и 
бόльшая часть статей будет прямо (или с редактурой, сделанной, впрочем, не в 
пользу русских) заимствована из двух Олеговых актов.

Архаичным стереотипом выглядит утверждение, что второй договор Оле-
га составлен в Константинополе. Как заметил С. М. Каштанов “В грамоте 
нет статей, составленных от имени греков. Вся она написана от лица русской 
стороны”40. Отсутствие в договоре статей от имени греческой стороны и от-
сутствие императорских клятв говорит, во-первых, о том, что перед нами или 
черновик, или русский обратный перевод с греческого текста, а, во-вторых, 
что Олег находится в Киеве. Отсюда он и направляет в Царьград своих послов, 
вручив им две хартии, написанные по-гречески византийским дипломатом-
переговорщиком Иоанном, чье имя упомянуто в договоре. По логике вещей, 
одну из них, скрепленную клятвой и подписью императоров, послы должны 
вернуть Олегу.

Еще С. П. Обнорский утверждал, что пестрящий грецизмами и нарушени-
ями древнерусского синтаксиса текст второго договора Олега – переводной41 и 
вышел из-под пера грека или болгарина42. Видимо – это перевод текста, подго-
товленного Иоанном, выполненный кем-то из окружения князя Олега. 

Еще одна интересная загадка: дата подписания договора43. 
39 Лев Диакон. – VI книга. – 10 глава.
40 Каштанов С. М. Из истории русского средневекового источника. – С. 9.
41 Обнорский С. П. Язык договоров русских с греками // Язык и мышление. 1936, VI–VII. 
С. 102.

42 Последний вывод, впрочем, нельзя признать очевидным: в это время письменные син-
таксические нормы еще только вырабатывались. Напомним, что глаголица народилась 
лишь полвека назад, и мы даже не знаем, изобретена ли уже кириллица. Кроме того, 
если пишущий учился грамоте в Греции или Болгарии, он не обязательно должен быть 
болгарином и греком.

43 Как показали Д. С. Лихачев и С. С. Аверинцев, средневековое мышление – мышление 
знаковое, и потому основывается на поэтике загадки. Только разгадав загадку, герой про-
ходит через испытания и побеждает. Таковы “брачные” загадки Ольги древлянским по-
слам, таковы те головоломки, которые по версии Саксона Грамматика предлагает убий-
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Однако не согласимся с принятой сегодня практически всеми исследова-
телями датировкой и покажем, что по внутренней хронологии “Повести вре-
менных лет” второй договор Олега не мог быть подписан им в 6420 году (по 
сентябрьскому календарю). Он подписан в году 6421 (2 сентября 912 года). 
Рассказу о русско-византийском договоре Вещего Олега и последовавшей за 
тем смерти Олега предшествует статья о комете Галлея: “Явися звѣзда велика 
на западѣ копѣинымъ образомъ”. О комете сообщают ПВЛ44, Георгий Монах, 
Продолжатель Феофана, Лев Грамматик, Продолжатель Амартола, Симеон 
Магистр и Лев Диакон. Комета Галлея приблизилась к земле в середине июля 
912 года (лето 6420), но отнесена летописцем к 6419 лету (911 год). Значит, рас-
ставляя даты в тексте предшественника, редактор начала XII века ошибочно 
сдвинул это событие на год вперед. То же самое произошло и с идущей следом 
статьей, в которую включен текст договора Олега и повествуется о смерти кня-
зя от его коня. Рассказ о комете предшествует рассказу о смерти Вещего Олега. 
И, значит, эти два события в сознании современников увязаны друг с другом.

Уверенность в том, что небесные знамения предвещают недоброе, лето-
писец заимствовал у Продолжателя Георгия Амартола. Это семантическое 
сближение делает обреченной на неуспех попытку некоторых исследователей 
(первым был А. А. Шахматов) оторвать гибель Олега от года появления кометы 
Галлея45.

Может показаться, что дата договора и дата смерти Олега не противоречат 
друг другу: 2 сентября 6420 года – 2 сентября нового сентябрьского года, по 
нашему календарю это 911 год от Р. Х. Указано ведь, что осенью того же года, 
цам своего отца принц Гамлет. Загадку мы находим и в дате второго договора Олега. 
Чем же замечателен день второго сентября? В договорах 907 и 945 годов оговорено, что 
русские послы и купцы, приходя в  Константинополь, должны селиться возле церкви 
святого Маманта, а день поминовения этого чудотворца и мученика III века н. э. – именно 
2 сентября (Когда патриарх Фотий в Окружном послании восточным Патриаршим пре-
столам в 867 г. говорит о первом Аскольдовом крещении и сообщает о добровольном кре-
щении “свирепого народа рос”, трудно не вспомнить о том, как святой Мамант пас львов 
в пустыне и умилял сердца диких зверей. Греки поручили Маманту пасти и окормлять 
“свирепых россов”, и эхо этого откликнулось в Окружном послании, а потом в договорах 
Олега и Игоря. А потому можно предположить, что квартал у монастыря святого Мамы 
(так называли этого святого на Руси) становится “русским” еще во времена Аскольда). 
Олег дает понять Византии: определив русским их место в Царьграде, вы этим определи-
ли и время подписания договора. Блюдя “место и время”, он показывает, что впредь будет 
блюсти дух и букву договора.

44 ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 23.
45 Ссылка на позднюю дату похода и кончины Олега (922) в Комиссионном списке Нов-
городской первой летописи не убедительна, поскольку эта летопись не знает договора 
Олега, а, следовательно и имен упомянутых в нем византийских императоров – Льва, 
Александра и Константина, двое из которых умерли в 913 году. Кроме того, начальные 
датировки в этой летописи куда менее надежны, чем восходящие к Нестору даты Ипа-
тьевской и Лаврентьевской летописи. Ссылаются и на некоторые восточные источники, 
скажем, на переписку кордовского министра Хасдай ибн Шапрута с хазарским каганом 
Иосифом, в которой упомянут византийский император Роман (920–944) и “царь Руси” 
Хельг. Потерпев поражение от хазар, Хельг пошел на Византию, но его флот был сожжен 
греческим огнем. (Против отождествления этого Хельга с вещим Олегом см.: Войтович 
Л. В. Княжа доба на Руси: портрети елiти. – Бiла Церква. 2006. – С. 207–208.)
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“на пятое лето” после похода на Царьград, Олег вспоминает о коне и гибнет. 
Поскольку поход датирован 6415-м летом (907 год, ведь пошли на Царьград, 
конечно, до 1 сентября), то пятое “лето” (пятый год) – начало 6420 года от 
С. М., то есть, как мы знаем, это осень 911 года. Вроде бы все логично, ведь 
принятая дата договора и указывает на начало осени 911-го. Легко исправить 
цифру, подогнав ее к нужному варианту, но, если дата ошибочна, трудно без 
редактуры сохранить хронологическую непротиворечивость рассказа.

Так и произошло. Календарный – глубиною в год – разрыв между смертью 
Олега и вокняжением Игоря зияет необъяснимым провалом. И это выясняется 
уже из следующей в тексте ПВЛ за рассказом о договоре и смерти Олега лето-
писной статьи. По Ипатьевской летописи: “В лето 6421. Начал княжить Игорь 
по <смерти> Олега. В это же  время начал царствовать Константин…” То есть 
по смерти Олега на Руси начал править Игорь, а Константин стал императором 
Византии.

 Итак, однажды осенью некоего года Олег подписывает договор и вскоре 
умирает, тогда же Игорь садится на Киевский стол, а Константин через полгода 
(для нас в 913-м, для летописца все еще длится лето 6421-е) уже единолич-
но носит корону василевса (два соправителя – отец и дядя – к этому времени 
отошли в мир иной).

Нетрудно высчитать, что по внутренней хронологии Ипатьевской и Лав-
рентьевской летописи Олег скрепил договор “предлежащим честным крестом 
и святою Единосущною Троицей единого истинного Бога нашего” и умер осе-
нью 912 (а не осенью 911) года, то есть в начале 6421 лета от С. М.46

След этой ошибки мы и обнаруживаем в Ипатьевской летописи47 (с нашим 
разделением текста на строки: 

 …мсца . себтября . въ . в* . а
 в нед . ei . в лѣт создания миру . # s . у . к .
 При этом графическом делении последняя буква первой строки прихо-

дится на правый край текстового поля. Если так было в о ригинале, то эта “а” 
могла стоять выше строки, то есть быть выносной. Нестор принял “а” (цифру, 
а не букву) за противительный союз “а”, написанный из-за нехватки места на 
полстроки ниже. Он и отнес этот предлог к концу первой строки, внеся в сухую 
дату под документом фольклорную интонацию48. 
46 При строгом доказательстве от противного это рассуждение может принять такой вид:

1. Поверим ПВЛ, что в один сентябрьский год (6420; по Григорианскому календарю это 
911-й) одной и той же осенью Олег подписывает договор и погибает от укуса змеи. Это 
исходная датировка.

2. Но ниже, уже в следующей календарной статье, сказано, что Игорь начинает править 
по смерти Олега только в 6421 году, а этот год начинается с 1 сентября 912 года. (Кто 
же правил почти целый год, если оговорено, что Игорь занял киевский стол “по смерти 
Олега”?) При этом тут же уточняется, что “в то же время” начал царствовать Константин 
Багрянородный. По греческим источникам это случилось 6 июня 913 года (лето 6421-е).

47 ПСРЛ. – Т.2. – Стб.28: “… месяца сентября во 2 <день>, а в неделю 15, в лето создания 
мира 6420”

* – нижним подчеркиванием мы передаем здесь надстрочные титлосы
48 Заметим при этом, что числу 21, как всем двузначным числам, полагался лишь один тит-
лос, а потому выпрыгнувшая из строки единица должна была остаться без титла и пре-
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Число 15 (“ei”) в этом эпизоде фигурирует и в других летописях: Софий-
ской первой, Воскресенской, Тверской, Никоновской, у Татищева  (T. 1. – C. 
118 и T. 2. – C. 38) и в Ермолаевском списке Ипатьевской летописи: “…въ нед. 
15”. Эта же цифра в этом месте встречается в Московско-Академической лето-
писи49, а, как установил А. А. Шахматов, у нее с Радзивиловской и Лаврентьев-
ской летописями был общий протограф, доходивший до 6714 (1206) года50. А, 
значит, цифра 15 надежна – именно она стояла и в более раннем протографе, из 
которого в начале XII века черпал свои сведения Нестор51. 

В Византии неделя могла быть привязана к любому событию, обычно к 
тому, от которого было удобнее отсчитывать. При этом указание на точку от-
счета могло пропускаться52. 

 Возможен, скажем, такой вариант решения этой текстологической голово-
ломки: 2 сентября 912 года – это среда 15 седмицы от седмицы святых отцов I 
Вселенского собора. В 912-м году их седмица начиналась с воскресенья 24 м ая 
(в свою очередь она является 7-й седмицей по Пасхе) и переходила в Пятиде-
сятн ицу. Но такое построение представляется чересчур искусственным.

Еще одна версия: у слова “неделя” два значения: первоначальное – нерабо-
чий день, воскресенье (после него и следовал по-недельник, а четвертым, сере-
динным днем седмицы была середа). Позднее название первого дня седмицы 
было перенесено н а всю седмицу53. 2 сентября было воскресеньем в лето 6419 
(910) года. Однако второй договор по целому ряду причин не может относиться 
к этому времени54.
вратиться в союз “а”. Ошибки подобного рода – не редкость. А. И. Соболевский в X главе 
своей “Славяно-русской палеографии” отмечает, что цифра “е” (пятерка), теряя титлос, 
зачастую превращалась в окончание числительного, и дата события неожиданно старела 
на пять лет.

49 Рукопись Московской Духовной Академии. В I томе Полного Собрания Русских Лето-
писей она означена принадлежащею Троицкой Сергиевой Лавре и названа Троицкою. 
Писана в XV веке в четвертую долю листа, полууставом.

50 Шахматов А. А. Обозрение русских летописных сводов XIV–XVI вв.  – Москва – Ле-
нинград, 1938. – С. 222-230.

51 Отметим, к слову, что летописание Нестора заканчивается уже после его посещения Ла-
доги в 1114 году, и рассказ о ладожских “глазках” никак не может принадлежать его про-
должателю Сильвестру, игумену Михайловского Выдубецкого монастыря.

52 Так в “Трапезунтской хронике” Михаила Панарета читаем: “Преставился император кир-
Алексей, великий Комнин, второй сын кир-Василия, великого Комнина в 6898 г. (1390), 
20 марта месяца, в воскресенье пятой недели <поста>” (Карпов С. П. Итальянские мор-
ские республики и средиземноморье XIII–XV вв. Проблемы торговли. – Москва, 1990). 
 http://www.vostlit.info/Texts/rus/Panaret/text.phtml
Стоит выписать из этого сочинения и еще одно место: “Преставился великий Комнен, 

кир-Алексей в четверг 3 мая месяца 6838 г. (1330) процарствовав 33 года без 3 месяцев”.  
Это ответ всем, кто полагает, что летописное “Княжил Олег лет 33” – свидетельство не 
реальной хронологии, а фольклорного (и потому сугубо мифологического) счета.

53 Фасмер Макс. Этимологический словарь русского языка. – T.3. – Москва, 1967. – С. 57.
54 Пасха 6419 (911) года пришлась на 21 апреля, Пятидесятница на 9 июня. 2 сентября 6420 
года было понедельником 13 седмицы по Пятидесятнице. Пасха 6420 (912) года – 12 
апреля, Троица (Пятидесятница) – 31 мая. 2 сентября 6421 года (с 1 сентября для летопис-
ца начался новый год) было средой 14 седмицы (или 15-й “недели”, если под этим словом 
понимать начальное его значение – воскресный день) по Пятидесятнице.
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Поскольку по традиции православные документы датировались по схеме 
“месяц – день – седмица – индикт – круг солнца – круг луны – год”, мы, каза-
лось бы, должны читать слово “неделя” как слово “седмица”. Однако не ста-
нем забывать, что перед нами не только второй из дошедших государственных 
актов Руси (первый – это первый договор Олега, чью подлинность попытался 
оспаривать А. А. Шахматов)55, но и вообще второй дошедший до нас текст, 
написанный на древнерусском языке. И, быть может, понятие седмицы еще не 
вошло в русский обиход, а потому было заменено Олеговым переводчиком на 
слово “неделя” в начальном его значении56. 

Однако существует и более простое объяснение. Назовем его “эффектом 
Срезневского”. А. Г. Кузьмин пишет о татищевской версии договора Игоря57: 
“ И. И. Срезневский дал очень интересное и вероятное объяснение ошибки58: 
текст договора переводился с греческого на глаголицу. “Г”, означающая в 
греческом (и кириллице) “три”, механически была переписана в славянский 
глаголический текст, где она означала “четыре”. Эта ошибка, возможно, гово-
рит о том, что договоры первоначально переводились на глаголическое письмо 
и лишь затем в кириллицу”. Возможно, что здесь похожий случай: Олегов пе-
реводчик Иоаннова текста механически переписал цифру “14” (йота+дельта) 
как добро+иже (не забыв, впрочем, поменять порядок литер на обратный), 
55 Шахматов  А. А. Несколько замечаний о договорах с греками Олега и Игоря. // Записки 
неофилологического общества. – Вып. VIII. – Петроград, 1915. – С. 402–404. С тем, что 
договор 907 г. представляет собой простую выборку некоторых статей из договора 911 г. 
соглашался и Д. С. Лихачев. (Лихачев Д. С. Избранные работы в трех томах. – Т.2. – Ле-
нинград, 1987.) Той же точки зрения придерживались А. А. Зимин и А. Г. Кузьмин. Разде-
ляет ее и О. В. Творогов. Подлинность договора 907 года признавали Н. А. Лавровский,  
В. В. Сокольский, С. М. Соловьев, А. В. Лонгинов, Д. Я. Самоквасов Б. Д. Греков, 
М. В. Левченко, Ф. И. Кожев ников, В. Т. Пашуто, С. Микуцкий. В. М. Истрин. Послед-
ний полагал, что соглашение 907 г. отвечало дипломатическим канонам, но оказа лось 
недостаточным для дальнейшего регулирования отно шений. Поэтому в 911 г. Олег и 
отпра вил послов в Константинополь. Дополнительные условия появились в договоре 911 
г., но позднейший летописец сократил их как простое повторение норм договора 907 г. 
(Более полно см.: Сахаров А. Н. Дипломатия Древней Руси. IX – первая половина X в. – 
Москва, 1980. – С. 84–89). В свою очередь мы присоединяемся к мнению В. М. Истрина.

56 А. Г. Бобров сообщил мне, что в ряде в летописей ему попадались недельные датировки 
(к примеру, от Пасхи), которые на единицу больше, чем при традиционном счете. Тогда 
“неделя пятнадцатая” означает, что пошла пятнадцатая седмица после четырнадцатого 
воскресного дня (считая с Пятидесятницы). При таком счете неделя, на которую попадает 
среда 2 сентября 6421 года будет именно пятнадцатой по Пятидесятнице. У такой двой-
ственности древние корни: в литературе можно найти ссылки на то, что до Никейского 
собора Пасхой именовалась и седмица, предшествующая дню Воскресения Христова 
(Крестная Пасха), и следующая за ним (Пасха Воскресения). В 325 году было решено, 
что первая седмица должна зваться Страстной, вторая – Светлой, а сам день Воскресения 
– Пасхой. В этом случае речь не об ошибке, а о разных системах счета. Заметим, что в 
предыдущем, 911–912 году 1 сентября приходилось на двенадцатую, или, если считать по 
числу воскресных дней, на тринадцатую неделю по Пятидесятнице, а, значит, даже при 
таком “детском счете”, превратиться в пятнадцатую не могла

57 Кузьмин А. Г. Начальные этапы… – С. 281. 
58 Срезневский И. И. Древние памятники русского письма и языка X–XIV вв. – Санкт-
Петербург, 1882. – С. 5, прим.
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однако в глаголице “добро” означало пятерку. Число выросло на единицу, и 
в результате в кириллический текст попало уже число “15”. Это “в нед. 15” 
(“в нед . ei”) и спровоцировало правку переписчика, конвертировавшего текст 
из глаголицы в кириллицу. Переписчик понимал, что 6420 году соответству-
ет именно пятнадцатый индикт (6420 делится на 15 без остатка), но в копии, 
которую он переписывал, должно было стоять “индикта а”, то есть индикта 
первого.

Так одна ошибка привела к трем другим: неверно переведенное с грече-
ского в глаголицу число недели заставило превратить год из 6421 в 6420, от-
казаться от счета индиктов, и, как мы увидим ниже, от двадцативосьмилетнего 
счета “солнечных кругов”.

Однако след счета кругов солнца (причем – правильного) был виден еще в 
Лаврентьевской летописи. Поскольку в Лаврентьевской летописи отсутствуют 
шесть листов с текстом 6406–6429 годов, откроем летопись той же ветви – Рад-
зивиловскую:

…мсца . сен . в . недли . и . в лѣт созданиа мира . # S . У . К59

Загадочное “а” тут и вовсе исчезло, а цифру 15 заменила не менее зага-
дочная в данном контексте буква “и” под титлом – то ли цифра 8, то ли сокра-
щенное слово (к примеру, – индикт, как вс лед за Карамзиным и Шахматовым 
полагал Д. С. Лихачев)60.

Но поскольку и восьмая неделю, и восьмой индикт в этой дате – явная 
ошибка, что же должно стоять в Радзивиловской летописи за этим испорчен-
ным фрагментом “недли . и”? 

Соблазнительно предположить, что речь идет о неделе (в смысле седми-
цы) Иоанна Постника. Этот святой поминается именно 2 сентября. Если так, 
то составивший этот договор в Киеве “Ивановым написанием” византийский 
дипломат Иоанн в начале одного синтаксического периода помянул себя, а в 
конце – всего через несколько строк – и своего небесного патрона. Однако “Ио-
анн” традиционно сокращался как “Иω”. Потому от этого варианта следует 
отказаться.

Можно прочитать “недели 8-й”. Но Восьмая неделя (и седмица, и воскрес-
ный день) по Пасхе ли, по Пятидесятнице, – тут явно ни при чем (они в любом 
случае уже давно минули). 

Ясно, что в оригинале читалась куда более развернутая датировка догово-
ра, чем та, с которой мы имеем дело по Ипатьевской и Лаврентьевской лето-
писям. 

Напомним, что документы датировались по схеме: “месяца <…>, дня 
<…>, в седмицу <…>, (по Великому Посту, Пасхе или Пятидесятнице), ин-
дикта <…>, круга солнца <…>, круга луны <…>,  в лето <…> от Сотворения 
Мира”. При сокращении датировки редакторами этой хронологической титу-

59 “… месяца сентября во 2 <день>, недели <…> 8, в лето создания мира 6420”
60 Повесть временных лет. – Санкт-Петербург, 1999. – С. 20, 132. У Карамзина в пятой главе 
первого тома “Истории государства Российского” дата прочтена так: “Сентября во 2 неде-
лю, в 15 лето (то есть Индикта) от создания мира...”. Однако нам не известны сокращения 
слова “индикт” до одной буквы. Этого же чтения придерживается и С. М. Каштанов.
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латуры менее важные элементы выпали. Но помимо дня, месяца и номера года 
остались слова “недели” и в двух разных списках две разные цифры – 15 и 8.

Если пятнадцать должно быть указанием на номер недели по Пятидесят-
нице, то восьмерка может быть указанием на восьмой круг солнца. При этом 
1 сентября 6420 год – это седьмой круг61. А вот 1 сентября 6421 года начался 
последний месяц именно восьмого круга солнца.

Видимо, начальная дата подлинника Олегова договора должна быть ре-
конструирована так: …месяца сентября во 2 <день>, в неделю 14 <по Пяти-
десятнице>, <солнечного круга> 8, <индикта 1>, в лето от Создания Мира 
6421.

 1 сентября 6421 лета от С. М. (912 год) – шестисотлетний юбилей свободы 
вероисповедания, дарованной императором Константином христианам вместе 
с гражданскими правами. С того дня прекратились гонения на христиан. А уже 
в июне 325 года на I Вселенском соборе в Никее был утвержден православный 
Символ веры, решен вопрос о дне празднования Святой Пасхи и принято реше-
ние о перенесении нового года на 1 сентября. 

Поскольку месяц и год под вторым договором Олега с греками отсылает 
нас к одному из важнейших событий в начальной истории восточного христи-
анства, в честь которого и был установлен новый календарь62, очевидно, что 
сама эта дата должна быть проставлена по сентябрьскому новолетью. 

Для составлявшего договор византийского дипломата Иоанна, чье имя по-
пало в текст договора, день 1 сентября обладал мощнейшим семантическим 
и мистическим зарядом (привычку отмечать юбилеи, то есть круглые даты, 
кратные пятидесяти, христиане переняли из ветхозаветной традиции, но годов-
щины почитались особо).

А смещение даты на один день – на день поминовения святого Маманта 
– видимо, заслуга Олега и новорожденной русской дипломатии. Подписывая 
договор в Киеве в первый день после юбилея, Олег демонстрирует этим ка-
лендарную, а, значит, историческую преемственность. По сути это декларация 
того, что Русь включается в процесс христианизации ойкумены и становится 
духовной дочерью Византии63.  

Если справедлив вывод о том, что второй договор предложен Олегу гре-
ками за личное крещение и обещание крестить Русь, и Олег, судя по его клят-
ве в договоре крестом и Троицей, действительно крестился, и если вспомнить 
известие средневекового персидского историка aл-Марвази о том, что “русы 

61 Солнечный круг составлял 28 лет, но считался не с 1 сентября, а с 1 октября. См. об этом 
сочинение монаха Антониева монастыря математика Кирика Новгородца (1136 год) “На-
ставление, как человеку познать счисление лет”. Поэтому указание комментаторов на то, 
что 1 сентября 6420 года приходится на восьмой солнечный круг, – ошибочно. Правильно 
– на седьмой. Число “8” в дате свидетельствует о том, что в протографе речь шла о счете 
кругов солнца не на сентябрь 6420, а сентябрь 6421 (912) года.

62 При этом значительная часть церковных книг, связанная с исчислениями Пасхалии, ис-
стари все же велась по мартовскому счету.

63 Историки не обратили внимания на то, что весь договор Олега 912 года проникнут идеей 
грядущего постижения Русью христианства. Обоснование этого тезиса см.: Чернов А. 
Хроники изнаночного времени. – Санкт-Петербург, 2006.
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крестились в месяцы 300 года хиджры”64, то есть между 16 июля и концом 
сентября 912 года, датой второго договора Олега с Византией следует признать 
2 сентября 6421 года. Об этом говорят и палеография, и логика летописной 
хронологии ПВЛ, и византийская хронология, и свидетельство aл-Марвази.

Кроме того, напомним, что в этом случае известие ПВЛ о комете июля 
912 года, с которого начинается летописный рассказ о смерти Олега, стано-
вится хронологически корректным. И оказывается, что именно император 
Лев VI осенью 912 года учил Олеговых послов христианской вере и показывал 
им церковные реликвии Царьграда. (Вообразить, что этим мог заниматься по-
клонявшийся медному кабану его брат Александр, – довольно трудно.) 

В обоих случаях – и с датировкой смерти византийского императора 
Льва VI, и в случае с датой под вторым договором Олега, – мы имеем дело с 
одинаковой причиной смещения хронологии на год вперед. Эта причина – не-
корректный перевод дат греческих хроник с лунно-солнечного календаря на 
солнечный, сделанный при редактуре еще в первой половине X века. Можно 
предположить, что и в сочинениях византийских авторов, и в “Повести вре-
менных лет”, подобные календарные сдвиги не единичны. Теперь, когда мы 
знаем об этом, у нас появляется стратиграфическая возможность в ряде слу-
чаев отличить один текстовый слой от другого. Заметим, что и при поздних 
датировках хронологическая логика событий “Повести временных лет” сохра-
няется, а сведения русского летописания при всей своей вторичности могут 
быть более надежны, чем византийские источники.

 

Andrey Chernov. THE PROPHETIC OLEG: THE BAPTISM AND 
THE DEATH

 
  

64 См.: Заходер Б. Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. – Т. 2. – Москва, 1967. 
– С. 106. 
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Модест Чорний*

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОМІНІКАНСЬКИХ МОНАСТИРІВ У МІСТАХ 
ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ ХІІІ – XІV СТОЛІТЬ

Домініканський орден, заснований у 1216 р., формував свої монастирі та 
орденські провінції на території Західної Європи в період масового переслі-
дування єретичних сект – катарів і вальденсів. Уже до 1256 р. у 60-ти західно-
європейських монастирях Ордену налічувалося близько 9000 ченців1. Монас-
тирі засновувалися без контролю з боку державної влади або єпископату, були 
звільнені від усіх державних чи місцевих податків. Завдяки папським привіле-
ям, домініканські абати і пріори орденських провінцій (провінціали) мали пра-
во не лише засновувати монастирі і формувати інквізиційні трибунали там, де 
вважали за потрібне, але і знімати церковні відлучення, накладені єпископами2.

Цілком відмінними від західноєвропейських у ХІІІ ст. були церковно-по-
літичні умови на території держав Центрально-Східної Європи – більшості 
німецьких земель Священної Римської імперії, Чеського та Угорського коро-
лівств, польських князівств.

Гострої потреби в організації інквізиційної боротьби проти єретиків тут не 
було. Протягом XIII ст. єпископати цих держав успішно протидіяли стихійному 
розповсюдженню секти флагеллантів (бичувальників)3. А щодо секти богомілів 
у Боснії, то через постійну збройну і дипломатичну експансію Угорського 
королівства в цю частину Балканського реґіону, секта мала локальний вплив і 
не становила загрози для інтересів католицької церкви. Тому Домініканський 
орден не мав нагоди поширювати свої структури у згаданих державах за рахунок 
переслідування єретиків. Суттєво сповільнювало розповсюдження осередків 
Ордену те, що монастирі доводилося засновувати на територіях, де земельна 
власність була вже чітко структурована між єпископатом, парафіяльним кліром 
і заснованими раніше чернечими орденами.

Після 1221 р. нові монастирі та провінції Домініканського ордену 
створювалися в умовах дії важливих змін у церковному законодавстві. 
Латеранський собор 1215 р. на вимогу єпископату наклав на чернечі ордени нові 
канонічні обмеження. Зокрема, ченці вже не мали права засновувати монастир, 
якщо їх було менше дванадцяти осіб4, створювати нові орденські статути5. 
Зміна кожного положення орденського статуту, питання організації орденських 
* Чорний Модест Ігорович – кандидат історичних наук, доцент, кафедра історії середніх 
віків і візантиністики Львівського національного університету ім. І. Франка.

1 Heimbucher M. Orden und Kongregationen der katolischen Kirche: Aus 3 Bänden. – В.2. –Pad-
erborn, 1911. – S. 89.

2 Ли Г. Ч. История инквизиции в средние века. – Т.1. – Москва, 1911. – C. 59.
3 Rocznik Wrocławski Większy 1198-1270 / Oprac. M. Błażowski // Monumenta Poloniae 
Нistorica. – Т.3. – Lwów, 1883. – S. 242.

4 Mansi J. D. Sacrorum Consiliorum nova, et amplissima collectio, in quia praeter ea, quae phil. 
Labbeus et Gabr. Cossartius. – Vol. 1-60. – Venetia-Paris-Leipzig, 1899-1927. – Т. 25. – Р. 405.

5 Лінч Д. Середньовічна церква. – Київ, 1994. – С. 234.
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провінцій або провінційного перепідпорядкування монастирів вимагало 
тепер схвалення аж трьох генеральних капітул. Це автоматично розтягувало 
вирішення важливих справ на три, а то і більше років. Така бюрократизація 
законсервовувала структурні недоліки і прорахунки, що виникали на етапі 
розповсюдження монастирів ордену. Крім того, продовжувала діяти норма 
канонічного права, згідно якої дозвіл ченцям на організацію монастирів у 
межах своїх дієцезій давали лише єпископи6. Заборонялося організовувати 
монастир на тій території, де на момент заснування обителі був відсутнім 
провінціальний пріор або серед ченців ордену не було доктора теології. Це 
обмеження було навіть зафіксоване у 33-й статті статуту ордену редакції 
1229 р.7. Таким чином, поширення мережі домініканських монастирів на 
територіях Угорського королівства, польських князівств, а також частини 
держав Священної Римської імперії від 1221 р. значною мірою залежало від 
прихильного ставлення місцевих прелатів до ченців Ордену. Тому і монастирі 
на територіях новоутворених провінцій засновувалися хаотично, в першу 
чергу, там, де можливо було відразу оголосити про створення обителі.

Під час засідання Болоньської генеральної капітули 1221 р. (першій від 
часу смерті засновника Ордену – Домініка з Осми) новообране керівництво 
ордену на чолі з Йорданом із Саксонії розробило план поширення нових мо-
настирів і визначилося з кордонами та юридичним статусом нових провінцій 
на території всієї Європи. Спочатку створили провінції Тевтонія і Саксонія8. 
До Тевтонської орденської провінції входили усі південні та частина північно-
західних земель Священної Римської імперії, включно із частиною Фландрії 
(Австрія, Баварія, швейцарські землі, Франконія, Прирейнські феодальні во-
лодіння, Брабант). Провінція ж Саксонія крім власне саксонських земель мала 
у своєму складі землі Тюрингії, Бранденбурзької марки, Вестфалії, Гессену, 
Фрісландії, а також польські землі, Пруссію та частину Лівонії.

Першим монастирем Тевтонської провінції став чоловічий монастир 
св. Миколая Мірлікійського у Фрізаху (Австрійське герцоґство), заснований 
ще у 1217 р.9. Ченці цього монастиря у 1231 р. отримали дозвіл папи Григо-
рія IX на організацію інквізиційного трибуналу10. Інквізиційні повноваження 
фрізахських домініканців були тимчасовими і стосувалися лише переслідування 
єретиків. У 1257 р. зальцбурзький архієпископ Філіпп, а у 1258–1259 рр. його 
наступник Ульріх, за порушення умов згаданого привілею відлучили монастир 

6 Mansi J. D. Sacrorum Consiliorum nova, et amplissima collection. – Т. 25. – Р. 902.
7 Konstitutionen des Predigerordens vom J. 1229 / Hrsg. von H. Denifl e // Archiv für Literatur und 

Kirchengeschichte des Mittelalters. – В.1. – 1885. – S. 264.
8 Acta Capitulorum Generalium Ordinis Praedicatorum (далі – ACGOP)/ Hrsg. von B. M. 

Reichert, A.Frühwirth // Monumenta Ordinis Praedicatorum: Aus 9 Bänden. – Roma-Stutgardi-
ae, 1898-1949. – T.1. – S. 15-16.

9 Annales Frisacenses / Hrsg. von L. Weiland // Monumenta Germaniae Historica inde ab anno 
Christi quingentesimo usque ad annum millesimum et quingentesimum (далі – MGH). Scripto-
rum. – Т.9. –   Hannover, 1862. – Р. 768

10 Epistolae saeculi XIII ex regestis Pontifi cum Romanorum / Selectae per G. Pertz et C. Roden-
berg. // MGH. – Т.1. – Berlin, 1883. – Р. 243.
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від церкви11. Лише у 1279 р., внаслідок втручання у справу єпископа-леґата 
Павла з Тріполі, інтердикти були зняті12. Після фрізахського монастиря у 30-
40-х рр. XIII ст. були засновані монастирі у Кремсі, Петтау, Відні, Віннер-
Нойштадті. Загалом, до середини ХІV ст. на території Тевтонської і Саксонської 
провінцій діяло 167 орденських монастирів.

Хоча під час створення своїх монастирів на території німецьких земель 
імперії Орден не зустрічав рішучих проявів опору з боку місцевого духовен-
ства, але і тут траплялися прикрі випадки, що загрожували підірвати авторитет 
домініканців. Зокрема, у 1291 р. під час війни між австрійським герцогом Аль-
брехтом II і угорським королем Ендре III хтось пустив чутку, що домініканці з 
Віннер-Нойштадта займаються шпигунством на користь Угорщини і, щоб під-
няти бунт, таємно перевозять до цього міста зброю13. Підставою для підозри 
нойштадтських домініканців були їхні часті поїздки до Угорщини. Наслідком 
поширення провокаційних чуток було те, що пріор домініканського монастиря 
Зіґфрід був ув’язнений, а розлючений натовп городян побив ченців, розграбу-
вав і спалив їхній монастир14. Коли з’ясувалося, що звинувачення у шпигунстві 
безпідставні, а ченці невинні, міський суд попросив вибачення в постраждалих 
ченців15. Однак, жодного матеріального відшкодування монастирю міська вла-
да не надала і не покарала винних у нищенні монастиря.

Під час Болоньської капітули 1221 р. було оголошено і про створення 
Угорської провінції ордену. До її складу ввійшли Угорщина, Албанія, Боснія, 
Далмація, Хорватія, Славонія, Трансильванія, Штирія16. Слід зазначити, що 
створювалася ця провінція за повної відсутності орденських монастирів на 
вказаних територіях, а це було порушенням орденського статуту. Відразу 
ж на капітулі провінційним пріором новоствореної провінції обрали Павла 
Унґаруса. Організовувати нову провінцію поїхало тільки четверо ченців17. 
Першим угорським містом, в якому для організації монастиря зупинилися 
домініканці, було місто Рааб (сучасний Дьєр в Угорщині)18. У 1226 р. було 
засновано й освячено монастир Домініканського ордену в місті Секешфехервар 
(на середньовічних картах – Alba).

Прибулих домініканців було недостатньо для канонічного заснування 
великої кількості монастирів, але вони мали стандартні рекомендаційні листи 
від папи Гонорія III (epistolae pontifi calis). У кожному такому листі обов’язково 
містилося звернення папи до місцевих прелатів, щоб вони всіляко сприяли 
домініканцям у справах віри й заснуванні монастирів19. На думку швейцарського 

11 Aktenstücke zur Geschichte des Deutschen Reiches unter den königen Rudolf I und Albrecht 
I / Hrsg. von. F. Kaltenbruner // Mitteilungen aus dem Vatikanischen Archiv. – Wien, 1889. – 
S. 44.

12 Ibid.
13 Ibid. – S. 186.
14 Ibid.
15 Ibid. – S. 188.
16 Ferrarius S. De rebus Hungariae provinciae ordinis Praedicatorum. – Vienna, 1637. – P. 5.
17 Ibid
18 Ibid. – Р. 6.
19 Сodex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae / Edidit G. Friedrich. – Т.2. – Praha, 1912. 
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історика Ніколауса Пффайфера, у заснуванні монастирів в Угорському 
королівстві домініканцям допомагало також прихильне ставлення до їхнього 
Ордену естерґомського архієпископа Роберта20. Архієпископ сподівався на 
підтримку домініканців у політичному протистоянні владі короля Ендре II. Як і 
світські феодали, прелати Угорського королівства боролися за посилення свого 
привілейованого становища, нехтуючи загальнодержавними інтересами. 

Коли опір державної влади було подолано і церква Угорського королівства 
отримала ще більші права та привілеї (наприклад, цілковите звільнення від 
податків), архієпископ втратив інтерес до посередництва домініканців. Тоді 
процес організації монастирів їхнього ордену сповільнився. Лише у 1230 р. було 
засновано домініканський монастир св. Антонія у Пешті, а в 1254 р. монастирі 
у Буді та на дунайському острові Марґіт. Крім монастиря у м. Кошіце (1239 р.) 
до 1302 р. були засновані домініканські обителі у Банській Штявніці, Трнаві, 
Ґелніці, Комарно, Тренчіні, Шаріші, Требішові та Кремніці.

Польські, чеські та прусські землі до 1228 р. були складовою частиною 
окремого вікаріату Тевтонської провінції Домініканського ордену. Однак, 
повного адміністративного контролю над цими величезними територіями 
домініканці не мали. Хоч серед ченців у цих землях чисельно переважали німці, 
домініканці не стали активними учасниками німецької економічної колонізації 
земель Польщі, Чехії та Моравії. Структура Ордену була пристосована тільки 
до політичної та душпастирської роботи у середовищі еліти. Домініканці, 
володіючи відповідними привілейними грамотами а також маючи значні 
фінансові ресурси, намагалися самостійно заволодіти якомога більшою 
кількістю землі чи нерухомості в межах нечисленних міст реґіону, придбати 
(отримати в подарунок або купити) землі з налагодженими побутовою і 
господарською інфраструктурою, залучити до своїх лав багатих німецьких 
міщан або шляхту. Це суттєво відрізняло домініканців від бенедиктинців чи 
цістерціанців, які організовували свої монастирі на незаселених територіях 
і за допомогою німецьких колоністів чи місцевих селян перетворювали свої 
монастирі на потужні економічні та культурні центри.

У 1229 р. під час конфлікту між папою Григорієм IX та імператором 
Священної Римської імперії Фрідріхом II Гоґенштауфеном, із Тевтонської 
та Саксонської провінцій було виокремлено Польську. Нова провінція 
поширювала свої межі на Малопольщу, Великопольщу, Мазовію, Силезію, 
Пруссію, Лівонію та Чеське королівство21. Така зміна адміністративного статусу 
провінцій була викликана намаганням Апостольського Престолу максимально 
вичленити з імперії орденські структури і зробити їх менш заанґажованими 
у німецькі церковно-політичні інтереси. При створенні нової провінції 
певний час залишався невизначеним статус трьох домініканських монастирів 
у Лівонії (в Ризі, Дюнамюнде та Єлґаві), бо до Польської провінції вони не 
увійшли. Твердження польського історика Каміла Кантака про входженння цих 

– S. 40.
20 Pffeifer N. Die Ungarische Dominikanerprovinz von ihrer Gründung 1221 bis zur Tatarenver-

wüstung 1241-1242. – Zürich, 1913. – S. 42.
21 ACGOP. – T. 1. – S. 24.
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лівонських монастирів до Данської провінції22 можна вважати помилковим. 
Призначення проповідників ордену, зокрема, до Риги, відбувалося саме із 
Саксонської провінції23.

Перші два монастирі домініканського ордену в Польській провінції вини-
кли одночасно у Кракові та Вроцлаві в 1223 р. В обох випадках ченці ордену 
зустріли цілковиту підтримку з боку краківського єпископа Іво та вроцлавсько-
го єпископа Генріха. Згідно версії польського історика Станіслава Загоровсько-
го, краківський єпископ Іво віддав домініканцям під монастир навіть власність 
краківського капітулу, не спитавши згоди в каноніків24. У 1227 р. князь Свято-
полк Поморський і куявський єпископ Михаїл дозволили домініканцям зайня-
ти церкву св. Миколая у Ґданську і здійснювати там духовні таїнства сповіді та 
Євхаристії25. При цьому єпископ дорікав тим плебанам, котрі занедбали свою 
паству і не турбувалися про виконання своїх обов’язків26. У тих польських міс-
тах, де вплив єпископів був слабким, домініканцям при організації монастирів 
доводилося узгоджувати свої дії з дієцезіальними капітулами. Так відбулося у 
Сандомирі (1230 р.)27 та Сєрадзі (1232)28.

Іноді організація монастирів Ордену в польських землях була наслідком 
покути окремих феодалів за злочини проти представників церкви. Так, князь 
Конрад Мазовецький для того, щоб зняти із себе та своїх володінь церковне 
відлучення за вбивство місцевого каноніка Яна з Чаплі, у 1239 р. запросив 
до Плоцька домініканців на чолі з пріором Мартином і доручив їм заснувати 
монастир29. Однак, такий спосіб організації монастирів не був типовим.

Після заснування своїх монастирів домініканці намагалися заручитися 
підтримкою не лише представників правлячих світських чи церковних еліт, 
але і купців та інших представників міщанства. У 1234 р. Великопольський 
князь Пшемисл II на прохання домініканців звільнив від податків познанських 
купців30. Очевидно, це рішення князь приймав спільно з домініканцями і на 
їхню користь, бо у грамоті чітко зазначено, що саме домініканці попросили 
князя звільнити купців Познані від податків31. Цікавою з юридичної точки зору 
є привілейна грамота князя Владислава ІІ Опольського, датована 1258 роком. 
Князь дозволяв домініканцям заснувати їхній монастир при церкві св. Якоба у 
Ратиборі, водяний млин на р. Одер та 70 каменів для будівництва монастирської 
22 Kantak K. Dzieje Kościoła polskiego. – Т.2. – Gdańsk, 1914. – S. 54.
23 Aktenfragmente eines Provinzialkapitels der Dominikanerprovinz Saxonia zwischen 1418 und 

1430 J. / Hrsg. von F. Bünger // Zeitschrift für Kirchengeschichte. – В.35. – 1914. – S. 516.
24 Zachorowski S. Kraków biskupi // Rocznik Krakowski. – № 8. – 1906. – S. 104.
25 Dokumenty kujawskie s mazowieckie przeważne z XIII wieku / Wydał B. Ulanowski // Scrip-

tores rerum Polonicarum. Archiwum Komisyi historycznej. – Т.12. – Kraków, 1888. – S. 40.
26 Ibid.
27 Rocznik Wrocławski Większy. – S. 689.
28 Długosz Joann. Liber benefi ciorum diocesis Cracoviensis nunc primum e codice autographo 

editus / Pod red. S. Przedzieckiego. – Kraków, 1864. – S. 407.
29 Kodex dyplomatyczny Polski obejmujący przywileje królów polskich, wielkich ksiąźąt litew-

skich, bulle papiezkie, jako tez wszelke nadania prywatne do roku 1506 / Wyd. L. Bartosze-
wicz. – Т.2. – Warszawa, 1865. – S. 430.

30 Kodex dyplomatyczny Wielkopolski / Wyd. K. Zakrzewski. – Т.1. – Poznań, 1877. – S. 42.
31 Ibid.
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огорожі32. Цей дарунок церкві був зроблений згідно права патронату князя 
над храмом, і вроцлавський єпископ Томас лише ознайомився з рішенням33. 
Оскільки князь змушений був поважати інтереси міщан, в грамоті зазначалося, 
що домініканці не мають права збільшувати свої володіння за рахунок міста 
(possidendum plures non excreverint)34.

Оскільки чеські території були складовою частиною Польської провінції 
ордену, то спочатку організацією монастирів тут займалися ченці польського 
походження. Празький домініканський монастир св. Климента було засновано 
у 1226 р. з дозволу єпископа Переґрина35. Варто відзначити, що францисканцям 
дозволили організувати монастир у цьому місті лише у 1232 р.36. Ініціаторами 
організації домініканських монастирів у Чеському королівстві були самі королі 
або їхні повноважні представники. У 1265 р. бурґграф замку Клінґенберґ (біля 
м. Ческе Будейовіце) Гірцо, з відома короля Пржемисла Отакара II, подарував 
домініканцям землі в районі злиття рік Влтави і Малхи та частину королівських 
сіножатей37. Так само з королівської ініціативи до кінця XIII ст. було засновано 
домініканські монастирі в Оломоуці, Брно, Градці Кралове, Піску, Усті над 
Лабем, Мості та Коліні38. Інші монастирі ордену на території Чехії та Моравії 
створювалися під патронатом єпископів або світських феодалів. Серед 
монастирів ордену в Чеському королівстві найбільшим за кількістю монахів 
був празький монастир св. Климента. За підрахунками Антонія Фрінда у цьому 
монастирі проживало 150 монахів39.

У формуванні окремої провінції ордену в чеських землях папи не були 
зацікавлені через невизначеність церковно-політичної ситуації у цій частині 
Священної Римської імперії, де королі з династії Пржемисловичів маневрували 
між політичними інтересами римських понтифіків та імператорів. Вже існуючі 
єпископства та чернечі згромадження на території королівства до XIV ст. 
адміністративно підпорядковувалися лояльнішим до римських понтифіків 
німецьким або польським прелатам.

Проблема формування окремої провінції Ордену в чеських землях постала 
в період монгольської агресії у 1241–1242 рр. Про потребу організації нової 
провінції висловився Іннокентій IV у своєму листі, датованому 1243 роком. 
У ньому провінціалам Польської та Тевтонської провінцій доручалося 
узгодити, які саме монастирі можна виділити в окрему Богемську провінцію, 
32 Urkunden der Klöster Rauden und Himmelwitz der Dominikaner und der Dominikanerinen in 

der Stadt Ratibor / Hrsg. von W. Wattenbach // Codex diplomaticus Silesiae. – В.2. – Breslau, 
1851. – S. 43.

33 Ibid. – S. 44.
34 Ibid. 
35 Beitrage zur Geschichte der Klöster und der Kunstübung Böhmens im Mittelalter / Hrsg. von J. 

Neuwirth // Mitteilungen des Vereines für Geschichte Deutsches in Böhmen. – В. 34. – 1896. 
– S. 237.

36 Tomek W. -W. Dějepis města Prahy. – Т.8. – Praha, 1878. – S. 45.
37 Regesta diplomatica Bohemiae et Moraviae / Opera J. Emler. – Т.2. – Praha, 1882. – S. 109.
38 Fiala Z. Správa o postavení církve v Čechach od počatku 13. do poloviny 14. století / Z. Fiala 

// Historický Sborník. – 1955. – № 3. – S. 74.
39 Frind A. Kirchengeschichte Böhmens im Allgemeiner und ihrerbesonderdn Besiehung auf die 

jetzige Leitmeritzer Diöcese: Aus 4 Bänden. – B.2. – Prag, 1865. – S. 273.
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бо існувала загроза територіальної втрати Угорської провінції40. Оскільки 
широкомасштабна монгольська агресія не мала розвитку, питання створення 
нової провінції втратило актуальність.

У порівнянні із західноєвропейськими провінціями, мережа монастирів 
ордену в реґіоні формувалась повільно. Навіть через рік після утворення 
Угорської провінції на її території не було жодного монастиря. Тільки у 1277 р., 
за рахунок організації монастирів у словацьких землях, їхня кількість сягнула 
30-ти. В кінці 20-х років XIII ст. на території етнічних польських земель 
монастирі домініканського ордену функціонували тільки в Кракові, Ґданську, 
Сандомирі і Вроцлаві. В другій половині XIV ст. в Польській провінцї вже 
налічувалося 32 монастирі, при цьому 15 із них діяли на землях із кількісно 
переважаючим православним населенням. Очевидно, на такому розташуванні 
монастирів позначилася конкуренція католицького парафіального духовенства 
і домініканцям було легше засновувати монастирі поза межами впливу своїх 
конкурентів.

Усі домініканські монастирі в реґіоні зосереджувались у містах. Найчас-
тіше монастир розташовувався на території, що безпосередньо прилягала до 
міських мурів із внутрішнього боку, дуже рідко – в межах передмістя. На тери-
торії міських передмість домініканські монастирі діяли лише у Свідніце, Сан-
домирі (Польська провінція) і Фрізаху. У Страсбурзі міська влада відмовила 
домініканцям у дозволі на організацію монастиря у середмісті і ченці безре-
зультатно судилися з містом три роки (від 1287 р.)41.

Через хаотичність і хронологічну нерівномірність заснування монастирів, 
адміністративні центри провінцій ордену або формувалися ситуативно, або не 
формувалися взагалі. Адміністративним центром орденської провінції пере-
важно ставав монастир, який засновувався першим. Так, фактичним центром 
Польської провінції став монастир св. Трійці у Кракові, хоч вибори її провін-
ціалів відбувалися в чеських монастирях аж до кінця XIII ст.42. Довгий час не 
було чітко визначено головного монастиря провінції Тевтонія. На це претенду-
вали монастирі ордену у Фрізаху та Кельні.

На відміну від провінційних структур інших чернечих орденів, при вста-
новленні меж провінцій Домініканського ордену не бралися до уваги ані ет-
нічна приналежність ченців та місцевого населення, ані державні кордони, ані 
межі дієцезій. Однак, у структурі самого Ордену провінційне розмежування 
було дуже важливим, оскільки йшлося про монастирські прибутки та їхній 
подальший розподіл, право проповіді та збору милостині. Від XIII ст. у до-
кументах ордену прослідковуються конфлікти між абатами і провінціалами 
через невдоволення існуючими кордонами провінцій, адміністративну прина-
лежність окремих монастирів. Зокрема, у 1289 р. генеральна капітула у м. Трірі 
намагалася вирішити питання про межі компетенції проповідницької роботи 
монастирів у Солдіні (пров. Тевтонія) і Каміні (Польська пров.). Йшлося про 
40 Epistolae saeculi XIII. – T. 2. – P. 49.
41 Die Chronik Johanns von Winterthur 1198-1348 / Hrsg. von H. Bresslau // Scriptores rerum 

Germanicarum. Nova Series. – B.1. – Berlin, 1924. – S. 40.
42 Barącz S. Rys dziejów Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce. – Lwów, 1861. – S. 47.
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можливість ведення проповідницької роботи у населених пунктах Арнісвальд, 
Періт, Старґарт, Ґрінхінгайн43. Ченцям солдінського монастиря заборонялося 
проповідувати у вказаних населених пунктах44. Під час засідання генеральної 
капітули у Страсбурзі в 1301 р. засуджувалася поведінка кількох ченців провін-
ції Тевтонія, які порушили межу і проповідували на території Угорської про-
вінції45. За проповідницьку роботу за межами своєї провінції їх було покарано 
п’ятиденним карцером і п’ятиденним приборкуванням плоті46. У 1326 р. ор-
денським візитаторам Саксонської провінції було наказано провести слідство 
і покарати тих монахів, які незаконно перебували на території цієї провінції47.

В XIV ст. у існуючих провінціях загострилися фінансові та матеріальні 
суперечності між багатими і бідними монастирями. При потребі фінансову 
допомогу окремим бідним монастирям мав надавати провінціал за рахунок 
коштів, якими володіла провінція48. Це породжувало ситуацію, за якої багаті 
монастирі провінції мали своїм коштом утримувати бідніші. Вона стала однією 
із причин, які пришвидшили вихід із Польської провінції 23-х монастирів і 
оформлення їх у складі окремої Богемської провінції у 1301 р. Приводом до 
остаточного розколу провінції стало впровадження польськими провінціалами 
більш суворих дисциплінарних норм поведінки ченців у монастирях49. Зі 
складу єдиної Польської провінції вийшли монастирі у Празі, Оломоуці, Брно, 
Ґрадці Кралове, Іґлаві, Яблонні, Турнові, Літомержіцах, Лоуні, Німбурку, 
Ческе Будейовіцах, Пльзені, Клатові, Піску, Усті над Лабем, Сезімовем Усті, 
Опаві, Зноймо, Хрудімі, Шумперку, Хебі, Коліні і Тешині. Силезькі монастирі 
залишилися під контролем Польської провінції.

У 40-50-х роках XIV ст., поки Угорське королівство завойовувало міста 
Адріатичного узбережжя, домініканські ченці італійського походження з 
монастирів цієї місцевості намагалися вийти із підпорядкування Угорській 
орденській провінції. Не бажаючи фінансово підтримувати бідніші монастирі 
цієї провінції, адміністрації 14-ти монастирів Адріатичного узбережжя в 1343 р. 
створили нову провінцію – Далмація50. До її складу увійшли домініканські 
монастирі у Дубровніку, Троґірі, Задарі, Ніні, Птуї, Дубіці, Біхачі, Чазмі, 
Віровітіцах, Шибеніку, Спліті, Которі, Крку, Рабі. Тодішній папа Урбан V 
обґрунтовував потребу розділення тим, що Угорська орденська провінція 
занадто велика51. Однак, цей поділ відбувся не в інтересах Угорської орденської 
провінції. Це підтверджується тим, що на одній із генеральних капітул у 
1379 р. пріора Угорської провінції суворо застерегли від втручання у справи 

43 Pommersches Urkundenbuch: Aus 7 Bänden / Hrsg. von T. Nahmer. – B.2. – Stettin, 1869. – S. 
40.

44 Ibid.
45 ACGOP. – T. 1. – P. 342.
46 Ibid.
47 ACGOP. – T. 2. – P. 300.
48 ACGOP. – T.3. – S. 198-199.
49 Barącz S. Rys dziejów. – S. 84.
50 Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis / Coll. G. Fejer. – T.9. – Vol.7. – Buda, 

1834. – P. 417.
51 Ibid.
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Далматинської провінції і залучення на свій бік світських осіб52. Вихід такої 
значної кількості вигідно розташованих монастирів з-під підпорядкування 
Угорської орденської провінції мав не лише фінансові наслідки, але й означав 
поступове послаблення впливу Ордену в церковно-політичному житті 
Угорського королівства.

У XIV ст. ситуація із провінційним розподілом монастирів ордену 
була вже настільки заплутаною, що самі папи не завжди орієнтувалися в 
адміністративній приналежності окремих монастирів. Зокрема, у 1366 р. папа 
Климент VI, звертаючись до монастирських братій Котора і Скадара з приводу 
підтвердження прав та привілеїв, говорив про їхню належність до Угорської 
орденської провінції53. На той час обидва монастирі перебували вже у складі 
Далматинської провінції, однак понтифік не володів точною інформацією про 
їхню адміністративну підпорядкованість.

Монастирі, розташовані в державах Центрально-Східної Європи, 
розглядалися керівництвом домініканського ордену як периферійні і 
непрестижні. Про це свідчать численні факти примусового переводу туди 
окремих ченців із західноєвропейських монастирів. Так, рішенням Болоньської 
генеральної капітули у 1301 р. домініканця Іоанна Куфаріо за дисциплінарні 
порушення було вислано (очевидно з території Італії) до монастиря в 
австрійському містечку Петтау і присуджено до 15-ти денного карцеру54. Так 
само з Верони до Фрізаха в 1346 р. з метою покарання перевели домініканського 
проповідника Джованні55. У 1356 р. рішенням генеральної капітули ченця 
Тірінга за порушення дисципліни було переведено із Ломбардської провінції в 
Угорську56. При цьому непокірному монахові було призначено аж 25-ти денний 
карцер (замість триденного згідно норм статуту)57. Жодних дисциплінарних 
заслань ченців ордену в зворотньому напрямку (зі Сходу на Захід) не зафіксовано. 
Практикувалися також і дисциплінарні переведення ченців у більш віддалені 
монастирі в межах однієї провінції. Зокрема, у 1371 р. провінціал Польської 
провінції наказував ельблонзькому пріорові Ніколаусу Кірсбурґу перевести 
ченця Мартина з Ґданська, ув’язненого в торунському монастирі, до Кросна58.

Таким чином, протягом XIII – першої половини XIV ст. у державах 
Центрально-Східної Європи були адміністративно структуровані шість 
орденських провінцій: Тевтонська, Саксонська, Угорська, Польська, Богем-
ська і Далматинська. До початку гуситських воєн у 1419 р., згідно актів 
генеральних капітул, на території Центрально-Східної Європи діяло 263 

52 ACGOP. – T. 2. – S. 421.
53 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae / Red. T. Smičiklas. – N.11. – Za-

greb, 1908. – S. 333.
54 ACGOP. – T. 1. – S. 182.
55 Acta Salzburgo-Aquilejensia 1316-1378 / Hrsg. von A. Lang // Quellen und Forshungen zur 

österreichische Kirchengeschichte. – Praha, 1903. – S. 302.
56 ACGOP. – T. 2. – S. 65.
57 ACGOP. – T. 2. – P. 66.
58 Zbiór formul Zakonu dominikańskiego prowincji Polskiej 1338-1411 / Wyd. Prez L. Woroniec-

kiego i J.Fijałeka. – Kraków, 1938. – S. 88.
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монастирі домініканського ордену59. Монастирська та провінційна структури 
Ордену в державах Центральної та Східної Європи не були пристосовані до 
етнополітичної та церковної специфіки країн, у яких вони функціонували. 
Бюрократизація монастирського управління призводила до того, що більшість 
невідкладних питань монастирського життя не вирішувалися або їхнє вирішення 
відкладалося до нової бюрократичної тяганини на загальноорденській капітулі. 
Оскільки організацію монастирів Домініканського ордену було пущено на 
самоплив, це призвело до того, що в окремих важливих містах монастирі ордену 
так і не виникли (Зальцбурґ, Братіслава, Любляна), а більшість з існуючих були 
бідними і невпливовими.

Modest Chorny. FOUDATION OF MONASTERIS THE DOMINICAN 
ORDER IN THE CITIES OF THE CENTRAL-EASTERN EUROPE IN XIII 
– XIV CENTURIES

59 Чорний М. Домініканський орден в країнах Центрально-Східної Європи в ХІІІ- першій 
половині ХV ст. / М. Чорний // Наукові зошити історичного факультету Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка. – Вип.3. – Львів, 2000. – С. 195.
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Тарас Чухліб*

КОЗАЦТВО ТА ШЛЯХТА З УКРАЇНИ-РУСІ 
У ВІДЕНСЬКІЙ БИТВІ 1683 РОКУ

Сейм Речі Посполитої 1683 р. відзначав, що без українського козацтва важ-
ко уявити собі війну з Османською імперією1. За результатами цього сейму до 
Москви було направлено посла Я. Зембоцького, який мав домовитися з царем 
про дозвіл полкам лівобережної частини Українського гетьманату брати участь 
у майбутніх військових діях на боці християнської коаліції країн Європи2. 

Для походу війська Речі Посполитої на допомогу австрійському імпера-
тору проти турків спочатку планувалося набрати 4 козацькі полки загальною 
кількістю 1200 чоловік. Це підтверджувала інформація від 19 квітня 1683 р. 
про засідання сенатської комісії у Варшаві: “козаків 1200 тільки наказав король 
набрати зараз під командою 4 ротмистрів Семена, Ворони і других двох”3. У 
травні того ж року це рішення затвердили у трохи зміненому вигляді: мали на-
биратися вже 3 козацьких полки, кожен з яких складався з 4 сотень (тобто 400 
козаків), на чолі з Семеном Корсунцем, Якубом Вороною і Калиною4. 

 Перед тим козаки неодноразово перебували на прийомах у Яна ІІІ Со-
беського, де розглядалися плани більш широкою участі запорожців у боротьбі 
християнських країн проти Османської імперії. Зокрема, запорожці пропону-
вали королю організувати похід чайок до берегів Анатолії та напад на Крим5. 
* Чухліб Тарас Васильович – доктор історичних наук, провідний науковий співробітник 
Інституту історії України НАН України, директор НДІ Козацтва (Київ).

1  Про це ширше див.: Чухліб Т. Чи вирішена проблема участі українських козаків у битві 
під Віднем 1683 року.? / Т. Чухліб // Українська козацька держава: витоки та шляхи істо-
ричного розвитку. – Вип.6. – Черкаси, 1997. – С. 78–84; Його ж. Козацтво Правобережної 
України у політичних планах королівського уряду  Речі Посполитої. 1674-1702 рр. / Т. 
Чухліб // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Зб. наук. праць. 
– Київ,1998 – С.240–260; Його ж. “Ucraina terra Cossacorum” та східноєвропейська полі-
тика Яна ІІІ Собеського / Т. Чухліб // Україна і Польща – стратегічне партнерство на зламі 
тисячоліть. – Част.1. – Київ,2001. – С.48–60; Його ж. Україна і Польща у період прав-
ління короля Яна ІІІ Cобеського: у пошуках втраченого миру / Т. Чухліб // Український 
історичний журнал. – 2002. – № 1. – C.38–52; Czuhlib T. Ukraińsko-polskie wspołdziałanie 
wojenne w czasach ostatniej proby turkow podbić Europę / Т. Czuhlib // Wojna a pokoj / Pod 
red. L.Iwszynej. – Kijow, 2004. – S.136–144; Його ж. Ще раз про Віденську битву 1683 р. 
та участь в ній українського козацтва включно з його походами до Угорщини, Молдавії 
та Буджаку / Т. Чухліб // Україна в Центрально-Східній Європі (від найдавніших часів до 
кінця ХVІІІ ст..) – Вип.6. – Київ,2006.

2  Архів головний актів давніх у Варшаві (далі – АГАД Варшава). — Ф. ”Архів Публічний 
Потоцьких”. – № 162. – Т. 1. – Арк. 49.

3 Там само. – Арк. 49.
4  Wimmer J. Wiedeń 1683. Dzieje kampanii i bitwy. – Warszawa,1983. – S.165. Під прізвищем 
Калина (в оригіналі – “Kaljn”) швидше за все виступав ще один із запорозьких старшин 
Іван Киліян. Після участі у Віденській битві він перейшов на Правобережну Україну ра-
зом з Семеном Палієм та Самійлом Івановичем (Самусем).

5 Російський державний архів давніх актів у Москві (далі – РДАДА Москва). – Ф.79. – 



738

На початку серпня 1683 р. Я. Ворона привіз до кошового отамана Запорозької 
Січі Григорія Єремєєва спеціальну королівську “інструкцію” із закликом до 
Війська Запорозького Низового повернутися під владу Речі Посполитої6. Од-
нак керівництво Січі, з огляду на позицію Москви та Батурина, а також по-
грозливі листи з Порти і Криму в даному випадку вирішило дотримуватися 
нейтралітету. Лише окремі запорожці з власної ініціативи збиралися в окремі 
загони та відправлялися на допомогу королю.

 Згідно з документом від 11 травня 1683 р. під назвою “Ординація пла-
ти Війську Запорозькому, якого має бути 1200 під трьома полками, а в кож-
нім Полку має бути чотири хоругви”7 полковникам Я. Вороні, С. Корсунцю та 
І. Киліяну було виплачено 1 тисяча 800 злотих за рік (кожному за квартал по 
150 зл.). Крім того, їм видали по 33 локті голландського сукна на суму 396 зл. 
і кожному по 90 зл. на “хутро лисяче, кравця потреби до жупанів і піддівку”. 
Загальна річна сума грошей виданих полковникам разом з витратами на “ху-
тро” становила 2 тисячі 466 зл. Трьом полковим осавулам видали 1 тисячу 125 
зл. (по 342 кожному), генеральному писарю і військовому судді – 750 (по 375 
кожному), двом полковим писарям – 126 зл., дев’яти сотникам – 2 тисячі 835 
зл. (по 315 зл.), трьом полковим хорунжим – по 150 зл., дев’яти сотенним хо-
рунжим - по 120 зл., сто двадцяти курінним отаманам (десятникам) – 14 тисяч 
340 зл. (по 112 зл.), простим козакам, яких було 1 тисяча 040 чоловік – 92 560 
(по 89 зл.). Таким чином правобережні полки отримали 107 тисяч 646 злотих 
готівкою і поставив сукна на 7 тисяч 312  злотих8. 

 Трохи інші дані на основі виплати козакам від 11 травня 1683 р. подав Ян 
Віммер, який здійснив підрахунки згідно з варіантом тексту тієї ж ординації. 
Він засвідчив, що трьом козацьким полковникам Я. Вороні, С. Корсунцю та 
Калині (?) мали заплатити по 150 злотих на квартал, трьом осавулам – по 75 
зл., одному писарю (генеральному) – 75 зл., одному генеральному судді – 75 
зл., двом писарам полковим – по 24 зл., дев’яти сотникам – по 60 зл., трьом 
полковим хорунжим – по 30 зл., трьом сотенним (хорунжим) – по 22,15 зл., 120 
отаманам курінним, чи десятникам – по 22,15 зл., 9 осавулам (сотенним) – по 
22,15 злотих і 1 тисячі 040 “молодцям” – по 15 зл. До цієї виплати входили 
також додаткові витрати: на вбрання – від 21 зл. на козака до 222 зл. на пол-
ковника, корогви (прапори), котли, вози з кіньми тощо. Загальна сума коштів 
становила 117 тисяч 076 злотих, що разом з додатковими витратами складала 
Оп.1. – Спр.5. – Арк. 66.

6  Станіславський В. Запорозька Січ та Річ Посполита. 1686 – 1699. – Київ,2004. – С.22.
7  Бібліотека Музею князів Чарторийських у Кракові (далі - БМЧ Краків), Відділ рукописів  

– Од. зб. 2679, арк. 121-122.
8  Слід відзначити, що така сума була у три рази меншою за ту, яка виплачувалась такій 
же кількості легкої кінноти польського війська. Грошові видатки на українських козаків 
мали бути значно вищими. На це, наприклад, вказує суттєва різниця у підрахунках пап-
ських субсидій для Речі Посполитої (Wimmer J. Wiedeń 1683. – S.232). Якщо порівняти 
розмір річної виплати українським найманцям з величиною тогочасного жалування ком-
панійцям або ж сердюкам Лівобережної України, то він також був значно нижчим. Так, 
наприклад, усі види виплат на товариша компанійського полку становили 60 – 70 злотих, 
а річна платня сердюка була 40 – 50 злотих (Сокирко О. Лицарі другого сорту. Наймане 
військо Лівобережної Гетьманщини 1669 – 1726 рр. – Київ, 2006.  – С.178).
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128 тисяч 032 злотих9.
 Ймовірно, що саме після зустрічі короля з посланцями Запорозької Січі, 

які перебували у Варшаві в травні-червні 1683 р., польське командування вже 
планувало, що у виправі їхньої армії під Відень буде брати участь до 3-х тисяч 
козаків з Правобережжя та Запорожжя10. Про важливість польсько-українських 
переговорів свідчила зацікавленість ними західноєвропейським суспільством, 
зокрема влітку 1683 р. інформацію про можливість залучення на бік Речі По-
сполитої запорожців писала популярна французька газета “Gazette de France”11.

На вербування українських козаків виділялися гроші з Апостольської 
столиці. Римський папа  Інокентій ХІ надав спочатку для заохочення козаків 
270 тисяч флоринів12, а потім ще дві виплати розміром у 100 та 60 тисяч фло-
ринів13. За “Ординацією плати Війську Запорозькому коштом Отця Святого 
Інокентія ХІ за субсидією Корони Польської проти неприятеля меча Святого 
затягненого” за 1683 р. під керівництвом полковників Василя Іскрицького та 
Булукбаші мало перебувати по 500 козаків, Максиміліана Булиги-Курцевича, 
Андрія Зеленецького, Казимира Станецького, Івана Дуніна-Раєцького,  а також 
невідомого полковника (можливо, Даровського) – по 400 чоловік14. Кожному 
з 7 полковників виплачувалося 600 злотих (польський уряд забрав флорини 
й провів виплату злотими. – Т.Ч.) на рік, а також голландського сукна на 132 
злотих, та лисичого хутра разом з витратами на кравецькі потреби – по 90 зл. 
Загальна сума витрат на козацьких полковників становила 5 тисяч 754 зл. На 
сімох полкових осавулів видавалося 2 тисячі 625 зл., генеральному писарю та 
військовому судді – по 375 зл., шістьом полковим писарям – 756 зл., двадцяти 
трьом сотникам – 7 тисяч 245 зл., семи полковим хорунжим – 1 тисяча 050 зл., 
двадцяти трьом сотенним хорунжим – 2 тисячі 760 зл., двадцяти трьом сотен-
ним  осавулам – 2 тисячі 576 зл., двісті дев’яносто одному курінному отаману 
(десятнику) – 32 тисячі 592 зл., двом тисячам шестистам одинадцяти рядовим 
козакам – 211 тисяч 491 зл. Отже, вся грошова сума (до неї входили й витрати 
на “сукно”) дорівнювалась 267 тисяч 599 злотих. 

Можливо, що під прізвищем “Булукбаша” у цьому списку виступав ко-
лишній брацлавський полковник Федір Булюбаша, який  підтримував гетьмана 
9  АГАД Варшава. – Ф. “Рахунки надворні”. – №7. – K.538 – 539; Wimmer J. Wieden 1683. – 

S.165.
10  АГАД Варшава. – Ф. “Архів Замойських” . Oд. зб. 3112. – Aрк. 323.
11  Konarski K. Polska przed odsieczạ Wiedeńskạ r. 1683. – Warszawa,1914. – S.211. 
12  Флорин (з лат. “flos”, “fl oris”, франц. “fl eur” – квітка) - 1) золота монета (італ. “fi oriono 

d’oro”), дукат) Флоренції у XIII-XVI ст. із  зображенням лілії, мав вагу 3,537 гр. і скла-
дався майже повністю з золота; 2) золоті монети різної вартості у Франції у XIII-XIV ст.; 
2) срібна монета Флоренції XII-XIII ст.; 3) назва англійської золотої монети XIV ст.; 4) 
австрійська півталярна монета та лічильна одиниця з XVI ст.; 5) французська та італій-
ська назва гульдена; 6) з 1325 р. почали випускати угорські флорини, які були популярні 
у Польщі та Україні. 

13  Theiner A. Monuments historigues… de Russie. – Rzym, 1859. – P.251; Назарко І. Знаменне 
письмо козаків до Папи Римського / І. Назарко // Український історик. –  № 1-2 – 1965. – 
С. 23.

14  АГАД Варшава. – Ф. Архів Заморських. – Од. зб. 3112. – Арк.323; Порів.: Jaminski B. 
Wien 1683. Kosaken und Kolschitzky. – Wien,1983. – S.76.



740

Петра Дорошенка, або ж Булубаша, що у 1676 р. зазнав поразки від польських 
військ у Бершаді й був конвойований до Яна ІІІ Собеського15. Андрій Зеле-
нецький (Зеленський) у 1671 р. був наказним подільським полковником від 
імені П. Дорошенка. Його серед інших правобережних старшин нобілітували 
на коронаційному сеймі 1676 р. у Кракові. Одним з приведених до шляхетства 
на тому сеймі був і Казимир Станецький, про якого Ян ІІІ у листі з-під Відня 
від 4 вересня згадував так: “Пишеш мені, моя дорога (королева Марія Казими-
ра. – Т.Ч.), про якогось Станецького, який служив колись у мене. Правда то є: 
був потім пілігримом”16. Очевидно, останні слова короля стосувалися того, що 
К. Станецький або ж перейшов на службу до Ю. Хмельницького, або, що ймо-
вірніше, деякий час перебував на Запорозькій Січі. 

Очевидно, що у червні 1683 р. папські гроші були виплачені полковникам, 
які ще не набрали задекларованої у реєстрі кількості козаків. Тільки три з се-
ми згадуваних у 3-тисячному компуті полковника змогли (та й то, із запізнен-
ням) сформувати свої підрозділи для участі у виправі до Австрійської імперії. 
Як свідчать документи, лише полки В. Іскрицького, М. Булиги-Курцевича та 
Даровського виступили у закордонний похід, інші ж (Булукбаша, І. Дунін-Ра-
єцький, К. Станецький, А. Зеленецький) не змогли як належно розпорядитися 
коштами з Рима й вчасно надати свої підрозділи для походу до Відня. Хоча вже 
у жовтні – листопаді 1683 р. вони почали воювати проти турків на Поділлі. 

Іншу частину грошей з Апостольської столиці передали польським еміса-
рам, які здійснювали козацький набір. Головним “затягом” українців мав керу-
вати шляхтич, полковник Якуб Менжинський. Однак, він притримав у себе 30 
тисяч ліврів17, які йому видав папський нунцій Опціо Палавічіні. Саме завдяки 
такому вчинку полковник викликав велике невдоволення у  дружини Яна ІІІ 
Собеського, королеви Марії Казимири (“Марисеньки”), якій було доручено на-
глядати за вчасним набором українських козацьких полків18. “З великим тру-
дом добула гроші (для козаків. – Т.Ч.) від нунція і згадала, чого він їх не бажав 
давати. ...Менжинський розказав нунцієві і краківському каштелянові [Потоць-
кому], що залишив тут у мене і в біскупа київського 30 тисяч ліврів, сказав, 
що я вручила [їх] Оссовському (краківський священик – Т.Ч.), тим часом ніхто 
з нас про це не знав, бо Менжинський від’їхав не побачившись зі мною”19 – 
скаржилась королева своєму чоловікові у вересні 1683 р. Однак згодом Ян ІІІ 
Собеський відповідав, що сам  Менжинський вирішив не видавати гроші ко-
закам до битви, щоб ті з ними “назад не втекли”. “Тут у Польщі маєте барва20, 
а там у війську у короля, як швидко прийдете, будете мати гроші”21 – говорив 
15  Perdenia J. Hetman Piotr Doroszenko a Polska. – Kraków,2000. – S.450.
16  Maria Kazimiera i Jan Sobiescy. Listy okresu odsieczy wiedeńskiej. – Warszawa,1983. – S.38.
17  Лівр (з лат. “libra” - фунт, франц. “livre”) – грошово-рахункова одиниця у Франції в ІХ – 

XVIII ст. 1 лівр дорівнював 20 су, а 1 су – 12 денье. В XVII ст. існував т. зв. Лівр турський. 
Як монета випускався лише один раз в 1656 р. й містив 7,69 гр. срібла. 

18  Maria Kazimiera d’Arguien de la Grande. Listy do Jana Sobieskigo. – Warszawa, 1966. – 
S. 244.

19  Ibid. – S.244.
20  Барва – назва військового обмундирування.
21  Listy do Maryceńki. – T. 2. – Warszawa, 1973. – S.241.
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Я. Менжинський прибулим до нього козакам. Затримка з виплатою для окре-
мих козацьких підрозділів, які вже з кінця серпня 1683 р. перебували у Львові, 
стало однією з головних причин їхнього невчасного прибуття до табору Яна ІІІ 
Собеського. 

Всупереч вчинку Й. Менжинського, який зник зі Львова (правда, як 
з’ясувалося, він все ж таки приєднався до королівських військ у другій по-
ловині вересня), не залишивши козакам “ні наказів, ні грошей”,  королева за 
допомогою Яна Міхала Мислішевського змогла відправити до Австрії близько 
тисячі козаків, серед яких, зокрема, були підрозділи В. Іскрицького і Даров-
ського. Я.-М. Мислішевський добре знав українську мову, адже довгий час, 
з 1665 р., був чернігівським22 хорунжим. Очевидно, що саме він обіймав по-
саду коменданта Кам’янець-Подільської фортеці з другої половини 1660-х і до 
1672 р.). У 1675 р. він за дорученням Яна ІІІ Собеського проводив переговори 
з гетьманом Петром Дорошенком23. У цей час очевидець тих подій, секретар 
польського короля, француз Далєрак згадував: “Я чув не раз, як Собєський ви-
хвалював військо козаків, скаржився на його повільний набір і, від’їжджаючи 
в похід, доручив королеві висилати поспішно новобранців за ним. Одне слово 
треба було думати, що рятунок Відня залежить тільки від козаків”24. Наприкін-
ці березня 1683 р. з королівського скарбу було виплачено місячне жалування 
для 130 козаків з сотні Потаренка25, яка була включена до складу надвірних 
підрозділів короля26.

 Відомо також, що 20 червня 1683 р. король видав спеціальний приповід-
ний лист з наказом набору козацького підрозділу з 500 чоловік Криштофу Лон-
чинському. 16 липня того ж року великий коронний гетьман Речі Посполитої 
Станіслав Яблоновський передав аналогічний документ на формування ко-
зацького полку Максиміліану (Максиму) Булизі-Курцевичу27. Відповідні листи 
22  Незважаючи на те, що територія колишнього Чернігівського воєводства Речі Посполитої 
входила до складу Лівобережної Гетьманщини та Московської держави, польські урядов-
ці й надалі формально займали  “чернігівські” уряди. 

23  БМЧ Краків. – Од. зб. 423, арк. 269 – 270.
24  Цит. за: Павлищев Н. Польская анархия при Яне Казимире. – Т.3. – Санкт-Петербург,1878. 

– С.98.
25  АГАД, Варшава – Ф. “Рахунки надворні”. – №7. – К.505.
26  Wimmer J. Wiedeń 1683. – S.165.
27  Максиміліан (Максим) Булига-Курцевич нар. бл. 1625 р. Походив зі старовинного кня-
зівського українського роду й був сином Івана Курцевича-Булиги – білоцерківського під-
старости, ігумена Трахтемирівського та Дерманського монастирів, суздальського архіє-
пископа.. Ще за гетьманування І. Виговського та Ю. Хмельницького  входив до складу 
українських посольств, які відправлялися до Москви й Варшави. У 1658 р. він присягнув 
польському королю як сотник Медведівської сотні Уманського полку і був нобілітований 
до шляхетського стану Речі Посполитої на варшавському сеймі. У жовтні 1660 р. серед 
іншої козацької старшини підписав Чуднівську угоду з Польщею. 8 червня 1661 р. отри-
мав королівський привілей на м. Гайсин у Брацлавському старостві. Можливо, що восе-
ни 1663 р. займав посаду наказного полковника Уманського полку. У 1672 р. виконував 
дипломатичні доручення гетьмана “королівської милості” М. Ханенка. У 1683 р. цьому 
заслуженому старшині Війська Запорозького виповнилося вже близько 58 років, а помер 
він у 1687 р. “...В Овручі, [щоб] затягнув на послуги Речі Посполитої козаків запорозьких, 
людей лицарських з самопальними мушкетами з допомогою королівського приповідно-
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на “затяг” козаків отримали й інші правобережні старшини. Однак їхній набір 
на Правобережній Україні відбувався дуже повільно з огляду не лише на малу 
чисельність місцевого козацтва, але й спротив турецького ставленика Григорія 
Дуки та його наказного гетьмана Івана Драгинича28. Щоб вирішити цю про-
блему Ян ІІІ Собеський 14 серпня з Кракова надсилає листа до молдавського 
господаря й “володаря” Правобережжя з пропозицією спільної боротьби проти 
турок. 

Зважаючи на політичну нестабільність у Московській державі, спричине-
ну молодим віком російських царів Івана та Петра, серед верхівки  Польщі 
виникла думка про те, “чи не краще, коли зараз таке замішання у Москві, щоб 
Народ Козацький до матері своєї Речі Посполитої польської повернувся”29. Та-
ке висловлювання знаходимо у листі воєводи Руського воєводства С. Яблонов-
ського від 10 липня 1683 р. до білоцерківського священика Заремби30. 

У серпні 1683 р., відразу ж по обранні гетьманом правобережного коза-
цтва Стефана Куницького, від імені короля йому було відправлено певну суму 
грошей31. 26 серпня папський нунцій повідомляв з Кракова, що “...козаків зго-
лосилося багато більше, як можна було сподіватися, та вже навіть вирушили в 
похід. Тому для них треба призначити папські гроші, бо нема для них інших 
фондів, а думають, що вони принесуть прегарну допомогу”32. Одночасно з ві-
денською операцією новий гетьман проводив похід до Молдавського князів-
ства та Буджацької орди33. 24 вересня 1683 р. С. Куницький повідомляв велико-
го коронного гетьмана С. Яблоновського про відправку 10 тисяч кіннотників 
на Буджак34. 
го листа, щоб мав комплект у своєму війську, і рушив з Овруча під Львів, де став би 15 
серпня. Бо належить особлива повинність і дозор. Щоб не допускав своїм людям жодної 
сваволі..., убогих людей щоб до себе не брав...”, – наказував С. Яблоновський у своєму 
листі-“ординансі” до М. Булиги-Курцевича (Архив Юго-Западной России, издаваемый 
временной коммисиею для разбора древних актов. – Ч.3. – Т.ІІ. – Київ,1868. – С.38–40).

28  Докладніше див.: Чухліб Т. “Воєвода і господар земель Молдавських та України” за про-
текції Османської імперії Г. Дука / Т. Чухліб // Україна – Туреччина: минуле, сучасне та 
майбутнє. Зб. наук. праць. – Київ, 2004. – С.162–169.

29  Бібліотека Польської Академії наук у Кракові, відділ рукописів (далі – ПАН Краків). – 
Од. зб. 645. – №34.

30  Слід мати на увазі, що якби Лівобережна Гетьманщина відмовилася від зверхності мос-
ковського царя й повернулася б до “дідичної” протекції, то автоматично вирішилася б і 
проблема участі козацьких полків на боці польського короля у війні з турками. 

31  Чухліб Т. Гетьман С. Куницький у боротьбі Правобережної України та Речі Посполитої 
проти Османської імперії (1683 - 1684 рр.) // Україна в Центрально-Східній Європі. Студії 
з історії ХІ - ХVІІІ ст. - К.2000. - С.314 -322.

32  Цит. за: Jaminski B. Wien 1683. Kosaken und Kolschitzky.  – S.76.
33  Докладніше див.: Чухліб Т. Зимовий похід 1683/1684 рр. українського козацтва проти 
Османів до причорноморського Степу / Т. Чухліб // Надчорномор’я: студії з історії та 
археології (з ІХ ст. до н. е. по ХІХ ст. н. е.). – Київ, 2008. – С.163–180.

34  БМЧ Краків. –  ТН. – Од. зб. 179. – № 185. – Арк. 855; Дополнения к актам историчес-
ким. – Т. ХІ. – Санкт-Петербург, 1869. – С.12. Чи можемо довіряти цифрам названим 
правобережним гетьманом, адже невдовзі він стверджував, що під його керівництвом 
перебувало ледве не 30 тисяч козаків? Піддаючи сумніву  слова гетьмана Куницького, 
сучасники свідчили про наявність у нього лише від 3-х до 5-ти тисяч козацького війська 
(БМЧ Краків. – ТН. – Од. зб. 180. – № 5. – Арк. 24; Власова А. Молдавско-польские по-
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За підрахунками згадуваного Я. Віммера, всього до антитурецької кампанії 
1683 р. уряд Речі Посполитої зміг залучити 3 тисячі 700 українських козаків, 
які утворювали 12 полків “Козаків запорозьких” на чолі з Стефаном Куниць-
ким, Василем Іскрицьким, Семеном Корсунцем, Якубом Вороною, Андрієм Зе-
ленецьким, Булукбашою (Федором - ?), Тимошем Барабашем, Максиміліаном 
Булигою-Курцевичем, Криштофом Лончинським, Казимиром Станецьким, 
Трохимом Коханом та Іваном Кобиляном35. 

Майже 10 тисяч українських/руських36 шляхтичів родом з Червоної Русі, 
Волині, Поділля, Київщини й навіть Чернігівщини (останні перебували на По-
ліссі) влилися до складу польської армії, яка готувалася вирушити на допомогу 
австрійцям до Відня. Це підтверджував Маріан Кукель, який відзначав, що у 
литические связи в последней чверти ХVІІ  - начале ХVІІІ в. – Кишинев,1980. – С. 26). 
Інше джерело переконує в тому, що восени 1683 р. у С. Куницького було близько 8 тисяч 
чоловік (Волк-Карачевский В. Борьба Польши с казачеством во второй половине ХVІІ и 
начале ХVІІІ в. – Киев,1899. – С. 249; Крупницький Б. З історії Правобережжя 1683-1688 
рр // Праці історико-філологічного товариства у Празі. – Вип.4. – Прага, 1942. – С. 2). Про 
постійне збільшення правобережного війська за рахунок “втікачів” з Лівобережної Укра-
їни та Запорозької Січі свідчить лист папського нунція Ф. Амічі з Язлівця від 9 березня 
1684 р.: “… Прибуває багато козаків, прошу 20 000 мушкетів для них прислати” (БМЧ 
Краків. – ТН. – Од. зб. 180. – № 33. – Арк. 145).

35  Wimmer J. Wiedeń 1683. – S.230. Однак ці розрахунки польського історика стосувалися 
лише тих козацьких підрозділів, яким польсько-литовський король Ян ІІІ Собеський та 
римський папа Інокентій ХІ змогли виплатити певну суму грошей. Тобто тих, які були 
внесені до спеціальних виплатних реєстрів (компутів). Насправді ж у подіях 1683 р., які 
включали до себе бої з турками в Австрії, Угорщині, Словаччині, Молдавії, Правобереж-
ній Україні та Північному Причорномор’ї, взяло участь набагато більше правобережців і 
запорожців, а також окремих представників з Лівобережної і навіть, Слобідської України. 

36   Дослідження етнічної належності та політичної орієнтації шляхтичів Західної та Пра-
вобережної України не є предметом нашої статті. Разом з тим, опираємося на слушні 
зауваження Петра Саса, який відзначав, що більшість шляхти Руського, Київського, Во-
линського, Подільського та Брацлавського воєводств усвідомлювали своє окремішнє по-
ходження саме як “Русь”. Цей термін в залежності від контексту вживався у XVII ст. 
для “окреслення народу, культури, віросповідання, а також території” (Сас П. Політична 
культура. – С.53, 56). Про “народ руський” як новий політичний об’єкт Речі Посполитої 
пише у своїх працях Наталія Яковенко (Яковенко Н. Паралельний світ. – Київ, 2002. – 
С.254–256 та ін.). Звертаємо увагу на дослідження цієї проблематики польським істори-
ком Терезою Хінчевською-Геннель, яка відзначала наявність національної свідомості в 
української шляхти та козацтва з Русі ще задовго до часів Хмельниччини (Chynczewska-
Hennel T. Swiadomosć narodowa szlachty ukraińskiej і kozaczyzny od schyłku XVI do połowy 
XVII w. – Warszawa, 1985. – S.74-146). Інший відомий учений з Польщі Генрік Віснер 
писав, що у другій половині XVII ст. “зростала свідомість окремішності руської і україн-
ської, що приймали національні і визвольні гасла, протиставляючи їх польськості” (Wis-
ner H. Rzeczpospolita w latach dziecinstwa i mlodosci Jana Sobieskiego // Studia i materiały 
z czasów Jana III Sobieskiego. – Wroclaw, 1992. – S.14). Зауважимо, що Ян ІІІ Собеський 
титулувався як “король Руський, Київський, Волинський, Подольський, Підляшський,  
Сіверський і Чернігівський etc.”. Джерела засвідчують, що цей монарх усвідомлював 
себе також і королем/паном/дідичем “України”, тобто тієї території на яку поширювалася 
влада правобережного Війська Запорозького. Так, наприклад, у королівській інструкції 
від 23. ХІІ. 1674 львівському єпископу Й. Шумлянському на переговори з П. Дорошенком 
відзначалося, що Ян ІІІ Собеський є “паном України правдивим і дідичним” (БМЧ Кра-
ків. – Теки Нарушевича. – Од. зб. 172. – Арк. 601).   
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Віденській битві у складі польської армії воювала значна кількість “синів з 
руських воєводств Речі Посполитої”37. 

Звернімося до компуту “війська затяжного” Яна ІІІ Собеського, укладе-
ного на виконання сеймової постанови 1 серпня 1683 р38. Отже, до гусарських 
підрозділів входило 200 вояків під керівництвом холмського старости Міхаїла 
Ржевуського, 120 чоловік – галицького старости Станіслава Потоцького, 91 чо-
ловік – підляшського воєводи Вацлава Лещинського, 96 чоловік – белзького 
каштеляна Яна Мишковського, а також 131 гусар під керівництвом Криштофа 
Ласки39. 

Серед важкоозброєної (“панцирної”) кінноти, яка була готова виступати 
до Відня, бачимо 145 чоловік на чолі з белзьким воєводою Костянтином Ви-
шневецьким, 92 чоловік – брацлавського воєводи Міколая Сапєги, 90 чоловік 
– каштеляна Київського воєводства Францішека Дзєдушицького, 150 чоловік 
– волинського каштеляна Єржи Вєлгорського, 131 чоловік – подільського воє-
води Кароля Станіслава Лужицького під керівництвом Якуба Розвадовського, 
95 чоловік – львівського підкоморія Олександра Ходоровського під керівни-
цтвом Добросоловського, 109 чоловік – володимирського старости Стефана 
Загоровського, 136 чоловік – луцького старости Атаназія Мянчинського під 
керівництвом Анджея Генджицького, 81 чоловік – чернігівського хорунжого 
Станіслава Центнера, 104 чоловіка – перемишлянського каштеляна40 Яна Стад-
ницького, 111 чоловік – брацлавського хорунжого Нікодема Жабоклицького, 
100 чоловік – овруцького хорунжого Яна Гіжицького, 100 чоловік – київського 
підстолія Марсіна Убиша, 92 чоловік – подільського чашника Міхала Василь-
ківського, 100 чоловік – подільського підстолія Єжи Скаржинського, 87 чоло-
віка – чернігівського воєводи Теодора Тишкевича, 91 чоловік – волинського 
каштеляна Стефана Лєдуховського41, 88 чоловік – львівського єпископа Йосифа 
37  Kukiel M. Polski wysilek zbrojny roku 1683 / M. Kukiel // Kwartalnik historyczny. – R.XLVII. 

– Warszawa, 1933. – S.169; Id., Sklad narodowy i spoleczny wojsk koronnych za Sobieskiego 
/ M. Kukiel // Studia historyczne ku czci St. Kutrzeby. – T.II. – Krakow,1938. – S.431– 448. 
Нагадаємо, що руськими у адміністративно-територіальній системі Польсько-Литов-
ської держави вважалися: Руське (з центром у Львові), Київське (Київ, потім Житомир), 
Брацлавське (Брацлав, потім Володимир), Волинське (Луцьк), Подільське (Кам’янець-
Подільський, потім Львів), Чернігівське (Чернігів, потім Овруч), Белзьке (Белз) воєвод-
ства та  Холмська (Холм) земля.

38  Wimmer J. Wiedeń 1683. – S.219–229.
39  Останній, до речі, наприкінці 1650 – 1670-х рр. належав до старшини правобережного 
Війська Запорозького. У 1659 р. він вже був полковником і очолював послів від гетьмана 
І.Виговського у Варшаву, які подали королеві “супліку” про внесення змін до Гадяцької 
угоди. Очевидно, саме К.Ласка (Ласко) на посаді сердюцького полковника 18 серпня 1665 р. 
присягнув на вірність П.Дорошенку й серед інших підписав присягу як “Лашко” (Крикун 
М. Між війною та радою. Козацтво Правобережної України в другій половині ХVІІ – на 
початку ХVІІІ ст. – К., 2006 – С.236). Саме К.Ласка за дорученням польського уряду про-
тягом 1680 р.  очолював українське козацтво на Київщині. 

40  Ян ІІІ Собеський в одному з своїх листів з-під Відня називав його “немирівським” (Maria 
Kaziemiera i Jan Sobiescy. Listy okresu odsieczy wiedeńskiej.  – S.44). 

41  Про цей старовинний православний рід з Волині, який перейшов у католицизм лише 
наприкінці ХVІІ ст., згадав у одній з своїх поезій український польськомовний поет, 
волинський шляхтич Данило Братковський: “Де Ледуховські, промовці шляхетні?..” 
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Шумлянського, 119 чоловік – холмського старости Міхаїла Ржевуського, 92 
чоловік – кам’янецького каштеляна Станіслава Потоцького під керівництвом 
Тишковського, 90 чоловік – луцького єпископа Станіслава Вітвицького, 99 чо-
ловік – подільського підкоморія Ієроніма Лянцкоронського, 120 чоловік – брац-
лавського каштеляна Францішека Корисинського. 

До легкоозброєної кінноти окрім інших входили 70 чоловік з хоругви ки-
ївського каштеляна Ф. Дзєдушицького під керівництвом Станіслава Кобелзь-
кого42, 68 чоловік – львівського хорунжого Томаша Карчевського, 70 чоловік 
– белзького стольника Анджея Сераковського під керівництвом Охоцького. 
Польські історики відзначали, що підрозділи “легкої язди” для походу до Відня 
найбільше поповнювалися з Сандомирського і Серадзького воєводств Корони 
Польської, а також з “львівської землі” Руського воєводства43. Певна кількість 
руської шляхти входила також до інших підрозділів польсько-литовського вій-
ська – т. зв. “чужоземної” та “угорської” піхоти. Серед них, наприклад, пере-
бувало 380 піхотинців під керівництвом коменданта Білоцерківської фортеці 
Ернеста Оттона Раппа, частина з яких, очевидно, набиралася з українського 
населення Київщини. 

Під час Віденської битви у війську Речі Посполитої також перебували ко-
лишні старшини Війська Запорозького Костянтин Чечель, Богдан Гуржецький 
(Гуржій) та Юрій Зарудний. Всього, за нашими підрахунками, чисельність 
жовнірів, вихідців з українських земель, які вирушили до Австрії у складі армії 
Яна ІІІ Собеського складала більше половини від усієї кількості війська Речі 
Посполитої.     

Загальна сума витрат з королівського та ватиканського скарбів на військові 
витрати протягом 1 травня 1683 – 1 січня 1684 рр. становила 7 мільйонів 436 
тисяч 630 злотих. З них на: 1) “жолд війську” – 4 мільйони 059 тисяч 845 зл.; 2) 
“затяг нових жовнірів” – 1 мільйон 093 тисячі 060 злотих; 3) “артилерію” – 256 
тисяч 390 зл.; 4) “затяг Козаків” – 277 тисяч 402 злотих; 5) “жолд кінноті”  – 
1 мільйон 687 тисяч 057 злотих; 6) “пенсії військовим урядникам” – 26 тисяч 
900 зл.; 7) “інші видатки військові” – 35 тисяч 975 злотих44. А всього протягом 
1683 – 1699 рр. на боротьбу з Османською імперією Річ Посполита  витратила 
величезні кошти – близько 124 мільйонів злотих. Окрім того, польським жов-
нірам, в т.ч. і козакам було не доплачено обіцяного у розмірі 16 мільйонів 500 
тисяч злотих45.

(Bratkowski Daniel. Swiat po częsci przeyrzany. – Kraków,1697.  Братковський Д. Світ по 
частинах розглянутий. Фототипічне видання. – Луцьк, 2004. – С.268).  

42  У 1676-1677 та 1684-1685 рр. С. Кобелзький виступав як полковник Війська Запорозько-
го (ЦДІА України у Львові. – Ф.9.Львівський гродський суд. – Оп.1. – Спр.65. – Арк.397; 
Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Архео-
графическою коммисиею. – Т. ХІІ. – Санкт-Петербург, 1882. – С.789–790.

43  Wimmer J. Wiedeń 1683. – S.162.
44  Ibid. – S.231. До речі, певні досить значні суми для потреб армії, що мала вирушити на 
допомогу австрійцям до Відня були зібрані з жителів Руського, Белзького, Волинського 
та Київського воєводств. Зокрема волиняни зібрали 228 тисяч 782 злотих, а львів’яни – 
117 тисяч 245 злотих. 

45  Zgorniak M. Wojskowosć Polska w dobie wojen tureckich dr. poł. XVII w. – Wrocław,1985. – 
S.41.
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Король Ян ІІІ Собеський ще наприкінці 1682 р. на австрійські гроші сфор-
мував корпус на чолі з коронним надвірним маршалком Речі Посполитої Ієро-
німом Любомирським, який складався з 2 тисяч 800 чоловік46. До нього було 
включено й кілька сотень українських козаків, очевидно, з тих, які перед тим 
перебували у королівських надвірних військах під керівництвом  Потаренка. 
У другій половині червня 1683 р. цей корпус було направлено до Австрійської 
імперії, де він 20 липня з’єднався з військом австрійського князя Карла V Лота-
рінгського. Той за дорученням цісаря Леопольда І Габсбурга та імператорської 
Військової Ради здійснював керівництво основними силами австрійської армії. 
Українці разом з поляками і австрійцями брали участь у локальних боях з тур-
ками, а також відзначилися у битвах за Братіславу та Бісамберг. 

Після того, як османська армія оточила Відень, а імператорська армія від-
ступила на лівий берег Дунаю необхідно було отримувати інформацію про 
стан ворожих сил. Князь Лотарінгії доручив І. Любомирському захопити у по-
лон турків. У свою чергу, польський воєначальник дав відповідний наказ ко-
зацькій старшині. Липневої ночі четверо українців переправилися через Дунай 
і захопили у полон двох турок, які надали потрібні свідчення про кількість та 
боєздатність армії Кари Мустафи47.     

8 липня 1683 р. з австрійської столиці до Польщі відправився посланник 
імператора Леопольда І Габсбурга. Через тиждень він прибув до табору ко-
ролівського війська поблизу Рави Мазовецької, де повідомив про наступ на 
Відень багатотисячної турецької армії та передав королю прохання виступити 
на допомогу, згідно з укладеним перед тим договором48. “У великій небезпеці 
Відень... Вже не чекаючи полків Литовських, ні Козаків, залишивши їм нака-
зи поспішати за мною, у перших днях вересня сподіваємося бути на берегах 
Дунаю”,49 – писав Ян ІІІ Собеський до папи римського Інокентія ХІ. 

Приповідні листи від імені короля на вербування козацьких полків були 
відіслані на Правобережну Україну через великого коронного гетьмана та во-
єводу Руського воєводства С. Яблоновського з 20 червня по 16 липня 1683 р. 
Згідно з вміщеним у них наказом українські вояки мали прибути у Львів до 15 
серпня50. 
46  Wimmer J. Wiedeń 1683. – S.153; Piwarski K. Hieronim Lubomirski, hetman wielki koronny. 

– Kraków,1929. – S.25–29.
47  Кочегаров К. Участие украинского казачества в кампании 1683 г. против Османской им-
перии // Україна в Центрально-Східній Європі. – Вип.5. – Київ, 2005. – С.627–628.

48  БМЧ Краків. – Од. зб. 1865. – Арк.281.
49  Цит. за: Німчук І. Українці та відсіч Відня 1683 року. – Львів, 1933. – С.5. 
50  Тобто на мобілізаційні заходи відводилося дуже малий термін. Адже багато часу треба 
було витратити лише на дорогу. Щоб вчасно дістатися до столиці Червоної Русі козаки, 
які у таких далекий похід мали рухатися в супроводі обозу (тобто возів на яких було все 
необхідне для такої виправи), повинні були подолати майже 600 км. По часу це займало 
близько 20 діб. Окрім того, зі Львова ще треба було добратися до Кракова, а це ще 300 км., 
тобто ще майже 10 діб. Отже, на мобілізацію для різних козацьких полків відводилося від 
1 до 3 тижнів. Зрозуміло, що за такий короткий термін полковники Війська Запорозького 
не могли управитися й на визначену командуванням Речі Посполитої дату майже ніхто з 
них не встиг привести свої підрозділи до королівського табору.
Затримка з прибуттям козаків до табору польського війська була пов’язана ще з 
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Незважаючи на ці перепони, десятки сотень українських козаків з Право-
бережжя та Запорозької Січі, а також з Лівобережжя, зважаючи на обіцянку 
гарно заплатити, все ж таки відгукнулися на відчайдушні заклики короля Речі 
Посполитої51. Вони поступово збиралися поблизу Білої Церкви, Паволочі та 
Овруча й рушали у напрямку Польщі, щоб потім через Словаччину, Чехію та 
Угорщину дістатися Австрії. Шлях передового підрозділу козацтва на чолі з 
полковником Апостолом  пролягав за таким маршрутом: Біла Церква – Паво-
лоч (Овруч) – Львів – Краків – Бєлсько - Ліпнік - Оломувєц – Брно – Тульн 
– Відень. Отже, щоб дійти до театру бойових дій козакам необхідно було по-
долати більше 1 тисячі 250 км. Якщо зважити на те, що протягом доби козаки, 
які від Кракова рухалися вже разом з польськo-українськими шляхетськими 
хоругвами великого польного гетьмана М. Сенявського, у середньому проходи-
ли до 20-30 кілометрів (армійський обоз мав близько 6 000 возів!), то загалом 
віденський похід українців тривав більше півтора місяця. 

Основні сили Речі Посполитої, які складалися головним чином з т. зв. “за-
тяжного війська” та приватних шляхетських хоругв, становили близько 22 з 
половиною тисяч вояків52, які на чолі з королем Яном ІІІ Собеським вирушили 
у напрямку австрійської столиці 22 серпня 1683 р. Під час походу до Відня, пе-
ребуваючи під чеським містом Модричем, 29 серпня, польський король у листі 
до своєї дружини Марії Казимири написав: “А що чути про Козаків повідомляй 
мене і, приспішити їх за мною, повідомивши також Менжинському, чого від-
разу не одізвався до мене...”53. Через два дні з під австрійського Гейлігенброна 
командувач армії Речі Посполитої вже скаржився на те, який “Злий чоловік 
п. Менжинський: вже був у Львові, а не пише ні словечка про Козаків і що вді-
яв в Україні… А я не дбаю вже ні про кого, тільки про самих Козаків, за якими 
не раз через день сумую. Видаючи так багато коштів на них, а не мати їх вчас-
но..., чи можна це серце моє витримати. Тих тоді єдиних Козаків приспішити, 
якщо надійдуть, і під них вози давати, бо без усіх інших людей можна обійтися 
(підкр. – Т. Ч.)”54. З цих слів стає зрозумілим наскільки важливим для польсько-
литовського короля було прибуття козацьких підрозділів з України до Австрії. 

3 вересня 1683 р. в австрійському замку Штеттельсдорф відбула-
ся спільна нарада воєначальників християнської коаліції – князя Карла V 
декількома причинами. По-перше, на Правобережжі, звідки очікувалося прибуття необ-
хідної підмоги, козацький устрій після багатолітніх війн був майже знищений, а отже 
виникли великі труднощі з набором тут боєздатних підрозділів. По-друге, більша частина 
невеликої кількості козаків, яка все ж таки там залишалася, перебувала під владою ту-
рецького ставленика молдавського князя Г. Дуки та його наказного гетьмана І. Драгинича 
й була також затребувана ними у травні 1683 р. для допомоги  османській армії Кари 
Мустафи.

51  Чухліб Т. Ще раз про Віденську битву 1683 р. та участь у ній українського козацтва 
включно з його походами до Угорщини, Молдавії та Буджаку / Т. Чухліб //  Україна в 
Центрально-Східній Європі. – Вип.6. – Київ,2006. – С.609–623. 

52  Oкремими істориками називалася й інша кількість – 26 тис. 700 чол., 34 тиc. 540 чол. 
тощо (Wimmer J. Trzechsetna rocznice zwycięstwa pod Wiedniem // Wojskowy  Przeglad Hi-
storyszny. – №1 (103). – Warszawa,1983. – S.7–8). 

53  Helceł A. Listy Jana Sobieskiego do źony Maryi  Kazimiry. — Kraków, 1860. – S.375.
54  Listy do Maryceńki. – T. 2. – Warszawa, 1973. – S.197.
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Лотарінгського разом з своїми генералами, Яна ІІІ Собеського з коронним геть-
маном С. Яблоновським та польним гетьманом М. Сенявським, німецьких кня-
зів Георга фон Вальдека, Іогана Георга ІІІ та Максиміліана ІІ Емануеля, а також 
керівників імператорської Військової ради на чолі з Германом фон Баденом55. 
У результаті обговорення військового плану було вирішено атакувати турецьке 
військо основними силами союзників з боку Віденського Лісу. Всупереч прак-
тиці воєнного мистецтва XVII ст. вирішили при наближенні до противника ру-
хатися не єдиною армією, а розчленувати її на декілька частин. 

У резерві, на лівому боці Дунаю залишили 2 тисячі австрійських кіннот-
ників, які мали зачекати литовські та козацькі підрозділи. Спочатку планува-
лося, що союзницька армія під час наступу шикуватимуться наступним чином: 
у центрі розмістяться австрійські війська (до них, зокрема, входили й окремі 
підрозділи угорців, хорватів та сербів), на правому фланзі – поляки, а на лівому 
– німці, які складалися з баварців та саксонців, а також вихідців з Франконії і 
Швабії. Однак з огляду на пропозицію Карла V Лотарінгського австрійці вирі-
шили виступати зліва, а отже у центрі опинилися підрозділи Речі Посполитої, 
а з правого боку – війська князів Німеччини. У кінцевому варіанті бойове роз-
міщення антитурецьких сил було таким: зліва разом з австрійцями перебував 
один німецький корпус саксонського електора Іоганна Георга ІІІ і три польські 
гусарські хоругви, поруч з поляками у центрі виступав імператорський під-
розділ, а з правого боку шикувалися німецькі загони. Таким чином, у центрі 
перебувало близько 12 тисяч 800 піхотинців та 9 тисяч 500 кіннотників, зліва 
– 14 тисяч піхотинців і 8 тисяч 300 кіннотників, на правому фланзі  – 9 тисяч 
500 піхотинців і 13 тисяч 200 кіннотників, що загалом складало 77 тисяч 300 
чоловік союзницьких сил56.  

Протягом 6-9 вересня 1683 р. за допомогою австрійських саперів, які збу-
дували тимчасовий міст через Дунай поблизу містечка Тульн, королівські та 
імператорські війська переправилися на правий берег річки, де з’єдналися з 
німецькими підрозділами. З метою розвідувальних дій у напрямку Відня було 
вислано хоругву на чолі з руським шляхтичем Яном Стадницьким. У цей час, 
вже після завершення переправи, 9 вересня о п’ятій годині ранку, король знову 
згадує про козаків: “Списи і гармати не прислали; але що це з огляду на те, 
коли Козаки з Менжинським не зможуть прийти вчасно,  які єдині  були най-
потрібніші, особливо при переході через ті лихі гори і ліси. Але нехай, у всіх 
справах воля Божа (підкр. – Т. Ч.)”57. У той же час (8 вересня) папський нунцій 
у Кракові повідомляв до Рима, що “напливають щораз нові козаки, які скоро 
висилаються до королівського обозу, зважаючи, що це найкраща піхота, яку 
можна виставити проти турків”58. 

Невдовзі християнська армія була вже поблизу підніжжя невисоко-
го пасма гір Віденського Лісу, перехід через який зайняв майже два дні. Тут 
55  Wimmer J. Planowanie i realizacja odsieczy Wiednia w 1683 r. // Studia i materiały do historii 

wojskowości. – T.XXVII. – Warszawa,1984. – S.162.
56  Ibid. – S.163 – 164.
57  Helceł A. Listy Jana Sobieskiego  — S. 381. 
58  Цит. за: Назарко І. Блаженний папа Інокент ХІ і Україна / І. Назарко // Юрій Франц 
Кульчицький і козаки герої віденської перемоги 1683 р. – С.56. 
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відзначилися українські козаки полковника Апостола59. У лісових масивах 
59  Історик Борис Крупницький свого часу зробив висновок, що коли польський король ви-
рушив з Польщі до Відня, то в авангарді він вислав польного гетьмана М. Сенявського, 
при якому було й близько 150 козаків під проводом козацького старшини Апостола. Укра-
їнські козаки, згідно з твердженням Б. Крупницького (а також І. Німчука та М. Кукеля), 
утворювали легку козацьку хоругву на утриманні “волинського воєводи Яна Стадниць-
кого”. Однак  останній не управляв Волинським воєводством, а був лише перемишлян-
ським каштеляном й, можливо, немирівським старостою. Хоча він також брав участь у 
Віденській битві на чолі панцерної хоругви, яка нараховувала 104 кіннотника, отже до 
неї козаки входити не могли. А хоругву “легкої язди” коронного польного гетьмана й 
волинського воєводи М. Сенявського, що складалася з 140 чоловік, очолював Мартін Ри-
качевський (Wimmer J. Wiedeń 1683. – S.225). Отже і в ній козаків не могло бути.
Разом з тим, справді, ще за три дні до Віденської битви польсько-литовський король 

свідчив, що “з Апостолом не маю козаків більше півтори сотні, то люди п[ана] воєводи 
волинського, а п. Менжинський сидить ще зі своїми у Львові, як сам пише…” (Helceł A. 
Listy Jana Sobieskiego. – S. 382). До речі, на Правобережній Україні протягом 70-х – 80-х 
рр. ХVІІ ст. діяло два козацьких полковники, які мали прізвище (прізвисько) Апостол. 
Очевидно, щоб різнитися між собою один з них називався Апостолом-Ясеновським, а 
другий Апостолом-Щуровським. Невідомо чи мали вони  родинні стосунки з Павлом 
Єфремовичем Апостолом, який прийшов до України з Молдавії і займав різні старшин-
ські посади на Правобережжі та Лівобережжі протягом 60 – 70-х рр. XVII ст. Саме він 
започаткував відомий козацько-старшинський рід Апостолів, з якого вийшов гетьман 
Лівобережної України Данило Апостол. З огляду на те, що саме Апостол-Ясеновський 
протягом 1675 – 1679 рр. входив до найближчого оточення наказного гетьмана Євстафія 
Гоголя (серед якого були й інші учасники віденських подій С. Корсунець, А. Зеленський 
(Зеленецький), С. Кобелзький) вважаємо, що саме цей старшина очолював відзначений 
королівською увагою козацький підрозділ під Віднем. 
Опираючись на слова Яна ІІІ Собеського, припускаємо, що козацька кінна сотня 

(“полк”) Апостола не була внесена до загального реєстру польського війська від 1 серпня, 
а з огляду на прибуття до війська Речі Посполитої все ж таки з невеликим запізненням, 
десь 8 – 10 серпня, була безпосередньо підпорядкована волинському воєводі М. Сеняв-
ському (“…то люди п. воєводи волинського”). Останній здійснював загальне керівництво 
над підрозділами легкоозброєної кінноти армії Речі Посполитої, яка, до речі, майже по-
вністю забезпечувалася ополченням із Західної та Правобережної України.
Відомо, що під орудою полковника Апостола перебували не лише правобережці, але й 

певна кількість козаків з Лівобережної України. Російському історику Кирилу Кочегарову 
в архівосховищах Москви вдалося розшукати “расспросные речи” лівобережних козаків 
“Єрохи” (Яреми) і Тарана, які засвідчували, що вони разом з іншими козаками брали 
участь у Віденській битві: “Апостолець (Апостол. – Т.Ч.) підговорив нас (до походу під 
Відень. – Т.Ч.), сказав нам, що начебто хотіли нам по 10 талярів на місяць давати...” (Ко-
чегаров К. Указ соч. – С.631).
Окрім того, про свою участь у боях з турками в Австрії заявляв згодом осавул При-

луцького полку Лівобережної Гетьманщини Михайло Мовчан (Антонович В. Прилуць-
кий полковой есаул М. Мовчан и его записная книга // Киевская старина. – 1885. – №1. – 
С.64 – 65). Учасник Віденської битви Михайло Мовчан був сином відомого сердюцького 
полковника Федора Мовчана, який у 1675 р. перейшов з Правобережжя до Лівобережної 
Гетьманщини, де у 1678 р. зайняв  посаду прилуцького полковника. Після участі у Віден-
ській кампанії М. Мовчан перебував на Правобережжі в підрозділах гетьмана А. Могили 
та полковника С. Палія і протягом др. пол. 1680 – п. п. 1690-х рр. брав участь у чисельних 
виправах до Західного Поділля, Молдавського князівства та Пн. Причорномор’я. Оче-
видно, що після Азовського походу 1696 р. він знову перейшов на Лівобережжя. Відзна-
чився у багатьох битвах під час Північної війни 1700 – 1721 рр., Персидському (1723) 
і Польському (1734) походах та російсько-турецькій війні 1734 – 1739 рр. З 1710  до 
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поблизу містечка Унтер-Ведлінгбах вони забезпечували оборону від татар, які 
“з усіх боків і з тилу... наглядати почали” та марш правого крила польського 
війська на чолі з коронним гетьманом С. Яблоновським. Окрім того, в одній 
з долин козаки відібрали у турків велике стадо худоби. Це мало дуже велике 
значення, оскільки свіже м’ясо було вкрай необхідне польським жовнірам, які 
в основному харчувалися сухарями60.                

Безпосереднє військове командування передовим відділом українського 
козацтва, який складався з 140 - 150 чоловік і брав участь у битві під Віднем, 
здійснювалося полковником Війська Запорозького, якому підпорядковувалися 
осавул, писар, хорунжий та курінні отамани. Підрозділ поділявся на 15 
куренів, до яких входило по десять чоловік. Ці найменші структурні одиниці 
полку очолювала відповідна кількість курінних отаманів. До козацького 
вогнепального озброєння, насамперед, входили рушниці, які тоді називалися 
ручницями й були полегшеним типом європейського аркебуза (пищалі). 
Очевидно, що під Віднем українці використовували також мушкети, карабіни 
та пістолети (пістолі). Їхньою традиційною холодною зброєю на той час були 
шаблі угорсько-польського типу, луки та ножі. Обов’язковим елементом під час 
походу був шанцевий реманент, до якого входили лопати (заступи) і сокири61. 
Відомо, що до комплекту зброї одного з українських учасників віденської 
кампанії С. Палія серед іншого входили: шабля, декілька пістолетів разом з 
ладівницями (спеціальний патронташ для набоїв) та оздоблений сріблом 
“сагайдак”, тобто лук у налуччі та, власне, сагайдак зі стрілами62. Також 
серед обладунку цього полковника знаходилася і  т. зв. місюрка -  невеликий 
металевий шолом.     

Європейській армії союзників протистояли значні сили Османської імпе-
рії на чолі з великим візирем Кара Мустафою63. У ніч на неділю, 12 вересня 
1683 р., розпочалася Віденська битва, яка увійшла до світових анналів історії64. 
Перед її початком у військовому штабі, який знаходився на невеликій горі (ви-
сота – 483 м.) під назвою Каленберг, відбулася коротка нарада воєначальників 

1741 рр – полковий осавул Прилуцького полку. М. Мовчан помер 7 серпня 1742 р. й по-
хований у Свято-Троїцькому Густинському монастирі “в склепі каміннім під церквою”).
Припускаємо, що таких як М. Мовчан, тобто вихідців з Лівобережжя, перебувало у 

козацькому підрозділі Апостола не один десяток чоловік.
60  Wimmer J. Wiedeń 1683. – S.314.
61  Сокирко О. Лицарі другого сорту. – С.230 – 233.
62  АГАД Варшава. – Ф. “Архів дому Радзивіллів”. – Від. ІІ. – Кн. 25. – Арк.232.
63  Армія Кара Мустафи складалися з 40 тисяч турків (серед них близько 20 тисяч яничарів, 
сіпагів та ін.), до 80 тисяч вояків з усіх провінцій Порти в Азії та  Балканах, 20 тисяч 
чоловік з Молдавії, Волощини і Трансільванії, а також близько 20 тисяч кримських татар. 
Окрім того до османської армії приєдналося від 14 до 20 тисяч угорців, словаків та закар-
патських українців на чолі з Імре Текелі. Всього – від 160 до 180 тисяч чоловік. Підрозді-
ли “короля курців” Текелі в останній момент самоусунулися від допомоги Кара Мустафі 
поблизу Відня, а досить значна частина османських військ була розкидана по  Австрії, 
Угорщині та Словаччині.

64  Зважаючи на те, що хід цієї битви був досить детально описаний багатьма зарубіжними 
істориками, в детальному описі військових дій, окрім залученого джерельного матеріалу, 
будемо опиратися на доробок польських дослідників цього питання Яна Віммера, Весла-
ва Маєвського та Лєшека Подгородецького. 
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союзницької армії, де остаточно узгодили план (ordre de bataille) наступних 
дій. Після цього, в обгорілій каплиці місцевої церкви св. Йосифа відбулося бо-
гослужіння на честь майбутньої битви, яке проводив представник Римського 
Папи й радник австрійського імператора священик Марко д’Авіано. 

Власне, ще перед нарадою Яном ІІІ Собеським було відзначено ті труднощі 
з якими зіштовхнулася його армія підійшовши до Відня та які були пов’язані 
з складністю ландшафту65. Та все ж таки, незважаючи на це, прибулі на до-
помогу віденцям війська вирішили атакувати.  Щоб відрізнятися від турок, у 
яких одяг був схожий на військові строї поляків та українців, Ян ІІІ Собеський 
наказав усім своїм воякам підв’язатися солом’яними жмутами. 

В очікуванні нападу християнських військ великий візир Кара Мустафа 
розташував турецькі сили наступним чином. На правому фланзі, який своїм 
краєм упирався в Дунай розміщувалися підрозділи волоського та молдавського 
князів. За ними у напрямку до центру вишикувалися вояки сиваського бей-
лербея Галіл-паші, будинського бейлербея Ібрагім-паші (він командував усіма 
військами цього флангу), алепського бейлербея Бекір-паші та диярбакирського 
бейлербея Мегмед-паші. Тут також знаходилася частина сіпагської гвардії66. 
У центрі оборонних ліній османської армії розмістився сам Кара Мустафа з 
основними підрозділами сіпагів. Першу лінію перед ними зайняли боснійські 
піхотинці, а за ними відразу яничари й албанці. Лівий фланг складали війська 
османських васалів, серед яких вирізнялися кримські татари Мурад-Гірея, на 
чолі з дамаським бейлербеєм Сари-Гусейн-пашою. За оцінками дослідників 
війська Османської імперії, які були зосереджені для відсічі європейцям не пе-
ревищували 60 тисяч чоловік. Останні ж знаходилися на позиціях та в окопах 
навколо Відня, а також обороняли навколишні містечка та селища.  Кара Мус-
тафа також наказав перенести 62 гармати, які обстрілювали Відень й встанови-
ти їх вздовж шляху, звідки очікували приходу християн.  Саме розпорошення 
османських сил перед початком Віденської битви й зіграло, на думку багатьох 
істориків, вирішальну роль у їхній поразці.

 О 4-й годині надзвичайно туманного ранку австрійські драгуни почали 
рухатися вздовж Дунаю й вступили у жорстокий бій з яничарами, що по суті 
й поклало початок Віденській битві. Після того як стало світліше та розвіявся 
туман, турки побачили командний пункт противника на Каленберзі й самого 
короля Речі Посполитої, який за допомогою “перспективи і великого дзеркала” 
роздивлявся табір військ султана67. Основний наступ європейської коаліції на 

65  “Великий з нами вийшов обман. Як нам усі розповідали, навіть генерали (австрійські. 
– Т.Ч.), що як тільки вийдемо на гору Каленберг, там вже буде добре, що тільки виноград-
никами нам буде до Відня спуск. Коли ж ми тут стали, попереду бачимо неначе на долоні 
табір турецький дуже великий, місто Відень на декілька миль далі. Але від нас туди йде 
не поле, а ліси… і високі гори з правого боку… і п’ять чи шість урвищ…” (Подгородец-
кий Л. Вена 1683. – Москва,2002. – С.122).

66  Сіпагі (спаги, сіпахії) – 1) кіннотник, який тримав тімар (земельний наділ) в обмін на 
військову службу; 2) воїн постійного кавалерійського корпусу. На 1670 р. постійна осман-
ська армія мала 14 тисяч 070 кіннотників, з яких 6 тисяч 615 чоловік були сіпагами. За 
кольором прапору загін сіпаків часто називали кирмизи байрак (“червонопрапорними”). 

67  Kara Mustafa pod Wiedniem. Zródła musulmańskie do dziejów wyprawy wiedeńskiej 1683 
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турецький табір почався з гарматних пострілів. Під прикриттям артилерійсько-
го вогню п’ять австрійських і чотири німецьких батальйони рушили на по-
зиції мусульман з лівого флангу. Але ті витримали наступ й розпочали контр-
атаку. Протягом довгого часу війська Карла V Лотарінгського привертали до 
себе увагу противника і витримали кілька турецьких атак. Відбивши ворожі 
наступи, імператорські піхотинці поволі рушили вперед. У цьому їм допомага-
ли встановлені серед шеренг легкі гармати, які своїми численними пострілами 
заважали османським підрозділам зосередити свої сили. Фронт союзницької 
армії розтягнувся майже на 10 км. О 8-й годині австрійські війська оволоділи 
селищем Нусдорф та продовжували рухатися в напрямку Гейлігенштадту. Не-
вдовзі турків відтіснили до селища Дьоблінг. У той же час підрозділи німець-
ких князів поволі спускалися з гір Фогельзанг і Германскогель та з боями про-
сувалися до населених пунктів Зіберінг і Грюнзінг.

На Каленберзькій горі християнами було встановлено гарматну батарею, 
яка почала обстрілювати гірські схили, де укріпилися яничари. Останні разом 
з пішими і, навіть кінними, сейменами намагалися захопити гармати, однак їх 
відтіснили два батальйони імперської піхоти, які захищали батарею. Відразу ж 
Карл V Лотарінгський почав атакувати на лівому фланзі у напрямку гори Нус-
берг (на ній знаходилося селище з однойменною назвою), де знаходилися вели-
кі сили турків, серед яких, до речі знаходилися й християнські піддані султана. 
О 10-й годині австрійці нарешті оволоділи Нусбергом. Одночасно на позиціях, 
де знаходилися війська німецьких князів, турки зуміли трохи просунутися впе-
ред й потіснити підрозділи саксонського генерала Генріха Реуса фон Плауена. 
Вирівняти фронт вдалося завдяки сміливим діям гановерської гвардії на чолі з 
полковником Карлом Паландтом. 

З появою на полі бою військ Речі Посполитої, великий візир Кара Мустафа 
спочатку зумів зупинити атаку їхньої кінноти та почати контрнаступ силами 
сіпагів і сейменів. Австрійсько-німецькі сили на лівому фланзі знову почали 
відступати з Нусбергу68. З боку мусульманської коаліції у цій операції відзна-
чився Гарун-паша, а також яничари бейллербея з Алеппо Абу Бекіра. 

Ян ІІІ Собеський до 13-ї години дня знаходився на висоті Каленберг, звідки 
через порученців здійснював керівництво діями союзників. Король очікував 
підходу піхотних підрозділів, які завершували перехід через гірські масиви та 
концентрувалися поблизу Каленбергу. Після цього він за свідченням його сина, 
королевича Якуба, “пішки зійшов з тієї прикрої гори, а коли став біля її підніж-
жя..., сів на коня й почав шикувати своїх, рухаючись прямо до середнього кри-
ла, за ним відразу йшли гусари воєводи волинського (М. Сенявського. – Т.Ч.) 
кілька легкоозброєних хоругв”69. Як бачимо, волинські шляхтичі з України 
разом з козацькою сотнею Апостола у найбільш відповідальний момент були 

roku. – S.160
68  Очевидець тих подій, який знаходився в османському таборі, так оцінював ситуацію, яка 
склалася у цей час на полі бою: “Потім гяури розпочали штурм випираючи їх (турків – 
Т.Ч.) з позицій, але ті у свою чергу другий раз вдарили на гяурів і відігнали їх на гору” 
(Ibid. – S.162).

69  Sobieski J. Diariusz wyprawy wiedeńskiej w 1683 roku / Wyd. T.Wierzbowski. – Warsza-
wa,1883. – S.17.
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поруч з головнокомандувачем об’єднаної армії європейських країн.  
Кинувши у бій додаткові сили, Ян ІІІ Собеський зумів зупинити турків. 

Окрім того, побачивши, що на правому фланзі турки почали відступати, ко-
роль дав наказ про наступ. Поляки та українці опанували центральною висо-
чиною Шафберг та долиною навколо неї, що дозволило контролювати хід по-
дій. На горі Роскопф зайняли позиції підрозділи на чолі з коронним гетьманом 
С. Яблоновським, серед яких перебували й шляхетські хоругви з Львівщини, 
Холмщини, Київщини та Брацлавщини. Зокрема, це – панцерні кіннотники 
київського каштеляна Ф. Дзєдушицького, львівського підкоморія А. Ходоров-
ського, перемишлянського каштеляна Я. Стадницького, холмського старости 
М. Ржевуського70. У Віденській битві з османською армією відзначилися також 
кінні полки підляшського воєводи В. Лещинського, белзького воєводи К. Ви-
шневецького, жидачівського стольника М. Радецького та дві волинські хоругви 
з Луцька – старости А. Мянчинського і  єпископа С. Вітвицького71. Останній 
також виконував особливі доручення короля, зокрема, допомагав йому в керів-
ництві кількома десятками німецьких кінних рейтарів, яких австрійське коман-
дування прислало до штабу Речі Посполитої для зв’язку між союзниками.           

Між 14-ю і 15-ю годинами королівська піхота заволоділа чотирма височи-
нами, які знаходилися навпроти них. А це дозволило більш вільно діяти кінноті 
– знаменитим польським “крилатим” гусарам72 і драгунії73. 

Після 16-ї години Яну ІІІ Собеському нарешті вдалося сформувати 
єдину лінію фронту з австрійськими і німецькими військами. Підрозділи 
М.Сенявського вишикувалися перед Пютцлейнсдорфом  і на північних схилах 
Шафбергу. У центрі, навпроти гори Грюнберг, перебував королівський полк, 
а відділи С. Яблоновського розмістилися перед селищем Дорнбах. Попереду 
70  БМЧ Краків. – Од. зб. 2589. – Aрк. 97–102.
71  Wimmer J. Wyprawa wiedeńska 1683 r. –  Warszawa,1957. – S.173–185.
72  “Крилаті” гусари протягом XVII ст. були головною ударною силою військ Речі Поспо-
литої у численних битвах та війнах. Вони вдягали комбіновані металеві лати (часто це 
була кольчуга) з наручами і шоломами (шишаками). Головної їхньою відзнакою були при-
торочені до пояса за спиною два дерев’яних “крила”, оздоблених  пір’ям. Саме тому їх 
називали “крилатими”. Основною зброєю гусар був спис довжиною 5 – 5,5 м., який був 
виготовлений за спеціальною технологією. Всередині древко списа було пустим, а в місці 
хвата розміщувалося захисне “яблуко” і довгий (до 1,5 м.) прапорець у кольорах від-
повідної хоругви. На озброєнні в гусар перебували також шабля, палаш (меч) та чекан 
(молоток). Шабля знаходилася на поясі, а палаш і чекан були приторочені до сідла. Окрім 
того гусари мали пару пістолетів. Гусари Речі Посполитої успішно застосовувалися для 
прориву фронту противника у багатьох війнах, однак неодноразово зазнавали поразок від 
легкої татарської кінноти та козацької піхоти у 1640-х – 1670-х рр.    

73  Згідно з документом, близько 15-ї години у центрі битви, ближче до лівого флангу відбу-
лися такі події: “Там перестрілювалися яничари з полком [німецького] генерала Шульца, 
зайняли долину, де було село спалене і костельчик. Загинуло немало німців, і офіцерів і 
солдат. Король, Його Милість, послав за нашими полками, щоб йшли прямо на турок. Так 
тоді Господь Бог допоміг, що дві бригади, які пішли вліво, відразу ж витіснили їх (яничар. 
– Т.Ч.) з цієї долини і тут же пішли на гору, звідки турки відступили, а ми на самому верху 
гори… зайняли позицію” (Acta Historica res gestas poloniae illustrantia ab anno 1507 usoue 
ad annum 1795. Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego / Zebr. Fr. Kluczycki. – Vol. 6. – 
Pars. І. – Kraków, 1883. – S.217).
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виступали піхотинці, за ними в лінію – гусари, а потім панцирні кіннотники74. 
Основні сили турків, кінні підрозділи яких очолював Ібрагім-паша, зна-

ходилися якраз навпроти центральної групи військ європейських союзників. 
Османська піхота обороняла місцевість, яка пізніше отримала назву Тюркен-
шанц (зараз тут знаходиться міський парк) і де розміщувався штаб Османської 
армії на чолі з великим візирем Кара Мустафою. Після невдалої атаки групи 
військ С. Яблоновського поле битви залишила майже вся 20-тисячна татарська 
орда на чолі з ханом Мюрад-Гіреєм. На боці  турків продовжували воювати 
лише близько 500-600 кримських татар під керівництвом калги-султана Хаджі-
Гірея.

Зважаючи на те, що насувалася темрява, Ян ІІІ Собеський порадившись з 
австрійцями і німцями, вирішив нанести туркам вирішальний удар. Але перед 
тим король провів розвідку боєм, відправивши в лобову атаку на головний та-
бір Кари Мустафи декілька  гусарських та панцирних кінних хоругв на чолі з 
королевичем Олександром. Одну з них, до якої входило близько 120 вояків з 
Станіславова (суч. Івано-Франківськ) та Галича, очолював галицький староста 
С. Потоцький. Ще до однією панцирної хоругви, сформованої краківським ка-
штеляном Анджеєм Потоцьким, окрім власне краківських шляхтичів, перебу-
вали львів’яни, а також прикріплено 70 козацьких піхотинців. Спочатку в атаку 
пішла українська та польська піхота, а потім заковані в лати королівські гусари 
та панцерники (разом з ними були й кінний підрозділ баварського курфюрста 
Максиміліана ІІ Емануеля) ввірвалися до табору Кари Мустафи й почали від-
чайдушно рубати шаблями та колоти списами оточення великого візира, яке не 
чекало від невеликого загону спритності75. 

   Після цього в бій вступив 2-тисячний підрозділ волинян і тернополян на 
чолі з М. Сенявським. У результаті наступу, перші шеренги турецької кінноти 
були відкинуті, але турки продовжували чинити запеклий опір. З огляду на ви-
пад сіпагів з правого флангу почав відступати полк коронного конюшого, гали-
чанина М. Матчинського. На допомогу полякам й українцям надійшли з лівого 
боку німецькі драгуни та австрійські кірасири, а тому турки вимушені були 
відступити в напрямку Герстхофа. У цей час один з султанських воєначальни-
ків Абаза Сари Гусейн-паша почав концентрувати великі підрозділи у центрі 
оборони. Але такі заходи турецького командування лише послабили їхні сили 
74  “Таке було місце на тих горах, де ми билися, що на землі, на якій, здавалося, не було 
перешкод, наближуючись, ми знаходили чи рів жахливо глибокий, чи виноградники з 
кам’яною огорожею, з неї на декілька локтів [1 локоть дорівнював 59 см. – Т. Ч.] треба 
було стрибати або перелізати. І так постійно одна перешкода за іншою, аж до самих ту-
рецьких наметів…”, – згадував один з учасників битви генерал Контський, який дуже 
вдало командував річпосполитською артилерією (Ibid. – S.221).

75  Очевидець цього з турецького боку засвідчував: “…Гяури були всі у залізі, тому шабля 
там була непридатна, але досвідчені у боях герої від цього не розгубилися. Кожний з них 
мав дубину чи сокиру, а тому вони почали колотити гяурів по голові, обличчю і рукам, 
а ті, у кого не було такої зброї, своїми шаблями пропорювали животи їхніх коней. Так 
милістю Аллаха змусили їх відступити, а велику частину поклали чи поранили”.  У ре-
зультаті цієї виправи більша половина кіннотників та піхотинців загинула. Серед убитих 
в цій відчайдушній атаці був і сам С.Потоцький та багато вихідців з Східної Галичини та 
Правобережної України.
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на лівому фланзі, де перейшли в наступ австрійсько-німецькі війська. У той же 
час польські драгуни С. Яблоновського змусили відступати турецьку кінноту 
на правому крилі76.     

Десь близько 17-ї год. Ян ІІІ Собеський наказав своїм військам вдарити з 
правого флангу у центр оборони османських сил. Несподівана концентрована 
атака 20-тисячної королівської та імператорської кавалерії стала вирішальною 
й змусила Кара Мустафу до загального відступу. Сучасники, а за ними й істо-
рики засвідчували, що такої масованої атаки силами одних кіннотників Європа 
ще не знала.  Близько 18-ї години вечора король Речі Посполитої вже зайшов 
до залишеного шатра турецького головнокомандувача. Бої із залишками му-
сульманських військ тривала до пізнього вечора. Переслідувати відступаючих 
турків Ян ІІІ Собеський наказав підрозділам луцького старости Атанасія Мян-
чинського та ротмістра Ремігіана Стржалковського. Під Еберсдорфом вони на-
гнали один з відступаючих турецьких підрозділів й розбили його.

Османські втрати у Віденській битві становили близько 10 (за іншими да-
ними – 15 000)77 тисяч вбитими та трохи більше поранених. Натомість серед 
європейських союзників втрати були значно меншими – близько 1 тисячі 500 
вбитих і 2 тисячі 500 поранених78.  Переможці захопили значні військові тро-
феї, серед яких майже 150 гармат, 983 центнери пороху, 1 тисячі 500 центнерів 
олова, 20 тисяч гранат, 20 тисяч гарматних ядер, 1 тисяча бомб, 8 тисяч пустих 
возів, велика кількість наметів, різної зброї та амуніції79. До Ватикану було 
передано один з  прапорів (корогв) османської армії80. Інший здобутий у турків 
штандарт Ян ІІІ Собеський подарував австрійському імператору Леопольду І 
Габсбургу. Інші турецькі прапори й клейноди були привезені до Речі Посполи-
тої й протягом довгого часу зберігалися у королівських замках Західної Укра-
їни81. 
76  Турецький учасник Віденської битви Силігдар Мегмед-ага так описував наступ проти-
вника: “Гяури дійшли до дерев’яної фортеці за горою [Нусберг] і звідти вислали заковане 
в залізо, яке відсвічувало різними відтінками голубого, вишикуване в бойовому порядку 
піше і кінне військо, яке [накрило цю] висоту, наче чорна хмара. Одне їхнє крило за-
кінчувалося поблизу Дунаю, напроти волохів і молдаван, а друге крило накривало гори 
і долину аж до останніх татарських позицій. Ось в такому порядку, в вигляді рогів бика, 
спливали вони – наче чорна смола, яка знищує і палить все, що зустріне на своєму шля-
ху, з відразливою спробою оточити мусульманських газі” (Kara Mustafa pod Wiedniem. 
– S.163).

77  Bonczak J. Slużba zdrowia w wyprawie Wiedeńskiej w r 1683 / J. Bonczak J. // Wojskowy  
Przeglạd Historyszny. – №1 (103). – Warszawa,1983. – S.34.

78  БМЧ Краків. – Од. зб. 2755. – Aрк. 99.
79  Там само. – Од. зб. 3584. – Aрк. 35; Wimmer J. Wiedeń 1683. – S.340.
80  Очевидно, щоб надати більшого значення перемозі й надати їй “ідеологічного забарв-
лення” оголосили, що це був саме Прапор Пророка, хоча насправді останній було ви-
везено Кара Мустафою при відступі. Очевидці засвідчували, що цей символ османської 
могутності допомогли зберегти великому візиреві декілька сот кримських татар на чолі з 
Хаджі-Гіреєм. 

81  Цікаво, що у таборі Кари Мустафи під Віднем було захоплено у полон одного з лікарів 
султана Мегмеда ІV - єврея Сімху Менахем Емануїла мі Йону, який потім став особистим 
лікарем королівської родини та, аж до своєї смерті у 1702 р.  проживав у західноукраїн-
ському місті Жовкві (Гельстон Й. Євреї у Жовкві // Галицька брама. – №4. – 1997. – С.12)/
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Пізнього вечора ліве крило союзницьких військ увійшло до Відня – двох-
місячну облогу було подолано! Об’єднані війська європейських країн спромо-
глися здолали багатотисячну армію турецького візира Кари Мустафи і звіль-
нили від багатоденного оточення столицю Австрійської імперії. Про активні 
дії козаків Апостола в цій битві свідчить такий запис короля: “... Турків зараз 
ведуть, як псів: і худобу їм моя драгунія і Козаки немало забрали. (О, Мен-
жинський, Менжинський!)”82. Як бачимо, останні слова були написані королем 
у стані великого незадоволення з причини неприбуття до Відня головних ко-
зацьких підрозділів. Саме про них командувач військ Речі Посполитої не забув 
згадати у знаменитому листі “В наметах візирських” до Марії Казимири, який 
було написано 13 вересня: “До Литви пишу, тобто до двох гетьманів (військо 
Великого князівства Литовського запізнилося з прибуттям до Австрії. – Т.Ч.), 
аби вже не сюди, а прямо йшли до Угорщини; Козаки зрадники, нехай за мною 
йдуть”83. 

Трохи згодом козаки, які перебували під керівництвом полковника Апос-
тола засвідчували: “...І ми були під Віднем і з ляшським військом зустрічали 
короля цісарського, коли він від’їжджав до Відня”84. Зустріч Яна ІІІ Собеського 
з австрійським імператором Леопольдом І Габсбургом відбулася 15 вересня не-
подалік від Відня85.  Окрім козаків Апостола, у битві під Віднем брала участь 
й інша сотня українського козацтва, яка перебувала в складі корпусу І. Любо-
мирського та близько 70 козаків з “ватаги” Чомухи, що входили до хоругв на-
дісланих до Відня краківським каштеляном А.Потоцьким86. Отже, до півтори 
сотні українців під керівництвом полковника Апостола (про яких згадувалося 
в одному з королівських листів) треба додати ще й козаків правобережного со-
тника Чомухи та, очевидно, близько сотні козаків з корпусу Любомирського. 
Таким чином, у бойових діях проти турків у Віденській битві безпосередньо 
брали участь майже 320 українських козаків. 

Треба також відзначити, що певна кількість козаків з Правобережжя вхо-
дила й до війська молдавського господаря й “володаря України” Георге Дуки. 
Історики засвідчують, що військові підрозділи, очолювані Дукою, надійшли 
для допомоги туркам під Відень за наказом султана Мегмеда IV у другій по-
ловині червня 1683 р.87 Очевидно, володар Молдавії та Правобережної України 
мав у розпорядженні не більш як 4-5 тисяч вояків. Очевидно, що серед них 
знаходилися й декілька козацьких сотень, які формувалися на Правобережній 
Україні88. Припускаємо, що у молдавському війську перебувало орієнтовно, від 
82  Helceł A. Listy Jana Sobieskiego  — S. 384.
83  Maria Kazimiera i Jan Sobiescy. Listy okresu odsieczy wiedenskiej. – S.55. 
84  Цит. за: Кочегаров К. Участие украинского казачества в кампании 1683 г. –  С.631.
 Helceł A. Listy Jana Sobieskiego. – S.375.
85  Sobieski J. Diariusz wyprawy wiedenskiej w 1683 roku. – S.20.
86  Кочегаров К. Указ. соч. – С.631.
87  Wimmer J. Wiedeń 1683. – S. 173; Czamańska N. Oswobodziciel czy najeźdzca? Polityka Jana 

III Sobieskiego wobeć hospodarstw Mołdawii i Wołoszczyzny // Roczniki Historyczne. – R. 
LV–LVI. – Warszawa – Poznań, 1990. – S.152–169.

88  Еремия И. Молдавско-русские политические связи во второй половине XVII века. Дис-
ертация... канд. истор. наук. – Кишинев, 1987. – С. 160.
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200 до 500 українських козаків. На жаль, окрім інформації літописця Йони Не-
кульчі, нам не вдалося розшукати джерела, які б подавали більше відомостей 
про склад, командування та діяльність цих сотень89. 

 Можемо тільки уявити військові можливості цих підрозділів під час об-
логи Відня у 1683 р. Турецька “Хроніка Сілігдара” подає короткий опис участі 
підрозділів Дуки в підготовчих інженерно-будівельних роботах, що готувалися 
поблизу австрійської столиці. У записі турецького урядовця від 1 липня від-
значається: “… мали бути збудовані мости на річці Раба.., щоб збудовано три 
мости… до робіт тих втягнутий також воєвода волоський господар Сербан і 
воєвода молдавський Дука”90. Сілігдар Мегмед-ага вказував також на розташу-
вання молдавських сил у складі армії Кари Мустафи під час вирішальної битви 
ворогуючих сторін 12 вересня – вони знаходилися на тому крилі турецького 
війська, що перебувало на березі Дунаю91. 

Очевидно, що під Відень разом з молдавським господарем ходили козаць-
кі сотні на чолі з І. Губарем-Бершадським (Губаренком) або ж Уманцем чи 
Вергуном, які протягом 1681 – 1682 рр. підкорялися турецько-молдавському 
ставленику І. Драгиничу. Частина козаків після кампанії 1683 р. не змогла по-
вернутися до “польського” Правобережжя й розмістилися поблизу контрольо-
ваних татарами молдавських міст Ягорлика і Дубоссар, де виникла своєрідна 
буферна зона під назвою Ханської або ж Придністровської України92. Її геть-
маном влітку 1684 р. Мегмедом ІV проголосив козацького полковника Теодора 
Сулименка (Сулимку). Додатковим підтвердженням перебування певної кіль-
кості козаків на стороні Османів у Віденській битві стала дуже цінна інформа-
ція місіонера Ордену Єзуїтів у Московії Франциска Еміліана. Проїжджаючи у 
1701 р. “країною козаків, у кордонів Криму” він “зустрів багатьох австрійців, 
які під час облоги Відня були захоплені татарами, коли їм було по дев’ять чи 
вісім років, і до цього часу живуть у рабстві частиною у татар, частиною у 
козаків”93. Можливо, що певна кількість австрійців перебувала в полоні саме 
89  Новосівський І. Деякі українські проблеми в світлі молдавської хроніки Йона Некульчі 

/ І. Новосівський // Збірник на пошану проф. д-ра Олександра Оглоблина. – Нью-Йорк, 
1977. – С. 346 – 347. Маємо лише опис участі військових підрозділів під керівництвом 
Г. Дуки у поході турецької армії до Україну влітку 1678 р. У своєму “Щоденнику виправи 
під Чигирин” польський дипломат Самуель Процький згадував, що Дука “… того ж дня 
[30 червня] після обіду презентувався візиреві (Кара Мустафі. – Т.Ч.) у чотирьох тися-
чах. Мав хоругви досить упорядковані, всі з стрільбою, пістолетами, обмундировані… 
Замість драгун було з дві тисячі людей з мушкетами. Перед господарем йшло п’ятсот 
піхотинців по-арнаутськи; за ними двісті в панцирах з гарматами... Сам [Дука] сидів на 
коні дуже красивім; шість ординарців коло нього в пурпурових жупанах із золотими па-
сами. На корогвах усіх хрести, а на двох: на одній – cв. Юрій, на другій – св. Михаїл. Біля 
кожної корогви польська музика (котли, сурми, трубачі), а за самим Господарем турецька 
музика…” (Helceł A. Listy Jana Sobieskiego. – S. 365).

90  Kara Mustafa pod Wiedniem. Zródła musulmańskie do dziejów wyprawy wiedeńskiej 1683 
roku. – S. 103.

91  Ibid. – S. 161.
92  Чухліб Т. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи (1663 – 

1713). – Київ,2004. – С.216–217.
93  Письма и донесения иезуитов с России конца XVII и начала XVIII века. – Санкт-
Петербург,1904. – С.55.
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у тих козаків, які під керівництвом молдавського господаря разом з татарами 
брали участь у віденських подіях. Цікаво, що полонені 18 років тому австрійці, 
за спостереженнями Ф. Еміліана, зберегли своє віросповідання й навіть гово-
рили на ламаній німецькій мові.

Певна кількість українців (закарпатських русинів-українців) перебувала 
також і у складі 20-тисячного (за іншими даними – 14-тисячного) війська ту-
рецького союзника І. Текелі. Адже цей угорсько-словацький князь куруців по-
ширював свою владу і на територію Закарпатської України, де він мобілізував 
окремі підрозділи для своєї армії. До речі, кілька тисяч козаків з Правобереж-
жя та Запорожжя на запрошення французького короля Людовіка ХІV воюва-
ло на боці Текелі проти австрійців протягом 1677 – 1678 рр.94 Хоча тут треба 
зауважити, що війська І. Текелі насправді не брали безпосередньої участі саме 
у Віденській битві, а протистояли австрійцям, полякам і німцям вже під час 
походу останніх до Угорщини та Словаччини, який відбувався після 12 вересня 
1683 р.  

Український літописець Самійло Величко так описував битву під Віднем: 
“Тоді почув Бог волання й стогони віднян, що були близько погибелі, і допоміг 
з’єднатися поміж себе військам християнським, польським, козацьким і 
німецьким електорським. А розпорядивши ті війська чинно поміж себе, турки 
того не знали, вони 12 вересня, скоро світ, прикликали в поміч всесильного Бога 
й міцно вдарили на всі бусурманські війська, одні на обози, а інші з козаками на 
шанці. Бусурмани хоча й сильно опиралися всією силою проти християнських 
військ увесь день, однак до вечора здепресували й, послабшавши в силі своїй, 
розполовинилися: хан з ордами - на один бік у поле, а турки - в другий бік в 
обоз. Потім зі свого обозу вони відступили до Дунаю...”95. 

6 липня 1684 р. у Яворові неподалік Львова король Речі Посполитої 
влаштував урочистий обід, де поруч з найвищими достойниками країни 
були присутні представники австрійського імператора, венеціанського 
дожі та сенату, а також Папи Римського. Вшанування Яна ІІІ Собеського як 
переможця Віденської битви також відбулося і в Жовкві. До цього українського 
міста прибули представники Австрії, Венеції та Ватикану, тут були присутні 
й 20 сенаторів та 4 єпископи Речі Посполитої. Від імені Римського Папи 
94  Баран О. Козаки під французьким прапором у куруцькім повстанні // Хроніка - 2000. 
Україна – Франція. – №2-3. – 1995. – С.89 – 91. Участь карпатських українців у віден-
ських подіях на стороні Османської імперії опосередковано підтверджують слова істо-
ричної пісні із рукописного співаника, яка була записана в цьому краї на місцевому діа-
лекті української мови у 30-х рр. ХVІІІ ст.:

На цесаря свої руки… подняли,
Из Текелим … раду узяли,
Од цесаря отступают,
И турчинови  присягают..
…Турчин их к себе пріймуєт
А под Видень ся стягует...

(Петрушевич А. Историческая песнь карпаторусов из 1683 года // Литературный сбор-
ник, издаваемый Галицко-русскою матицею. – Вып.2. – Львов, 1886. – С.190–198; Франко 
І. Карпаторуське письменство XVII – XVIII вв. – Львів,1900. – С.77–80).

95  Величко С. Літопис. – Т.2. –  Київ,1991. – С.294.
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Інокентія ХІ його нунцій Опціо Палавіччіні 25 липня вручив польсько-
литовському королеві коштовний нагородний меч “з руків’ям і піхвою 
золотою”, а його вірній дружині Марії Казимирі, яка здійснювала контроль 
за набором українського козацтва – “троянду з щирого золота”96. Під час цих 
урочистостей відбувся також показ численних трофеїв, які здобув під Віднем Ян 
ІІІ Собеський, серед яких своєю пишністю і розмірами вирізнялося величезне 
шатро командувача армії Османською імперією Кари Мустафи. Невдовзі 
святкування з нагоди перемоги над турками відбулося і в королівському замку 
в Олеську. Щоб відзначити перемогу під Віднем Папа римський Інокентій ХІ 
своєю булою встановив католицьке свято на честь Діви Марії, яке з того часу 
щорічно відзначається 12 вересня. 

Битва під Віднем отримала високу оцінку з боку дослідників97. З огляду 
на участь козаків у Віденській кампанії король Ян ІІІ Собеський будував 
далекосяжні плани щодо створення широкої європейської коаліції держав, 
куди б окрім Австрії, Польщі, Венеції і Ватикану входили за його словами 
колишні турецькі васали Угорщина, Трансільванія, Волощина, а також “Козаки, 
Серби, Болгари, усі ті, що визнають Євангеліє”98. Король Польсько-Литовської 
держави також пише спеціальний меморіал, у якому  розкрив свої погляди 

96  Barạcz S. Pamiętki miasta Żołkwi. – Lwów, 1877. – S.37.
97  “Можна без сумніву стверджувати, що без участі Собеського і польських військ столиця 
Австрії впала б до рук Туреччини, що потягнуло б за собою катастрофічні наслідки для 
Святого Цезарства Римського і безпосередньо вплинуло б на розвиток усієї християнської 
Європи”, – зробив висновок  польський історик Збігнев Вуйцік (Wojcik Z. Jan Sobieski. – 
S.347). Швейцарський дослідник біографії Яна ІІІ Собеського Отто Форст де Батаглія 
відзначав, що якби король Речі Посполитої не здійснив  похід за Дунай для допомоги ав-
стрійцям під Віднем, то невдовзі турки напали б на саму Польщу (Forst de Battaglia O. Jan 
Sobieski Kόnig von Polen. – Zürich, 1946. – S.253). “Це був останній польський бойовий 
подвиг, і в наступні роки Річ Посполита грала другу скрипку в союзі з Австрією... Справ-
жнім переможцем був Відень, і силовий баланс у Центрально-Східній Європі змінився на 
його користь”, – писав про події 1683 р. американський історик чеського походження Пе-
тер Вандич (Вандич П. Ціна свободи. Історія Центрально-Східної Європи від Середньо-
віччя до сьогодення. – Київ,2004. – С.133). У свою чергу німецькі дослідники говорили 
про справжній патріотичний ренесанс в Австрійській імперії, який проявився у боротьбі 
проти турок, перемоги над якими в останній чверті ХVІІ ст. сприяли перетворенню Від-
ня у процвітаючий центр Габсбургської монархії та спільну столицю для всіх австрійців 
і німців (Шиндлинг А. Леопольд І. 1658 – 1705. – С.223). “Поразка Кара Мустафи була 
поразкою, яка раз і назавжди підірвала в очах Європи престиж османських турок у якості 
нації-завойовника”, – стверджував відомий англійський дослідник історії Османів Лорд 
Кінросс (Кинросс Лорд. Расцвет и упадок Османской империи. – Москва,1999. – С.375). 
А турецький історик Галіль Іналджик зробив висновок, що у цей час у результаті трива-
лих мусульмансько-християнських війн ХVІІ ст. терези врешті перехилилися на користь 
Європи (Іналджик Г. Османська імперія. Класична доба 1300-1600. – Київ, 2002. –  С. 13). 
“Поразка під Віднем з усією очевидністю показала Османам їх військову та адміністра-
тивну слабкість і примусило, при всьому їхньому небажанні, визнати перевагу Заходу”, 
– підвів підсумки 1683 р. для Османської імперії інший сучасний вчений з Туреччини 
Феридун Емеджен (Эмеджен Ф. От создания Османского государства до Кючук-Кайнар-
джийского договора // История Османского государства, общества и цивилизации / Под. 
ред. Э. Ихсаноглу. – Т.1. – Москва, 2006. – С.44).

98  Rogalski L. Dzieje Jana III Sobieskiego krola polskiego. – Warszawa,1874. – S.233.
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на подальшу боротьбу з Османською імперією99. Основною думкою цього 
документу було те, що мусульманського ворога можна перемогти спільними 
діями багатьох християнських країн Європи, але на різних напрямках. Отже: 
війська Австрійської імперії мали наступати на турків в Угорщині та вздовж 
Дунаю; Річ Посполита атакувати позиції султана в Молдавії, Волощині та 
Правобережній Україні; Венеція – на Середземному морі100. Окрема й важлива 
роль відводилася українському козацтву, яке повинно було за допомогою 
свого флоту напасти на Стамбул з боку Босфору. Це було не такою вже й 
фантастичною задумкою, зважаючи на те, що перед тим запорожці вже не раз 
“турбували” османську столицю101. 

Один з активних учасників вирішальної для долі багатьох європейських 
та азіатських народів боротьби за столицю Австрійської імперії, український 
“войовничий єпископ” зі Львова Йосиф Шумлянський такими неповторними 
поетичними рядками описав героїчні дії своїх земляків у Віденській битві 12 
вересня 1683 року:

А од рана аж до ночі
Не оден там замкнув очі
І на крвавом полю зостав,
Навіки ся з світом розстав...

Taras Chukhlib. THE COSSACKS AND THE NOBILITY FROM 
UKRAINE-RUS’ IN THE BATTLE OF VIENNA OF 1683.

99  Materiały do wyprawy Sobieskiego do Mołdawii w 1686 r. // Przeglạd Historyczno-Wojskowy. 
– T.IV. – Warszawa,1931.– S.305–310.

100 Artamonow W. Rosja, Rzeczpospolita i Krym w latach 1686–1699 // Studia i materiały z cza-
sów Jana III. – Wrocław, 1992. – S.24.

101 Докладніше див.: Чухліб Т. Козаки та яничари. Україна у християнсько-мусульманських 
війнах 1500 – 1700 рр. – Київ, 2010. – 446 с.
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Михаил Юрасов*

К ВОПРОСУ О ДАТЕ ПОХОДА МАНУИЛА I КОМНИНА 
В ВЕНГРИЮ В ОТВЕТ НА НАПАДЕНИЕ ВЕНГЕРСКОГО 

КОРОЛЯ ГЕЗЫ II НА ГАЛИЧ

На рубеже 40-х – 50-х годов ХII в. венгерское войско неоднократно по-
являлось на землях южной Руси, активно помогая киевскому князю Изяславу 
Мстиславичу (1146–1154) в борьбе с Юрием Долгоруким и его союзниками. 
При этом Венгрия с 1149 г. находилась в состоянии войны с Византийской 
империей, которая не могла смириться с утверждением венгерских королей в 
Хорватии и Далмации, а также с распространением их влияния на сербские 
раннегосударственные образования. 

Венгерская исследовательница Марта Фонт, детально проанализировав-
шая информацию источников о военных операциях армий Гезы II на Руси и 
Балканах в указанное время, составила синхронистическую таблицу этих по-
ходов, из которой видно, что король Венгрии лишь однажды – осенью 1150 г. 
позволил своему войску участвовать одновременно в двух конфликтах – про-
тив Юрия Долгорукого и Мануила I Комнина1. При составлении этой таблицы 
М.Фонт опиралась на датировки военных операций Гезы II, общепризнанные 
в современной венгерской историографии. Почти все из них совпадают с да-
тировками, которых придерживаются российские историки. Единственным 
исключением здесь является дата карательного похода, совершенного Ману-
илом I Комнином в ответ на нападение Гезы II на галицкого князя Владимира 
Володаревича.

Венгерские исследователи признают в данном случае верной датировку 
рассматриваемого похода самым концом 1150 г., которую предлагает Ференц 
Макк2. Советский историк В. Т. Пашуто также датировал этот поход 1150 г., 
правда, никак не аргументируя свое мнение3. В последнее время известный 
российский византинист М. В. Бибиков настаивает  на другой датировке – 
* Юрасов Михайло Костянтинович – кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник Інституту російської історії РАН (Москва).

1 Впервые такая таблица появилась в статье: Font Márta. Magyar-orosz politikai kapcsolatok 
a 12. században (1118–1199) / M. Font // Aetas. – 1995. – 3. – Old. 60.  См. эту же статью 
в русском переводе: Фонт Марта. Венгерско-русские политические связи в ХII веке 
(1118–1199) / М. Фонт // Венгры и их соседи по Центральной Европе в Средние века 
и Новое время (Памяти В.П.Шушарина) [Центрально-европейские исследования. Вып. 
2.]. – С. 97. Данная таблица приведена и в новейшей монографии М.Фонт, посвященной 
истории русско-венгерских отношений эпохи Арпадов. См.: Font M. Árpád-házi királyok 
és Rurikida fejedelmek. – Szeged, 2005 [Szegedi Középkortörténeti Könyvtár. 21]. – Old. 167–
168. 

2  Упомяну в связи с этим обобщающее многотомное академическое издание по истории 
Венгрии: Magyarország története tíz kötetben. I. köt. Előzmények és magyar történet 1242-ig. 
/ Főszerk. Székely Gy. – Bp., 1984. – 1203. old.  

3  Пашуто В.Т. Внешняя политика Древней Руси. – Москва, 1968. – С. 189.
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1151 г.4.  Прежде чем мы рассмотрим аргументацию Ф. Макка и М. В. Бибико-
ва, считаю необходимым напомнить о причине, побудившей Мануила Комнина 
наказать венгерского короля.

Как известно, после женитьбы (ок. 1146 г.) Гезы II на сестре Изяслава 
Мстиславича Евфросинье главным союзником Венгрии на Руси становится 
Киев, тогда как до заключения этого брака венгерская правящая верхушка ори-
ентировалась на Галич, где княжил объединитель юго-западной Руси в единое 
политическое образование Владимир Володаревич (1141–1153). Последний раз 
Геза II оказал военную помощь галицкому князю в 1144 г., когда пришедшие во 
главе с регентом Венгерского королевства баном Белушем венгры “быша емоу 
(Владимиру Володаревичу. – М.Ю.) нѣ на коую же ползоу”5. Скорее всего, эта 
неудачная военная операция открыла венгерской правящей верхушке глаза на 
тогдашнее соотношение сил в южной Руси. Союзному венгерско-галицкому 
войску противостояла настолько мощная княжеская коалиция во главе с тог-
дашним киевским князем Всеволодом Ольговичем (1139–1146), что Владими-
ру Володаревичу сразу же пришлось капитулировать и начать переговоры о 
мире. 

Безусловно, поддерживать князя, не умевшего ладить с соседями и спосо-
бного вызвать создание против себя мощной коалиции многих Рюриковичей, 
означало для венгерского короля регулярную оправку своих воинов на Русь с 
неизбежными тяжелыми потерями, что должно было оттолкнуть Гезу II и его 
окружение от союза с Галичем. Однако в последующие годы тот же король не 
менее шести раз направлял венгерское войско на помощь Изяславу Мстислави-
чу, не считаясь с потерями. В связи с этим более важными причинами охлажде-
ния отношений между Галичем и Фехерваром было, прежде всего, начавшееся 
противостояние между Византией и Венгрией на Балканах. Как известно, Русь 
в то время также не осталась в стороне от конфликтов про- и антивизантий-
ских сил в Центральной и Юго-Восточной Европе. После неканонического 
избрания в 1147 г. на киевскую митрополичью кафедру ставленника Изяслава 
Мстиславича – Климента Смолятича – его соперник в борьбе за Киев Юрий 
Долгорукий фактически стал главой “провизантийской партии”, в которую 
входил и его верный союзник и зять Владимир Володаревич. 

Кроме того, вряд ли Арпады и их окружение не понимали, какие послед-
ствия таит в себе образование на северо-восточных границах Венгерского ко-
ролевства мощного политического объединения, правитель которого регулярно 
воевал с соседями для расширения своих владений. Неслучайно, когда в конце 
1152 г. возникла перспектива создания огромного владения Мстиславичей в 
составе Киева, Волыни и Галича, Геза II неожиданно проявил великодушие к 
разгромленному Владимиру Володаревичу и не позволил Изяславу Мстисла-
вичу лишить побежденного князя его владений, чтобы не иметь на северо-вос-
токе еще более сильного соседа.
4  Бибиков М.В. Византийский историк Иоанн Киннам о Руси и народах Восточной Европы. 
Тексты, пер., комм. – Москва, 1997. – С. 62, 114–115.

5  Полное собрание русских летописей (далее: ПСРЛ). – Т. II. – 2-е изд. – Москва, 1998. – 
Стб. 315.
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Поход Гезы II в Галицкое княжество, вызвавший желание Мануила I Ком-
нина покарать за него венгерского короля, состоялся осенью 1150 г. К этому 
времени Юрию Долгорукому удалось вторично изгнать Изяслава Мстислави-
ча из Киева, поэтому последний вновь оказался в опасной близости от своих 
главных врагов – суздальского и галицкого князей. В то же время владения 
Владимира Володаревича географически находились между Волынью, где 
укрывался Изяслав, и Венгрией, правитель которой обещал своему шурину 
держать галицкого князя под угрозой вторжения и не давать ему возможности 
помогать Юрию6. Геза II, до того времени не беспокоивший Владимира Воло-
даревича, решил на этот раз “примерно наказать” галицкого князя. Судя по все-
му, этот поход венгерского короля в юго-западную Русь готовился недолго и в 
глубокой тайне. Хотя, по свидетельству летописца, у Владимира Володаревича 
были “приятели” в Венгрии, вторжение Гезы II застало правителя Галича вра-
сплох: он находился на окраине своих земель, под Белзом. Его решительный 
бросок на Перемышль не смог изменить ситуацию в пользу Владимира, и он 
поспешил замириться с венгерским королем, потратив много золота на подкуп 
королевских вельмож. Геза II охотно принял мирные предложения галицкого 
князя и поспешил на родину, мотивируя свой скорый уход тем, что была уже 
поздняя осень и скоро замерзнут реки7. Тем не менее, венгерское войско по 
пути на родину разорило владения Владимира Володаревича, явно не торопясь 
покинуть русские пределы8.

Можно с большой долей уверенности утверждать, что возвращение армии 
Гезы II в Венгрию произошло не ранее середины ноября 1150 г.9. Безусловно, 
потребовалось определенное время, чтобы Мануил I Комнин получил известие 
о вторжении венгров в юго-западную Русь и на то, чтобы византийское войско 
подготовилось к карательному походу. Все это, казалось бы, делает однознач-
ной датировку ответного похода 1151 г., однако на самом деле ситуация была 
более сложной, что вызвало появление разных мнений историков по поводу 
датировки рассматриваемого похода. 

Если учитывать все точки зрения, то предлагаемые исследователями дати-
ровки находятся в интервале 1150–1152 гг. Я сознательно исключаю из расс-
мотрения 1152 г., поскольку эта дата не имеет под собой прочных оснований 
и опирается лишь на предположение о том, что поход Мануила I в венгерские 
6  Летописец вкладывает в уста Изяслава упрек, обращенный к венгерскому королю: “Ты 
ми еси самъ реклъ, акоже Володимеръ не смѣетъ головы склонити” (ПСРЛ. – Т. II. – Стб. 
405), после чего приведен рассказ о рассматриваемом походе (Там же. – Стб. 405–406).

7  Летописец поясняет это заявление венгерского короля фразой хронологического харак-
тера: “Бяшеть бо о Дмитровѣ дни оуже” (ПСРЛ. – Т. II. – Стб. 406). В переводе на со-
временное летосчисление это означает, что боевые действия закончились к 26 октября 
1150 г. (Бережков Н.Г. Хронология русского летописания. – Москва, 1963. – С. 151).

8  Описание этого похода см.: ПСРЛ. – Т. II. – Стб. 405–406.
9  Непонятно, на чем основана датировка М. Фонт, считающей, что уже “в конце октября 

1150 г. Владимир (Мстиславич, брат Изяслава. – М.Ю.) прибыл вместе с Гезой II в Вен-
грию” (Font Márta. Árpád-házi királyok és Rurikida fejedelmek. – Old.171). Если на Дмитров 
день (26 октября), как свидетельствует летописец, Геза еще был в Галиче, а потом подверг 
разорению некоторые города Галицкого княжества, он никак не мог вернуться на родину 
до окончания октября. 
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земли мог быть местью за разгром Владимира Володаревича за несколько ме-
сяцев до его смерти коалицией венгров и русских князей во главе с Изяславом 
Мстиславичем и Гезой II. Таким образом, рассматриваемый поход мог состо-
яться в 1150 или в 1151 г. 

Все выдвигавшиеся по этому поводу точки зрения были рассмотрены вен-
герским исследователем Ференцем Макком, посвятившим специальную ста-
тью вопросам хронологии венгерско-византийских столкновений при Гезе II10. 
В этой работе Ф. Макк, прежде всего, приводит убедительные доказательства 
того, что рассматриваемый поход не мог быть совершен в 1152 г., ссылаясь 
на речь константинопольского ритора Михаила, произнесенную на Рождество 
1155 г. В этой речи Михаил утверждал, что после разорения императорским 
войском владений венгерской короны Геза II четыре года был занят подготов-
кой к новой войне с Византией. По мнению Ф. Макка, это заявление константи-
нопольского ритора полностью исключает 1152 г. в качестве даты карательного 
похода11, с чем можно полностью согласиться.

Таким образом, остаются две вероятные даты – 1150 или 1151 г. Для ответа 
на поставленный в заглавии настоящей работы вопрос необходимо еще охарак-
теризовать ситуацию, сложившуюся в то время на балканском театре проти-
востояния венгерского короля и византийского императора       

Военная кампания осени 1150 г. оказалась удачной для Мануила I Ком-
нина. Хотя, как и в предшествующем году, официальной войны между Ви-
зантией и Венгрией объявлено не было, значительные венгерские силы были 
посланы Гезой II в Сербию на помощь великому жупану Урошу I. Внима-
тельно отслеживая передвижение пришедших из Венгрии отрядов, Мануил 
I сумел разгромить сначала авангард венгерского войска, а затем и основные 
силы, направленные Гезой II на Балканы. Триумф византийскому императору 
принесла битва на р. Таре, где он разбил объединенное сербское войско Уро-
ша I и пришедших к нему из Венгрии всадников, вместе с которыми в Сербию 
прибыли отряды хвалисов12 и печенегов – подданных  Гезы II13.

Результатом побед Мануила I на Балканах осенью 1150 г. стала потеря Ге-
зой II своего влияния в Сербии. Разгромленный Урош I “по требованию им-
ператора явился лично загладить свою вину… Он обязался навеки быть ра-
бом императора восточного и, как верный вассал, сопровождать его на войне 
с определенным количеством войска, – при походе на запад – с двухтысячным 
числом…”14. Таким образом, сербские силы теперь могли быть использованы 
василевсом против венгров.

Именно отсутствие состояния войны между Византией и Венгрией осе-
нью 1150 г. позволило Гезе II совершить поход в юго-западную Русь. Король 
10  Makk Ferenc. Megjegyzések a II. Géza-kori magyar-bizánci konfrontácio kronológiájához 

/ F. Makk // Acta Universitatis Szegediebsis de Attila József nominatae. Acta Historica. – 
T. LXXVII. – Szeged, 1980. – Old. 46–47. 

11  Ibid. – Old. 46. 
12  Хвалисами венгерские хронисты называли пришедших в Венгрию в Х в. хорезмийцев, 
которые по своему вероисповеданию были исмаилитами. 

13  Подробнее об этом см.: Васильевский В.Г. – Труды. – Т. IV. – Ленинград, 1930. – С. 57–59.
14  Там же. – С. 59–60.
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явно рассчитывал на то, что византийская армия встретится с серьезными 
трудностями в Сербии, что обеспечит на некоторое время спокойствие на 
венгерско-византийской границе. Однако поход Гезы II на Владимира Воло-
даревича неслучайно представлял собой внезапный и стремительный рейд, с 
самого начала рассчитанный на “блицкриг” и скорый уход с территории повер-
женного противника. Безусловно, венгерский король прекрасно понимал, что в 
любой момент византийская армия может вторгнуться в его владения. 

Как указывалось выше, в российском византиноведении господствующей 
датировкой первой войны Мануила I Комнина с Гезой II является 1151 г., в то 
время как венгерские историки разделяют точку зрения Ф. Макка, согласно ко-
торой василевс выбрал самое удобное время для нападения на Венгрию – осень 
1150 г., когда Геза II воевал на Руси с Владимиром Володаревичем15. В новей-
шем отечественном издании отрывков из хроники Иоанна Киннама, прямо 
или косвенно связанных с Русью и народами Восточной Европы, собранных и 
прокомментированных М. В. Бибиковым, данная точка зрения не рассматрива-
ется, хотя, судя по библиографии, переводчик и комментатор труда византий-
ского историка был знаком с переводом названной статьи Ф. Макка на фран-
цузский язык16. Впрочем, сам венгерский византинист признает, что его точка 
зрения полностью не развенчивает господствующую17, но представляется ему 
“на основании надежных источников и размышлений” более обоснованной18.

Логика тех, кто датирует первое нападение Мануила I на Венгрию 1151 г., 
достаточно проста: они исходят из внутренней хронологии сочинения Иоанна 
Киннама, признавая его приоритет с точки зрения достоверности и точности 
и проверяя его известиями информацию других письменных памятников. Как 
известно, хроника Иоанна Киннама не является произведением с погодным 
изложением событий. К тому же, что касается рассматриваемого похода, то 
сведения Киннама являются первичными среди византийской хронистики, 
поэтому проверить с точки зрения уточнения хронологии не представляется 
возможным.

Однако, есть целая группа других средневековых источников, которые, 
независимо друг от друга, выдвигают другую версию событий. Суть расхож-
дений между двумя этими версиями можно свести к ответу на два вопроса: 
1) возвращался ли Мануил Комнин после разгрома сербов на Таре в Констан-
тинополь или сразу вторгся в приграничную венгерскую область Срем (венг. 
Серемшег)? 2) в момент вторжения византийской армии Геза II уже находился 
в своих владениях или еще не вернулся из Галича?

Если опираться только на информацию Иоанна Киннама, то ответ на оба 
этих вопроса будет положительным, однако известия других памятников за-
ставляют усомниться в этом. Как указывалось выше, Ф. Макк обратил внима-
ние на один пассаж упоминавшейся выше речи константинопольского ритора 
15  См.: Makk F. Megjegyzések a II. Géza-kori magyar-bizánci konfrontácio… – Old. 45–48. 
16  Makk F. Contribution à la chronologie des confl its hungaro-byzantine au millieu du XIIe siècle 

/ F. Makk // Зборник радова Византинолошког института. – Кн. 20. – 1981. (См.: Бибиков 
М.В. Указ. соч. – С. 164.)

17  Makk F. – Op. cit. – Old. 47.  
18  Ibid.
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Михаила, произнесенной им на Рождество 1155 г., в которой говорится о вен-
герско-византийской войне 1154 г. В этой речи-панегирике Михаил вспоминает 
о том, что Геза II после разорения его владений войском Мануила четыре года 
готовился к нанесению ответного удара Византии19. Отсчитав от 1154 г. четыре 
года, получаем 1150 г.

Противоречит хронологической канве сочинения Иоанна Киннама сви-
детельство его младшего современника – Никиты Хониата, который в своей 
хронике утверждает, что Мануил направился в поход на венгров “хотя он еще 
не вытер пыль войны со своего лица, и еще горячие капли пота покрывали 
его”20. Как известно, Никита Хониат использовал сочинение Иоанна Киннама 
в качестве источника, создав, по сути дела, его сокращенный вариант. Однако в 
данном случае Никита почему-то отошел от прямого следования своему источ-
нику. Скорее всего, он использовал здесь какой-то другой источник.

Что касается отсутствия Гезы II в Венгрии в момент нападения византий-
ского войска на Срем, то об этом прямо свидетельствует хроника Генриха из 
Мюгельна21. Это историческое сочинение, созданное около 1358–1359 гг., яв-
ляется, по сути своей, переводом на тогдашний немецкий язык одного из вари-
антов “Деяний венгров” (Gesta Hungarorum), предшествовавших Венгерскому 
хроникальному своду Марка Кальти. Последний в своем своде о походе Ма-
нуила I в Венгрию не упоминает, что наталкивает на мысль о том, что Генрих 
пользовался в данном случае источником, не известным Марку Кальти и не 
дошедшим до нас.  

В отличие от Ф. Макка М. В. Бибиков при датировке рассматриваемого 
похода опирается исключительно на известия хроники Иоанна Киннама, по-
скольку “за Иоанном Киннамом в византиноведении прочно закрепилась слава 
надежного достоверного историографа ХII в., описавшего события, современ-
ником которых он был”22. Вместе с тем, как отмечает М. В. Бибиков, описывая 
поход Мануила I Комнина на сербские земли в 1150 г. “в отличие от Никиты 
Хониата, недвусмысленно показавшего неудачный для ромеев характер войны, 
Киннам лишь едва касается трудностей кампании”23. В связи с этим вызывает 
сожаление то, что М. В. Бибиков не дал никакой оценки точке зрения Ф. Макка, 
которая представляется мне более аргументированной.

Таким образом, вопрос о датировке времени рассматриваемого похода 
остается открытым. Помимо господствующей в историографии версии о том, 
что наказание Гезы II за войну с Владимиром Володаревичем последовало в 
1151 г., вполне вероятно и такое развитие событий, что венгерский король от-
19  См.: Regel W. Fontes rerum Byzantiarum. – T. I. – Pars 1. – Petropoli, 1892. – P. 158.
20  Nicetae Choniatae Historia / Ed. von Dieten J.A. // Corpus  fontium historiae Byzantinae. – T. 

XI. – Pars. 1. Series Berolinensis. – Berolini et Novi Eboraci, 1975. – P. 92. 
21  “В то же самое время, когда король Гейза был у Русских, пришел Эммануил, император 
Греков, на Венгерскую землю” („IN den selben czeiten, die weil kunig Geysa zu Reussen 
was, do zog Emanuel der keyser von Krichen in Vngerlant”: Chronicon Henrici de Mügeln / 
Ed. E.Travnik // Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae 
gestarum / Edendo operi praefuit E. Szentpétery. – Vol. II. – Bp., 1938. – P. 199). 

22  Бибиков М.В. Византийский историк Иоанн Киннам… С. 16.
23  Там же. С. 37.
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правился в Галицкое княжество, надеясь на то, что византийское войско после 
тяжелой борьбы с сербами будет отправлено на отдых, а василевс, узнав об 
уходе Гезы II с войском на Русь, наоборот, решил воспользоваться на редкость 
благоприятной для него ситуацией, заставив уставшую армию совершить еще 
одну боевую операцию.

Впрочем, возможен и такой вариант, что по-своему правы и Ф. Макк, и 
М. В. Бибиков,   поскольку на самом деле могли иметь место два похода Ма-
нуила I Комнина во владения венгерской короны. Первый из них состоялся 
поздней осенью 1150 г. и являлся быстрой реакцией василевса на получение 
им известия о походе Гезы II на Галич, а второй – в 1151 г.  Если проанализиро-
вать информацию источников, свидетельствующих о нападении византийского 
войска на владения венгерской короны в 1150 г., то она явно свидетельствует 
о кратковременности этого похода, рассчитанного лишь на то, чтобы нанести 
хотя бы небольшой ущерб противнику, воспользовавшись его отсутствием в 
стране. 

Если же мы обратимся к тексту Киннама, то там описана совершенно иная 
ситуация. Там речь идет о том, что “король пеонцев (Геза II. – М.Ю.) удачно за-
вершив войну против тавроскифской страны Галицы, собрал сильное войско и в 
страшной ярости идет на ромеев”24. Далее византийский хронист рассказывает 
о том, как василевс направил в венгерские пределы отряд под командованием 
скрывавшегося в Византии родственника Гезы II – Бориса Калмановича25, что 
вызвало ярость венгерского короля, который безуспешно пытался поймать Бо-
риса, разорившего ряд областей на юге Венгерского королевства. В конечном 
счете, “выдохшийся” в гонке за Борисом Геза II отправил к императору Ману-
илу послов с предложением заключить мирный договор26. 

При этом возникает вопрос: что могло вызвать ярость Гезы II по отноше-
нию к Мануилу I Комнину? Неудача венгерских отрядов в Сербии вряд ли была 
способна пробудить у венгерского короля столь сильные негативные эмоции, 
поскольку  Урош I являлся правителем земли, не входившей в состав владений 
венгерской короны. Другое дело – нападение византийцев на Серемшег – по-
граничную область Венгрии, совершенное, во-первых, во время отсутствия 
Гезы II в своем королевстве, а во-вторых, в период официального мира между 
двумя соседними державами. Этого вполне достаточно, чтобы вызвать гнев у 
венгерского короля за проявленное василевсом “вероломство”. 

Таким образом, по моему мнению, Никита Хониат и Генрих из Мюгельна, 
с одной стороны, и Иоанн Киннам, с другой, пишут о двух разных походах, 
причем различающихся, прежде всего, по своим масштабам. Безусловно, поход 
1150 г. был значительно более скромным по сравнению с военной кампанией 
24  Там же. – С. 52 (текст), – С. 62 (пер.).
25  Борис был сыном венгерского короля Калмана Книжника (1095–1116) и дочери Влади-
мира Мономаха Евфимии (ум. в 1139). Калман обвинил Евфимию в прелюбодеянии и 
выслал беременную на родину, поэтому Борис родился на Руси. В течение всей своей 
сознательной жизни Борис Калманович пытался захватить венгерский престол, время от 
времени получая военную помощь в Польше, Чехии, а более всего – в Византии, где он 
женился на двоюродной сестре императора Иоанна II Комнина.

26  Бибиков М. В. Византийский историк Иоанн Киннам. – С. 62–63.
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1151 г. Эта была своеобразная “импровизация”, осуществленная частью визан-
тийской армии, возвращавшейся после тяжелой военной операции в Сербии. 
Поскольку, как указывалось выше, Иоанн Киннам не любил писать о трудностях, 
которые выпадали на долю византийского войска, охотнее сообщая о победах 
и возвеличивая военные таланты Мануила I Комнина, он не придал значения 
набегу на Венгрию 1150 г., сосредоточившись на описании событий 1151 г.

Mikhail Yurasov. TO THE ISSUE CONCERNING THE DATE 
OF THE CAMPAIGN OF MANUIL I KOMNIN TO HUNGARY IN 
RESPONSE TO THE ATTACK OF THE HUNGARIAN KING GEZA 
II ON GALYCH



769

Adrian Jusupović*

MIROSŁAW-PIASTUN I MIROSŁAW HALICKI W PRZEKAZACH 
„KRONIKI HALICKO-WOŁYŃSKIEJ”.

W opublikowanym  w 1962 r. artykule „Дядьки” Древней Руси”, W. K. Garda-
now wysunął m.in. przypuszczenie, że wojewoda Romanowiczów Mirosław był pia-
stunem, któregoś z synów Romana Mścislawowicza1. Hipoteza ta jakkolwiek bardzo 
prawdopodobna nie została uwiarygodniona, a kroki badawcze nie zostały odnoto-
wane w przypisach. Lektura tej pracy, aż się prosi o kolejne pytania badawcze: czy w 
tekście „Kroniki Halicko-Wołyńskiej” znajdują się inne fragmenty potwierdzające 
przypuszczenie Gardanowa? Czyim piastunem był Mirosław? W trakcie pracy nad 
tekstem pojawiło się także i takie: czy w źródle spotykamy jedną, czy może dwie 
osoby o imieniu Mirosław?

Dzieje poszczególnych członków XIII wiecznej elity ziemi halickiej i włodzi-
mierskiej, w przeciwieństwie do genealogii książąt, ciągle pozostają na peryferiach 
zainteresowań badaczy. Tymczasem jak pokazują poniżej opisane dzieje Mirosława-
-piastuna i Mirosława halickiego, badanie jednostki może przynieść materiał porów-
nawczy do dziejów średniowiecznego społeczeństwa. 

Mirosław-piastun

Mirosław po raz pierwszy na kartach „Kroniki Halicko-Wołyńskiej” pojawia się 
pod rokiem 6710 (według datacji źródła; faktycznie jest to koniec 1206, początek 
1207 r.2). Wówczas matka Daniela i Wasylka „съвeтъ створи с Мирославомъ и с 
дядькомъ3 и на ночь бежаша в Ляхъı”4. Przekaz zachował się w dwóch redakcjach, 
XV wiecznej Hipackiej oraz XVI wiecznej Chlebnikowskiej. Zachowana w nich 
„Kronika Halicko-Wołyńska” najprawdopodobniej została przepisana z tego same-
go protografu, który nie przetrwał do naszych czasów. Hipacki jako wcześniejszy, 
częściej jest wykorzystywany prze badaczy. Chlebnikowski z kolei zachował bliższą 
protografowi konstrukcję i w przeciwieństwie do zwodu hipackiego, nie posiada 
siatki chronologicznej, która została dodana do niego na początku XIV w. lub w 
pierwszej połowie XV w.5. Oba przekazy nieznacznie się różnią. W zwodzie Hipacki 
Юсупович Адріян – доктор філософії, Варшавський університет (Польща).
1  Гарданов В. К. “Дядьки” Древней Руси, / В. К. Гарданов // Исторические Записки. – T.71. 

– 1962. – C. 238.
2  Грушевський М. Хронольогiя подїй галицько-волинської лїтописи / М. Грушевський // 
Записки Наукого Товариства iмени Шевченка. – Т. XLI. – 1901. – С. 8-9.

3  Крип’якевич І. Галицько-Волинське князівство. – Львів, 1999. – С. 141, uważa, że słowo 
„дядькa” jest przezwiskiem jakiegoś bojarzyna.

4  – ПСРЛ. – Т.2. – Санкт-Петербург, 1908. – Стб. 718; Por. Котляр Н. Ф.  Двор галицких 
Романовичей (XIII в.) / Н. Ф. Котляр // Древняя Русь. – 2008. – №  1(31). – С. 64.

5  Por. Словарь книжников и книжности древней Руси. XI Первая половина XIV в.– Т. 1 / 
Ред. Д. С. Лихачев. – Ленинград, 1987. – С. 235-241 (tu też literatura); Pritsak О.  Introduc-
tion / Pritsak О. // The old Rus’ Kievan and Galician-Volhynian Chronicles. The Ostroz’kyj 
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między słowami „Mirosław” i „piastun”  znajduje się „и”, który z kolei nie wystę-
puje w  „Latopisie Chlebnikowskim”6. Jeżeli uznamy owe „и” za spójnik7 wówczas 
mamy do czynienia z dwoma postaciami8. W staroruskim mogło mieć także znacze-
nie zaimka osobowego „его”, „её”, „их”9. Ostatnie rozwiązanie oznaczałoby, że w 
obu zwodach czytamy o jednej osobie. Wówczas Mirosław byłby piastunem które-
goś z Romanowiczów. Za taką interpretacją przemawiają dalsze dzieje Mirosława. 

Z dalszej narracji źródła dowiadujemy się, że Mirosław towarzyszył młodym 
książętom w drodze do księcia krakowskiego Leszka Białego10. Wraz z księżną i 
Wasylkiem przebywał na dworze seniora polskiego prawdopodobnie do 1209 r.11, 
kiedy to „przyjechali mieszkańcy Brześcia do Leszka [Białego] i prosili, żeby rzą-
dziła wdowa po Romanie wespół z dziećmi, ponieważ oni [Wasylko i Daniel] byli 
jeszcze mali. I Leszek zgodził się na to, żeby oni rządzili. Brześcianie z wielką rado-
ścią ich przywitali, jakby zobaczyli samego wielkiego Romana”12.

Około 1210 r.13 Mirosław został wysłany przez wdowę po Romanie do Lesz-
ka Białego, aby książę krakowski interweniował w sprawie Wasylka i wpłynął na 
księcia Aleksandra Bełskiego, który w tym czasie zajął większą część ojcowizny 
młodych książąt, by ten odstąpił część włości Wasylkowi. Poselstwo zakończyło się 
przekazaniem Wasylkowi Bełza, gdzie przeniósł się on i cały dwór młodego księcia, 

(Xlebnikov) and Četvertyns’kyj (Pogodin) Codices. – 1990. – Р. 18-19, 42-44 [Harward library 
of early ukrainian literature. Texts.– Т. 8]. Ostatnio Толочко А. П. Происхождение хроноло-
гии Ипатьевского списка Галицко-Волынской летописи / А. П. Толочко // Palaeoslavica. 
– 13. – 2005. – № 1. – С. 94-108 za Романова О. В. О хронологии Галицко-Волынской ле-
тописи XIII века по Ипатьевскому списку / О. В. Романова // Прошлое Новгорода и Нов-
городской земли. Материалы научной конференции. – Новгород, 1997. – С. 66-70, ustaliłі, 
że do powstania „Latopisu Hipackiego” wykorzystana była „Sofi jskaja I Letopis”, dlatego też 
okres powstania siatki chronologicznej przesunął z początku XIV w. na 1 poł. XV.

6  The old Rus’ Kievan and Galician-Volhynian Chronicles. The Ostroz’kyj (Xlebnikov) and 
Četvertyns’kyj (Pogodin) Codices. – 1990. – Р. 309, Стб. 624 [Harward library of early ukrai-
nian literature. Texts.– Т. 8]. 

7  Por. Гарданов В. К. “Дядьки”. – C.  238.
8  Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.). – T. 3. – Москва, 1990. – C. 438-440.
9  Ibidem. – C. 438.
10  „Богу же бывшю поспeшнику: Лестко не помяну вражды, но с великою честью прия 
ятровь свою и дeтятe, сожаливъ си и рече, яко: “Дьяволъ есть воверглъ вражду сию межи 
нами”. Бe бо Володиславъ лестя межи има и зазоръ имeя любви его” (ПСРЛ. – T. 2. – Стб. 
719) Пріцак О. Коли і ким написано “Слово о полку Ігоревім”. – Київ, 2008. – C. 150, 
uważa, w przeciwieństwie do pozostałych badaczy, że Wołodisławem o którym mowa w prze-
kazie był wypędzony przez Romana Mścisławowicza Wołodisław Kormiliczicz. Dotychczaso-
wa historiografi a utożsamia owego Wołodisława z Władysławem Laskonogim. Literaturę zob.: 
Jusupović A. Tak zwany „Latopis Połocki” w przekazie Wasilija Tatiščeva. Rola Drohiczyna w 
kontaktach polsko-ruskich drugiej połowy XII wieku // A. Jusupović // Studia Źródłoznawcze. 
– T. 45. – 2007. – S. 29.

11  Грушевський M.  Хронольогiя. – С. 9-10.
12  „приeха Берестьяне ко Лестькови, и просиша Романовъıи княгиню. И детиї беаста бо 
млада сущи. И вдасть имъ да владееть ими. Они же с великою радостью сретоша и яко 
великаго Романа видящи” (ПСРЛ. – Т.2. – Стб.720-721).

13  Грушевський M.  Хронольогiя. – С. 9-10.
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a także jego matka i zapewne opisywany bojar14. Prawdopodobnie stąd w 1211 r.15 
został wysłany przez Wasylka na wyprawę króla węgierskiego Andrzeja II na synów 
księcia Igora Światosławowicza, celem osadzenia na stolcu halickim Daniela Ro-
manowicza16. Zapewne w samej wyprawie uczestniczył także nieletni podówczas 
Wasylko. Po udanej wyprawie Mirosław brał udział w akcie wyniesienia Daniela na 
stolec Halicza.

Gdy w 1211 lub na początku 1212 r.17 wdowa po Romanie została zmuszona 
przez bojarów halickich, by opuścić Halicz udała się zapewne z Wasylkiem i opi-
sywanym bojarem do Andrzeja II. Król wysłuchał przybyłych i w 1211 r. lub na 
początku 1212 r.18 ruszył na Halicz. Naradziwszy się z księżną i bojarami włodzi-
mierskimi i Ingwarem z Łucka19 i innymi książętami, pochwycił Wołodisława Kor-
miliczicza, Sudisława (który za znaczną ilość złota się wykupił) i Filipa, po czym 
wywiózł ich do Węgier. Gdy bracia Wołodisława Jawold i Jaropełk, sprowadzili na 
Halicz księcia Mścisława Peresopnickiego, który zdobył gród w 1212 r.20, wówczas 
Mirosław wraz z Wasylkiem udał się do Bełza21.

Zapewne Mirosław jako wojewoda Bełza bronił go przed księciem Krakow-
skim Leszkiem Białym i Aleksandrem Wsiewołodowiczem w 1213 r.22 Ostatecznie 
miasto zostało wzięte a bojarzy, w tym także Mirosław „pozostali wierni Wasylkowi 
i poszli z nim do Kamieńca”23.

Około 1213 r. lub na początku 1214 r.24, Wasylko wysłał Mirosława, by ten to-
warzyszył Danielowi w organizowanej przez księcia krakowskiego koalicji książąt 
ruskich25, która następnie wyprawiła się na Halicz26. Wojska Wołodisława Kormiliczicza 
14  ПСРЛ. – Т.2. – Стб. 721.
15  Грушевський M.  Хронольогiя. – С.10-11.
16  ПСРЛ. – Т.2. – Стб. 725.
17  Грушевський M.  Хронольогiя. – С.11-12.
18  Там само. – С.11-12.
19  ПСРЛ. – Т.2. – Стб. 727-728.
20  Грушевський M.  Хронольогiя. – С.12.
21  ПСРЛ. – Т.2. – Стб. 728.
22  Грушевський M.  Хронольогiя. – С.12.
23  „…не изневeришася, но идоша вси съ княземь Василкомъ в Каменeць” (ПСРЛ. – Т.2. – 
Стб. 728-729).

24  Грушевський M.  Хронольогiя. – С.13.
25  Por. Грушевський M.  Історія України-Руси. – Т.3. До року 1340. – Київ, 1993. – С. 29-30;  

Włodarski В. Polityka ruska Leszka Вiałego. – Lwów, 1925 (Archiwum Towarzystwa Naukowe-
go we Lwowie. – Dz. 2. Historia-fi lozofi a. – T. 3.). – S. 49-50; Idem.  Polska i Ruś. 1194-1340. – 
S. 54-55; А. В. Майоров. Галицко-Волынская Русь. Очерки социапьно-политических отно-
шений в домонгольский период. Князь, бояре и городская община. – Санкт-Петербург, 
2001. – С. 417-418; Мазур О. Володислав Кормильчич: шлях до княжого столу // Дрого-
бицький краєзнавчий збірник. – Вип.6. – 2002. – С. 123-124; Котляр Н. Ф. Дипломатия 
южной Руси. – Санкт-Петербург, 2003. – С. 130-131;  Holly К. Kňažná Salomea a uhorsko-
-poľské  vzťahy  v rokoch 1214 – 1241 / K. Holly // Historický  Časopis. – Т.53. – 2005. – № 1. – 
S. 6-7; Головко О. Б. Галицький період діяльності князя Мстислава Мстиславича Удатного 
/ О. Б. Головко // Україна в Центрально-Східній Європі. З Найдавніших часів до кінця 
XVIII  ст. – Т.7. – Київ, 2007. – С. 72-73; Волощук М. “Вокняжение” галицьке Володислава 
Кормильчича (1210-1214 рр., з перервами). Міфи і реальність / М. Волощук //  Historické 
tnie k životnému jubiler Zuzany Ševčíkovej. – Bratislava, 2009. – С. 104-106.

26  „Бе бо вои Даниловъ болши и креплеиши, бяху бояре велиции отца его вси у него” 
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zostały rozbite, lecz nie udało się wziąć Halicza. Mirosław zapewne po wyprawie 
powrócił do Bełza. Prawdopodobnie stąd około 1214 r. lub 1215 r.27 razem z Wasyl-
kiem udał się do Włodzimierza, w którym „Leszek [Biały] wówczas posadził [obu] 
Romanowiczów we Włodzimierzu”28. 

Kolejna wzmianka o Mirosławie dotyczy okresu po marcu 1228 r.29. Wówczas 
wraz z Demjanem brał udział w wyprawie pod dowództwem Daniela i Wasyla na 
Czartorysk, który został zdobyty, a mieszkańcy Pińska, dotychczasowi dzierżyciele 
pochwyceni w niewolę30.

Mirosław uczestniczył również w wyprawie książąt Daniela, Wasylka i Konra-
da Mazowieckiego na Kalisz, która miała miejsce w 1229 r.31 Wojewoda Romanowi-
cza miał za zadanie okrążyć gród i oblegać go z drugiej strony. Mieszkańcy miasta 
nie mogąc już się bronić zawarli pokój z księciem polskim i książętami ruskimi.32 Po 
powrocie do Włodzimierza 14 kwietnia 1230 r.33 Mirosław wraz z Wasylkiem i jego 
otoczeniem udał się do Włodzimierza nad Klaźmą na wesele córki księcia Włodzi-
mierza Rurykowicza z Wsiewołodem Juriewiczem34. Mykoła Kotljar uważa, że Mi-
rosław wcześniej przygotował ślub Wasylka Romanowicza z córką księcia Jerzego 
Wsiewołodowicza35. Przypuszczenie jest niezwykle prawdopodobne, jeżeli uznamy, 
że Mirosław był piastunem Wasylka Romanowicza.

Po powrocie z wesela Wasylko wraz z Mirosławem aktywnie włączyli się w 
walkę Daniela z księciem Aleksandrem Wsiewołodowiczem. W 1231 r. 36 po nie-
udanym planie zabicia Daniela przez bojarów halickich i księcia Aleksandra, książę 
halicki wysłał na księcia bełskiego swego brata. Książę Aleksander gdy się o tym 
dowiedział uciekł do Przemyśla. Daniel wówczas zorganizował wyprawę na Alek-
sandra, do której dołączyli się także bojarzy haliccy oraz „Mirosław przybył jemu 
[Danielowi] na pomoc z niewielkim oddziałem”37. Najprawdopodobniej książę Wa-
sylko wysłał swojego tysiącznika jako wsparcie dla działań brata. Książę bełski na 
wieść o zbliżającej się wyprawie uciekł na Węgry38.

(ПСРЛ. – Т.2. – Стб. 729-730).
27  Грушевський M.  Хронольогiя. – С.13-14.
28  „Лестько же посади Романовича в Володимери” (ПСРЛ. – Т.2. – Стб. 731).
29  Грушевський M.  Хронольогiя. – С.21-22. 
30  ПСРЛ. – Т.2. – Стб. 752. 
31  Грушевський M.  Хронольогiя. – С.22-23.
32  ПСРЛ. – Т.2. – Стб. 754-758. 
33  Грушевський M.  Хронольогiя. – С.22-23.
34  ПСРЛ. – Т.2. – Стб. 758; por. ПСРЛ. – Т.1. – Стб. 453-454; – Т. 25. – С. 124; – Т.15. – Стб. 

354; Dąbrowski D. Rodowód Romanowiczów książąt halicko-wołyńskich. – Poznań-Wrocław, 
2002. – S. 82;   Dąbrowski D. Włodzimierz Dymitr Rurykowicz i jego stosunki z Danielem 
Romanowiczem. Kartka z dziejów politycznych Rusi w 1 poł. XIII w / D. Dąbrowski // Форте-
ця. Збірник заповідника “Тустань”. На пошану Михайла Рожка. – Львів, 2009. – C. 76-77;  
Котляр Н. Ф. Двор галицких Романовичей. – С. 65.

35  Котляр Н. Ф. Двор гаалицких Романовичей (XIII в.). – С. 65, uważa, że była to Dobrawka. 
Jednak jak ustalił Dąbrowski D. Rodowód. –S. 82-89, nie jest znane imię pierwszej żony Wa-
sylka Romanowicza, a córki Jerzego Wsiewołodowicza, zaś Dobrawka była córką Konrada I 
Mazowieckiego i drugą żoną młodszego syna Romana Mścisławowicza.

36  Грушевський M.  Хронольогiя. – С. 23-24.
37  „Мирославу пришедшу к нему на помощь с маломъ отрокъ” (ПСРЛ. – Т.2. – Стб. 764).
38  ПСРЛ. – Т.2. – Стб. 763-764.
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Mirosław w czasie pochodu króla węgierskiego na Romanowiczów w 1232 r.39 
dowodził obroną Włodzimierza40: „Kiedyś był on bardzo odważny, ale teraz, tylko 
Bóg wie dlaczego, szybko wpadł w popłoch i zawarł pokój z królem bez narady z 
księciem Danielem i bratem jego Wasylkiem. Zgodnie z umową Mirosław oddał 
Bełz i Czerwień Aleksandrowi, a król syna swojego Andrzeja posadził w Haliczu, 
za radą zdradzieckich Haliczan”41. Mirosław wedle słów kronikarza miał posiadać 
większe wojsko od oblegającego go Andrzeja II. Poza tym zawiódł jako negocjator, 
gdyż poza Bełzem, którego utratę prawdopodobnie Romanowicze brali pod uwagę, 
dopuścił także, aby książę Aleksander Bełski przejął Czerwień42. „Kronika Halicko-
-Wołyńska” jest panegirykiem na cześć Romanowiczów43, być może nie miał więk-
szego wojska lecz wystarczającą liczbę wojów do obronienia miasta. Prawdopo-
dobnie relację tych wydarzeń kronikarz usłyszał od księcia Daniela Romanowicza, 
który z jednej strony bronił piastuna swego brata powołując się na jego wcześniejsze 
sukcesy, z drugiej zaś pokazując bezprawność zawarcia umowy - bez zgody książę-
cej. W ten sposób w źródle miało być zachowana swoistego rodzaju status quo. Z 
Romanowiczów został zdjęty ciężar porażki i zrzucony na Mirosława, z kolei zasłu-
gi tego ostatniego miały zatuszować niepowodzenie44. 

Mirosław  dosyć szybko powrócił do łask, gdyż w marcu 1233 r.45 prowadził 
pułki Wasylka do walki z Węgrami, księciem Aleksandrem Wsiewołodowiczem i 
Glebem Zeremeewiczem. Bitwa pod Szumskiem przerodziła się w niekontrolowany 
odwrót pułków obydwu stron. Dopiero następnego dnia okazało się, że straty po 
stronie księcia Daniela były niewielkie46. Przekaz ten jest ostatnim, w którym czy-
tamy o tym bojarze. Dalszych jego losów nie da się ustalić. Być może przeszedł w 
stan spoczynku47.

39  Грушевський M.  Хронольогiя. – С. 23-24.
40  Por. Хрусталев Д. С. Русь: от нашествия до “ига” 30-40 гг. XIII в. – Санкт-Петербург, 

2004. – С.32.
41  „иногда же храбру ему сущю, Богъ ведаeть тогда бо смутися умомъ, створи миръ с коро-
лемь, безъ сoвeта князя Данила и брата его Василка. Рядомь же дасть Белъзъ и Червенъ 
Олександру. Королеви же посадившу сына своего Андрея в Галичи, съветомъ неверьныхъ 
Галичанъ” (ПСРЛ. – Т.2. – Стб. 765-766).

42  ПСРЛ. – Т.2. – Стб. 766.
43  Por. Котляр  Н. Ф. Роман и Романовичи в исторической и поэтической традиции / Н.Ф. 
Котляр  // Древнейшие Государства Восточной Европы. Генеалогия как форма историчес-
кой памяти. 2002. – Москва, 2004. – С. 115-120.

44  Żmudzki Р. Władca i wojownicy. Narracje o wodzach, drużynie i wojnach w najdawniejszej 
historiografi i Polski i Rusi. – Wrocław, 2009. – S. 431, zauważa, że bardzo często odpowie-
dzialność za niewłaściwą politykę władców spada na wojewodów.

45  Грушевський M.  Хронольогiя. – С. 24.
46  ПСРЛ. – Т.2. – Стб. 767-770.
47  Петрик А. До питання становлення та розвитку боярських родин галицько-волинської 
держави / А. Петрик // II міжнародний науковий конгрес Українських Істориків. Україн-
ська історична наука на сучасному етапі розвитку. – Т. 2. – Камянец-Подільський-Київ-
Нью Йорк-Острог, 2006. – С.367, na podstawie określenia Djadkowicz z jakim występuje 
Semen w „Kronice Halicko-Wołyńskiej” (ПСРЛ. – Т.2. – Стб. 930) doszedl do wniosku, że 
jest on potomkiem Mirosława-piastuna. Tymczasem samo określenie „дядьковичь” oznacza 
syna piastuna (por. Срезневський И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по 
письменным памятникамъ. – Т. 1. – Санкт-Петербург, 1893. – С.804; Словарь древнерус-
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Opieka i wychowanie władcy były osobną funkcją48. Piastun młodego władcy 
powinien był być doświadczonym i kompetentnym urzędnikiem, który dzięki naby-
tej wiedzy mógł przygotować władcę do samodzielnych rządów. O kwalifi kacjach 
Mirosława świadczy chociażby fakt, że został dopuszczony do narady dotyczącej 
dalszych losów wdowy po Romanie Mścisławowiczu i jej dzieci jaka miała miejsce 
pod koniec 1206 r. lub na początku 1207 r. Jak pokazują kolejne przekazy o Mirosła-
wie w czasie, gdy Wasylko Romanowicz był jeszcze wychowywany, to właśnie jego 
piastun w zastępstwie młodego władcy prowadził wojska. Nierzadko młodszy syn 
Romana Mścisławowicza uczestniczył w kampanii i wówczas, Mirosław w czasie 
potyczek miał za zadanie nie tylko przygotować umiejętności dowódcze Wasylka, 
ale także zapewnić mu bezpieczeństwo. Poza tym wypełniał również zadania dyplo-
matyczne49. Jak można się domyślać po zakończeniu kształcenia Mirosław pozostał 
przy młodym księciu, ale jako wojewoda i doradca. Jak pokazują wydarzenia roku 
1232 Mirosław w czasie obrony Włodzimierza przed najazdem króla Węgierskie-
go cieszył się dość szerokimi kompetencjami. Na kartach „Kroniki Halicko-Wo-
łyńskiej” w żadnym innym miejscu nie spotkamy sytuacji, w której wojewoda bez 
konsultacji i zgody księcia zawierał pokój i przy tym zgadzał się na uszczuplenie 
terytorium swego władcy.

O silnej pozycji rodziny piastuna może świadczyć przykład Wołodisława Kor-
miliczicza50. Po raz pierwszy pojawia się na karcie „Kroniki Halicko-Wołyńskiego” 
pod rokiem 6710 (według datacji latopisu, faktycznie w 1206 r.51). Czytamy wów-
czas, że „малу же времени минувшю и приведоша кормиличича [pogrubienie 
A.J.] иже бe загналъ великъıи кнзь Романъ невeръı ради . славяху бо Игоревича 
. послушав же ихъ Галичкъıи бояре . и послаша по нихъ и посадиша и в Галичe 
Володимера . а Романа во Звенигородe”. Słowo „кормиличича” podane jest w tym 
fragmencie w dualizmie w bierniku (deklinacja I) i oznacza „dwóch piastunowiców” 

ского языка (XI-XIV вв.). – Т. 3. – Москва, 1990. – С. 174). Jak wynika z opisywanego 
przekazu chodziłoby o piastuna Lwa Daniłowicza. Jest mało prawdopodobne, że Daniel Ro-
manowicz powierzył tę funkcję Mirosławowi, który podówczas był już w podeszłym wieku i 
najprawdopodobniej zmarł w latach 30-tych. XIII wieku, a więc gdy Lew miał zaledwie kilka 
lat (Dąbrowski D. Rodowód. –S. 102-103, ostrożnie zakreśla datę narodzin Lwa Daniłowica 
na około 1225/29 r.).  Być może piastunem Lwa był biorący udział w bitwie Jarosławskiej 17 
sierpnia 1245 r. bojar Wasylko (ПСРЛ. – Т.2. – Стб. 802), który miał chronić młodego księcia. 
Być może użyte słowo „пороучи” i dalsze wyjaśnienia kronikarza należy rozumieć szerzej. 
Ochrona i opieka nad wychowankiem było jednym z zadań piastunów. Semen zatem być może 
był synem Wasylka. 

48  Poppe А. Kormilec // Słownik Starożytności Słowiańskich. – Т. 2 / Рod red. W. Kowalenki, 
G. Labudy, T. Lehra-Spławińskiego. – Wrocław-Warszawa-Kraków, 1964. – S. 478-479.

49  O pozycji kormilców w społeczeństwie por.: Мазур О. Demetrius Dedko, provisor seu capi-
taneus terrae Russiae. Інститут "старійшини" у політичному житті Галицької землі другої 
чверті XIV ст. // О. Мазур //  Семінарій “Княжі часи”. – Львів, 2002. – С. 15.

50  Niektórzy badacze uważają, że był to syn Konstantyna Sirosławiczа, wychowawcy księcia 
Włodzimierza, syna Jarosława Ośmiomysła. Literatura zob. Пріцак О. Коли і ким написано 
“Слово о полку Ігоревім”. – Київ, 2008. – S. 142-147. Ostatnio w wątpliwość poddał moż-
liwość określenia kto był ojcem Wołodisława Kormiliczicza Мазур O. Володислав. – C.119-
121.

51  Грушевський M.  Хронольогiя. – С. 7-8.
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– synów osoby opiekującego się księciem52. Fakt, że jedną z wymienionych osób jest 
Wołodisław wskazuje na jego dominującą rolę w rodzinie oraz dalszy fragment „Kro-
niki Halicko-Wołyńskiej” w którym czytamy: „Володислав же кормиличичь бeжа 
во Угръı и Судиславъ и Филипъ”53. Drugim piastunowicem mógł być jeden z braci, 
wymienionych w tekście źródła z imienia: Jawołod lub Jaropełk. Sądząc z kolejności 
pojawiania się ich w źródle starszym był Jawołod i zapewne to on towarzyszył bratu 
w podróży do Halicza. Jaropełk być może jako nieletni pozostał u Igorewiczów. Po-
wyższy fragment nastręcza wiele problemów przy tłumaczeniu, gdyż zawiera wiele 
niedopowiedzeń. Uzupełniając luki narracyjne otrzymamy następujące tłumaczenie: 
„W krótkim czasie przybyło dwóch piastunowiców [Wołodisław i Jawołod], których 
wygnał wielki książę Roman, [ponieważ] im nie ufał, gdyż wspierali [Włodzimierza 
i Romana] Igorewiczów. Posłuchali ich [obu piastunowiców – A.J.], haliccy bojarzy 
i posłali po nich [Włodzimierza i Romana Igorewiczów – A.J.] i posadzili: w Haliczu 
Włodzimierza, a Romana – w Dźwinogrodzie”. 

Jak wynika z omawianego przekazu Wołodisław należał do elity Halicza i za-
pewne namówił podczas wiecu mieszkańców do wygnania Romanowiczów i przy-
jęcia Igorewiczów54. O jego wpływach świadczy fakt, że jesienią 1213 r.55 król An-
drzej II wypuścił, uwięzionego pod koniec 1211 lub na początku 1212 r.56, Wołodisła-
wa i wyprawił się ponownie na Halicz, który został zdobyty w 1212 r. przez księcia 
Mścisława Jarosławowicza Peresopnickiego57. Z powodu rokoszu, który wówczas 
powstał na węgierskiej ziemi zrezygnował z osobistego udziału i wysłał ze swoim 
wojskiem Wołodisława58. Mścisław, gdy dowiedział się o tym wszystkim opuścił 
52  Por. Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.). – Т. 4. – Москва, 1991. – С. 366; Гар-
данов В. К. “Кормильство”. – C. 46-47, uważa, że słowo „кормиличичь” oznacza synów 
kormilca; Майоров A. B.  Галицко-Волынская Русь. – С. 374-375.

53  ПСРЛ. – Т.2. – Стб. 724.
54  O rodzinie Kormilcziczów zobacz literaturę w: Майоров А. В. Галицко-Волынская Русь. – С. 

408-436; Мазур О. Володислав. – С. 118-129; Пріцак О. Коли і ким написано “Слово”. – С. 
139-162;  Волощук М.  “Вокняжение”. – С. 99-110.

55  Грушевський M.  Хронольогiя. – С.12.
56  Там само. – С.11-12.
57  Грушевський M.  Хронольогiя. – С.12; Майоров А. В. Галицко-Волынская Русь. – С.413-

414, uważa, że w uwolnieniu Wołodisława z więzienia byli zainteresowani możni węgierscy, 
którzy zapewne w przyszłości liczyli na poszerzenie swych wpływów i majątków o ziemię 
halicką.

58  W czasie buntu szlachty węgierskiej została zabita żona Andrzeja II Gertruda przez bana chor-
wackiego Benedykta, o czym piszą niemieckie kroniki: „1213 regina Ungariae interfecta est” 
(Annalium Pragensium pars I / Ed. D. Rudolfo Köpke // Monumenta Germaniae Historica. 
Scriptores. – T. 9. –  Hannoverae, 1851. – P. 170); “1213 Gertrudis regina Ungariae, fi lia ducis 
Meranie, occiditur” (Continuatio Garstensis / Ed. W. Wattenbach // Ibid. – P. 595); „1213 Un-
garorum meliores armata et violenta manu contracta In odium Teutonicorum reginam occidunt” 
(Annales Gotwicenses / Ed. W. Wattenbach // Ibid. – P. 602), „1213 Gertrudis regina Ungarie 
occiditur campestri tentorio, 4 Kalendas Octobris, quod fratri suo carnali patriarche Aquilegensi 
uxorem Bantzi procaverat, qui teutonice Prenger vocatur” (Continuatio Praedicatorum Vindo-
banensium / Ed. W. Wattenbach // Ibid. – P. 726); „Regina Ungarorum, sponso expeditionem 
contra Ruthenos movente, a comite quodam Petro trucidatur, qui et ipse subsequenti nocte in 
ultione sceleris cum alias iugulatur. Cui episcopus de Gran misit in epistola; Reginam occidere 
nolite timere bonum est, et si omnes consenserint non ego contradico” (Annales sancti Rudberti 
Salisburgenses / Ed. W. Wattenbach // Ibid. – P. 780).
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Halicz. Opisywany bojar tymczasem mając poparcie mieszkańców Halicza wszedł 
do miasta bez większych problemów i objął rządy namiestnicze59. Król węgierski 
pozostawił mu do dyspozycji oddział Węgrów i Czechów60, z którymi w 1213 lub 
na początku 1214 r.61 stawił czoło koalicji polskiego księcia Leszka Białego i książąt 
ruskich. Wyprawa zakończyła się zachowaniem status quo62, ale oznaczała równo-
cześnie koniec przewodniej roli rodu Kormilicziczów. Król węgierski w odpowiedzi 
na atak na jego ziemię i jego namiestnika wyprawił się na Leszka Białego. „Leszko 
zaś posłał posłów swoich Lesticza i Pakosława wojewodę ze słowami: „Nie przystoi 
bojarowi rządzić w Haliczu, niech syn twój weźmie za żonę córkę moją i posadźmy 
ich w Haliczu”. Spodobała się królowi [Andrzejowi] rada Pakosława. Spotkał się [w 
1214 r. 63 – A.J.] z Leszkiem w Spiszu i wziął córkę jego na żonę dla swojego syna. 
Król wysłał [ludzi] do Halicza, aby ci schwytali Wołodisława i go uwięzili. I ten w 
więzieniu umarł. Rządami swoimi wyrządził wiele zła swojemu rodowi i dzieciom 
swoim, ponieważ wszyscy książęta nie pomagali jego dzieciom”64. Wołodisław ja-
ko urzędnik króla Węgierskiego został odwołany. Prawdopodobnie, gdyby nie silne 
poparcie działań Andrzeja II w Haliczu, zdjęcie Kormiliczicza ze stanowiska zakoń-
czyłaby się interwencją zbrojną65.

Niektórzy badacze na podstawie czasownika „княжити” (dosłownie sprawo-
wać rządy książęce) użytego w wyżej cytowanym tekście doszli do wniosku, że 
Wołodisław przez uzurpowanie sobie praw książęcych, poniekąd stał się księciem 
ziemi Halickiej66. Samo słowo „княжити”, „вокняжилъся” pojawia się w „Kronice 
Halicko-Wołyńskiej” w odniesieniu do jeszcze jednego bojara – Dobrosława Sudi-
cza67, który wykorzystując zawieruchę po najeździe mongolskim uzurpował sobie 
urząd wojewody i bez zgody księcia wyznaczał urzędników dla ziemi halickiej oraz 
dysponował jej terenem niczym swoim, ale formalnie ciągle uznawał zwierzchnią 
władzę Daniela Romanowicza68. Zapewne podobnie było z Wołodisławem, który 
59  ПСРЛ. – Т.2. – Стб. 729. Por.: Holly К. Kňažná Salomea a uhorsko -poľské  vzťahy  v rokoch 

1214 – 1241. – S. 6; Майоров А. В. Галицко-Волынская Русь. – С. 408-417.
60  O tym, że przy Wołodisławie byli Węgrzy świadczy opis oblężenia Halicza przez koalicję 

Leszka Białego z książętami ruskimi: „Jaropełk i Jawold zamknęli się w Haliczu, a Włady-
sław wyszedł ze swoimi Węgrami i Czechami, połączyć się z Haliczanami.” (ПСРЛ. – Т.2. – 
Стб.730).

61  Грушевський M.  Хронольогiя. – С.13.
62  ПСРЛ. – Т.2. – Стб. 730.
63  Грушевський M.  Хронольогiя. – С. 13; Włodarski В. Polityka. – S. 52-53.
64  „Лестько же посла посла своего Лесътича и Пакослава воеводу, рекъıи: “не єсть лепо 
боярину княжити в Галичи, но поими дщерь мою за сына своего Коломана и посади и в 
Галичи”. Улюби же король сoветъ сь Пакославомь и сняся съ Лестькомъ во Зъпиши [w 
1214 r. – A.J.], и поя дъщерь его за сына си, и пославъ и я Володислава в Галичи, заточи, и 
в томь заточеньи умре, нашедъ зло племени своему и детемь своимъ, княжения деля; вси 
бо князи не призряхоу детии его того ради” (ПСРЛ. – Т.2. – Стб.730-731).

65  Por. Головко О. Б. Галицький період діяльності князя Мстислава Мстиславича Удатного 
/ О. Б. Головко // Україна в Центрально-Східній Європі. З Найдавніших часів до кінця 
XVIII  ст. – Вип.7. – Київ, 2007. – С. 72-73.

66  Lit. zob. w: Майоров А. В. Галицко-Волынская Русь. – С. 408-417.
67  ПСРЛ. – Т.2. – Стб. 789.
68  Por. Грушевський M.  Галицьке боярство XII-XIII в. // Михайло Грушевський. Серія істо-
ричні студії та розвідки (1895-1900). – Т.6. – Львів, 2004. – С. 439.
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posiadał spore ambicję i możliwości, które mogły razić dwory ościenne, ale nie zry-
wał zależności węgierskiej. Potwierdzeniem tego przypuszczenia jest fakt, że do 
odwołania Wołodisława Andrzej II nie wysłał armii, lecz swoich ludzi. Piastunowic 
prawdopodobnie ze wszelkimi honorami przyjął wysłanników władcy węgierskiego 
i wraz z nimi udał się na Węgry. Andrzej II potraktował Wołodisława jak podległego 
mu urzędnika. Poza tym określenia „княжити” i „вокняжилъся” oraz informacja o 
jego śmierci w więzieniu zostały prawdopodobnie celowo umieszczone w tekście, 
aby negatywnie nastawić współczesnego czytelnika do Piastunowica. Powyższe ter-
miny w zestawieniu z bojarami wskazują na uzurpację69. Hipotezę potwierdzają dwa 
dokumenty Węgierskie z 1218 r. i 1232, z których wynika, że Wołodisław żył na 
Węgrzech i tam też zmarł między 1231 a 1232 r.70

O wysokiej i wpływowej pozycji piastuna i jego rodziny świadczą również wy-
darzenia jakie miały miejsce w 123271 r. Wówczas król Węgierski Andrzej II, wraz 
z synami Andrzejem i Belą oraz swoim wojewodą Sudisławem wyprawił się na Ha-
licz. Na trasie kampanii znajdował się Jarosław, którego obroną dowodził Dawid 
Wyszaticz. Jak można wnioskować z przekazu doszło do negocjacji między obroń-
cami i oblegającymi. Strona węgierska delegowała do nich Sudisława, zaś miasto 
reprezentował Dawid, którego teściową była żona Nezdiła – piastuna72 nazwana 
przez kronikarza od imienia męża Nezdiłową.  Sudisław zapewne przyjaźnił się z 
Nezdiłem, który być może należał do popleczników tego pierwszego. Informacja ta 
pozwala na przypuszczenie, że rodzina Nezdiła miała wysoką pozycję w Jarosławiu. 
W końcu ostatecznie w wyniku narady i zapewne za namowami teściowej Dawid 
Wyszaticz poddał miasto73.

69  Пріцак О. Коли і ким написано “Слово”. – C. 152, 159-160, uważa, że na Wołodisława zo-
stała rzucona pierwsza polityczna anatema na Rusi.

70  Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. Inde ab anno DCCCV usque ad anno MCCXXXV. 
– Т. 1 /  Red. R. Marsina. – Bratislava, 1971. – № 229, 394. – С. 179- 180, 281-282.  Por. Пашу-
то В. Т.  Очерки по истории галицко-волынской Руси. – Москва, 1950. – С. 141, zauważył, 
że w 1218 r.„Ladislao Rutheni”,, którego powiązał z Wołodisławem Kormilicziczem, otrzy-
mał winnice w Pagran od Andrzeja II.  Волощук М. Володислав Кормильчич: Венгерская 
бытность 1214-1232 г. // Древняя Русь. – № 3 (37). – 2009. – С. 19-20, wskazuje na jeszcze 
jeden dokument z r. 1232, z którego wnioskuje, że Wołodisław zmarl między 1231, a 1232 r. 
Czytamy w nim „Noverint presens generatio et tota eiusdem in posterum successio, quod cum 
nos quosdam homines de villa Pagran, in comitatu Nitriensi commorantes, olim tempore bone 
memorie Iohannis Strigoniensis archiepiscopi, mortuo Rutheno Ladislao, ad quem dicti homi-
nes pertinebant, ecclesie Strigoniensi una cum terris suis et vineis dicti Ladislai ob remedium 
anime nostre contullisemus, postmodum venerabili patre Robertho, archiepiscopo eiusdem ec-
clesie existente, propter quandam nostram indigacionem a iam dicta ecclesia abstuleramus iuris 
ordine minime reservato”.

71  Грушевський M.  Хронольогiя. – С. 23.
72  Гарданов В. К. “Кормильство” в древней Руси. К вопросу о пережитках родового строя 
в феодальной Руси IX-XIII вв. // Советская Этнография. – 1959. – №  6. – С. 46-47, 50-51, 
55, na podstawie „верна Судиславу кормильчья Нездиловаа [sic]” (ПСРЛ. – Т.2. – Стб. 764), 
dochodzi do wniosku, że przekaz ten potwierdza występowanie obyczaju „kormilstwa” wśród 
elity bojarskiej. Owo „кормильчья Нездиловаа” informuje nas jedynie, że Nezdilowa była 
żoną piastuna, źródło nie konkretyzuje czy opiekował się księciem czy bojarem. 

73  ПСРЛ. – Т.2. – Стб. 764-765.
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Jak wynika z powyższej analizy piastun był niekwestionowanym członkiem 
elity. Pozostaje jeszcze pytanie czyim piastunem był Mirosław? W przekazie nastę-
pującym po radzie, która miała miejsce w końcu 1206, początku 1207 r., czytamy: 
„w nocy uciekła do Lachów. Daniela wziął piastun [na konia] i przed sobą posa-
dził i wyjechał z grodu [Włodzimierza]. Wasylka zaś wzięli pop Jerzy i piastunka, 
i wyjdą dziurą w obwarowaniach grodowych”74. Z przekazu wynika, że piastunem 
Daniela Romanowicza był Mirosław, zaś Wasylko ponieważ był za mały posiadał 
„кормилицею” czyli mamkę75. Wygnańcy ostatecznie trafi li na dwór księcia Leszka 
Białego. Stąd Daniel Romanowicz został wysłany na dwór węgierski, tym samym 
Mirosław dostał na wychowanie Wasylka Romanowicza76.

Mirosław rozpoczął swoją karierę na dworze księcia Romana Mścisławowicza, 
który zginął pod Zawichostem w 1205 r. Świadczy o tym zapis w ”Kronice Halicko-
-Wołyńskiej” pod rokiem 6719, w której czytamy, że należał do wielkich bojar ojca 
księcia Daniela Romanowicza77. Poświadczony okres służby Mirosława na dworze 
Wasylka Romanowicza obejmuje około 27 lat (1206/1207-1233). Z czego: w okresie 
od 1206/1207 r. do 1209 r. sprawował tylko funkcję piastuna; Od 1209 r. do 1210 r. 
zajmował zapewne także stanowisko wojewody Brześcia; w latach 1210-1213 był 
wojewodą Bełza, zaś od 1213 r. do 1214/1215 r. Kamieńca, a od 1214/1215 r. spra-
wował urząd wojewody Włodzimierza Wołyńskiego, który zakończył niedługo po 
1233 r. 

Na piastuna Daniela Romanowicza Mirosław mógł być wyznaczony najwcze-
śniej w 1201 r. (przybliżona data narodzin Daniela78), najpóźniej zaś w 1205 r. (śmierć 
Romana Mścisławowicza pod Zawichostem). Za rokiem 1205 przemawia fakt, że w 
1206/1207 r. 3 letni Wasylko Romanowicz miał mamkę79, zaś 5-letni Daniel piastu-
na. Powyższa obserwacja pozwala przypuszczać, że piastun został wyznaczany mię-
dzy 3 a 5 rokiem życia księcia. Przeprowadzona analiza pozwala zwiększyć okres 
służby Mirosława do 27/28 lat. Zapewne już w 1205 r. miał co najmniej 10-20 letnie 
74  „и на ночь бeжаша в Ляхъı Данила же возмя дядька передъ ся, изииде изъ града. Ва-
силка же Юрьи попъ с кормилицею возмя, изъıиде дъıрею градною (ПСРЛ. – Т.2. – Стб. 
718-719). Толочко А. П. Известен ли год рождения Данила Романовича Галицкого / А. П. 
Толочко //Средневековая Русь”. – Т.7. – 2007. – С. 226, na podstawie przekazu uważa, że Wa-
sylko był starszym synem Romana Mścisławowicza. O ile zaznacza, że Daniela wziął piastun, 
o tyle ignoruje fakt, iż Wasylka zabrała „кормилицa”- czyli mamka. 

75  Por. Poppe А. Kormilec. – С. 478-479.
76  Котляр М. Ф. До питання про візантійське походження матері Данила Галицького / М. 
Ф. Котляр // Археологіа. – 1991. – № 2. – С. 57-58, uważa, że Mirosław był blisko spokrew-
niony z drugą żoną Romana Mścisławowicza, być może był jej bratem. Tymczasem jak wynika 
ze szczegółowej analizy dziejów Mirosława był on Rusinem. Rozwijając hipotezę Kotljara, 
należy uznać, że druga żona Romana Mścislawowicza była Rusinką. Jak słusznie zauważył 
Grala Н. Drugie małżeństwo Romana Mścisławowicza / H. Grala // Slavia Orientalis. – Т. 31. 
– 1982. – S. 117 (za nim Dąbrowski D. Rodowód. – S. 36-37), ogólna niechęć Rurykowiczów 
do wiązania się z poddankami oraz niechęć Haliczan do małżeństwa, które mogłoby nadmiernie 
wzmocnić pozycję jednej rodziny, czyni powyższą hipotezę mało prawdopodobną. 

77  ПСРЛ. – Т.2. – Стб. 729-730.
78  Por. Войтович Л. Княжа доба на Русі. Портрети еліти. – Біла Церква, 2006. – С.492; Дон-
ской Д. В. Рюриковичи. Исторический словар. – Москва, 2008. – С.492; 254; Dąbrowski D. 
Rodowód. – S.60-61; Idem. – Genealogia Mścisławowiczów. – S. 302-303.

79  Por. ПСРЛ. – Т.2. – Стб. 718-719.
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doświadczenie urzędnicze. Zakładając, że rozpoczął służbę na dworze w wieku 14-
20 lat, wówczas można określić maksymalny wiek czynnego sprawowania obowiąz-
ków wojewody do około 70 roku życia (20+28+20=68; wynik ten zaokrągliłem do 
70).  Minimalny zaś wiek, kiedy mógł zostać wojewodą umownie należy uznać 25 
lat. W przypadku Mirosława pozwala to określić margines błędu jeżeli chodzi o datę 
urodzin na 14 lat (70-25-31=14), co oznacza, że przyszedł na świat między 1162 r. 
(25 lat kiedy objął urząd+14 lat marginesu błędu) a 1176 r.

Mirosław Halicki.

W „Kronice Halicko-Wołyńskiej” jeszcze kilka razy występuje imię Mirosław. 
Pod rokiem 6721 (faktycznie 1219 r.80), czytamy o tym, że książę krakowski Leszek 
Biały zawarł sojusz z królem Węgierskim, przeciwko księciu Mścisławowi Msci-
sławowiczowi Udatnemu, którego podejrzewał o wspieranie Daniela Romanowi-
cza w zajęciu przez tego ostatniego grodów Brześć, Ugrowsk, Wereszczyn, Stołpie, 
Kumów i całego przygranicza polskiego81. Wówczas „Mścisław zjednoczył się ze 
wszystkimi książętami ruskimi i Czernichowskimi. On wysłał Dymitra, Mirosława, 
Michała Hlebowicza naprzeciw im do Gródka”82. Miasto za sprawą Sudisława, boja-
rzyna halickiego, który wspierał działania węgierskie, odłączył się od ziemi halickiej 
i zgromadził stronników węgierskich i być może także i polskich. Gródek nie został 
zdobyty, gdyż przybyła odsiecz koalicji węgiersko-polskiej. Mirosław udał się wraz 
z ocalałym wojskiem do Mścisława, który by móc skupić się na działaniach wojen-
nych przeciwko najeźdźcom: „poprosił zięcia swojego Daniela i Aleksandra, żeby 
oni zamknęli się w Haliczu. Daniel i Aleksander obiecali jemu pójść do Halicza. 
Daniel zamknął się w Haliczu, a Aleksander nie śmiał [tego uczynić]”83. Wraz z Da-
nielem pozostał w mieście również bojar Mścisława – Mirosław. Razem z księciem 
opuścił miasto, gdy dotarła wiadomość od Mścisława Mścisławowicza, o porażce 
księcia halickiego84. Prawdopodobnie do lata 122185, czyli do odzyskania Halicza 
przez księcia Mścisława Udatnego Mirosław brał udział w walkach z koalicją wę-
giersko-polską, po której stronie opowiedzieli się niektórzy bojarzy Rusi Halicko-
-Włodzimierskiej86. Po śmierci Mścisława Udatnego w 1228 r. zapewne Mirosław 
udał się do Halicza i wspierał zabiegi księcia Daniela o tamtejszy tron87. Być może 
także i on był w liczbie owych mieszkańców Halicza, którzy przysłali do księcia 
80  Грушевський М. Хронольогія. – С. 15-16. 
81  ПСРЛ. – Т.2. – Стб. 732-734.
82  „Мьстиславъ бо бe со всими князьми Рускъıми и Черниговьскъıми, и посла Дмитра, 
Мирослава, Михалка Глeбовича противу имъ к Городку” (ПСРЛ. – Т.2. – Стб. 733. Por. 
Котляр М. Ф. Княжий двір. – С. 295).

83 „просяше зятя своего Данила и Олександра, да бъıст та затвориласта в Галичe. Oбeщася 
ему Данилъ и Oлександръ ити в Галичь. Данилъ же затворися в Галичe, а Олександру не 
смeвъшю” (ПСРЛ. – Т.2. – Стб. 733).

84  ПСРЛ. – Т.2. – Стб. 734. 
85  Грушевський М. Хронольогія. – С. 17.
86  ПСРЛ. – Т.2. – Стб. 734-738.
87  Prawdopodobnie także wzmiankowany na kartach „Kroniki Halicko-Wołyńskiej” Dymitr 

(ПСРЛ, – Т.2. – Стб. 733, 782, 785-786), po śmierci księcia Mścisława Mścisławowicza prze-
szedł na służbę do księcia Daniela Romanowicza.
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Daniela w 1230 r.88 posłów ze słowami: „Sudisław uciekł na Poniże, a królewicz 
pozostał w Haliczu, szybko przybywaj”89. Najstarszy syn Romana Mścisławowicza 
szybko zebrał wojsko i po trzech dniach był już pod grodem90. Swojego tysiącznika 
Demjana tymczasem wysłał na Sudisława, który szybko uległ mu. Po wykonaniu 
powierzonego zadania prawdopodobnie w drodze zebrał na ziemi halickiej wojsko i 
„przyszedł Demjan ze wszystkimi bojarami Halickimi – z Mirosławem i z Wołodi-
sławem i innymi bojarami Halickimi”91. Warto przypomnieć, że Mirosław-piastun w 
tym czasie wraz z Wasylkiem Romanowiczem był na weselu córki księcia Włodzi-
mierza Rurykowicza z Wsiewołodem Juriewiczem. Mirosław halicki brał następnie 
udział w zdobyciu miasta. 

W kolejnym 1231 r.92 najprawdopodobniej uczestniczył w wyprawie zorgani-
zowanej przez Daniela na Przemyśl, w którym skrył się książę Aleksander Wsie-
wołodowicz Bełski93. W „Kronice Halicko-Wołyńskiej” jest wzmianka, o tym, że 
Wasylko przysłał z pomocą bratu, swojego tysiącznika Mirosława. Obecność bojara 
halickiego Mirosława nie jest zapisana expressis verbis, lecz wielce prawdopodob-
na, biorąc pod uwagę jego wcześniejszy udział w wyprawie 1230 r., po której za-
pewne pozostał na służbie u Daniela Romanowicza. Czytamy jedynie: „Sam Daniel 
zwołał wiec [w Haliczu – A.J.]. Jemu zostało osiemnastu wiernych drużynników z 
tysiącznikiem jego Demjanem i on im powiedział: „Chcecie być mi wierni, żebym 
mógł wyjść przeciwko swoim wrogom?” Oni mu krzyknęli: „Wierni jesteśmy Bogu 
i tobie, panie nasz, wyjdź z Bożą pomocą!” Setnik Mikuła powiedział: „Panie, nie 
rozgniatając pszczół, miodu nie zjesz”. Pomodlił się do Boga, świętej przeczystej 
Bogurodzicy i Michała, archanioła Bożego, i spróbował wyjść z niewielką liczba 
wojska. Mirosław przyszedł mu z niewielkim oddziałem. Zdrajcy także z pomocą 
dla niego ciągnęli, udając wiernych. I zawarli z nimi sojusz, chociaż byli źli na nie-
go”94. Przekaz ów przede wszystkim podkreśla niesprzyjającą sytuację najstarszego 
syna Romana Mścisławowicza, który chcąc wyruszyć na Aleksandra Wsiewołodo-
wicza musiał zwołać wiec, by przymusić niepokornych bojarów halickich do wypra-
wy. Z jednej strony był to sukces księcia i jego halickich zwolenników, do których 
należał również Mirosław z Halicza, z drugiej zaś zaistniała sytuacja pokazała ciągle 
jeszcze kruche podstawy rządów Romanowicza w mieście. Książę bełski tymczasem 
88  Грушевський М. Хронольогія. – С. 23.
89  „Судиславъ шелъ есть во Понизье, а королевичь в Галичи осталъ, а поиди борже” (ПСРЛ. 

– Т.2. – Стб. 758).
90  ПСРЛ. – Т.2. – Стб. 758-759.
91  „…приде же Дьемянъ со всими бояры Галичкыми, со Милославомъ и со Володиславомъ 
и со многими бояры Галичкыми” (ПСРЛ. – Т.2. – Стб. 759). 

92  Грушевський М. Хронольогія. – С. 23-24.
93  ПСРЛ. – Т.2. – Стб. 763-764.
94  „cамому же Данилу созвавшу вeче. Oставьшуся в 18 отрокъ вeрнихъ и съ Дeмьяномъ 
тысяцкымъ своимъ, и рече имъ: „Хочете ли быти вeрни мнe, да изииду на враги мое?” 
Oнeм же кликнувшимъ „Вeрни есмы Богу и тобe, господину нашему, изииди с Божиею 
помощью”. Cоцкыи же Микула рече „Господине не погнетши пчелъ, меду не eдать”. По-
молившу же ся ему и святeи пречиcтeи Богородици, Михаилу архангелү Бoжию, устре-
мися изиити со малом ратникъ. И Мирославу пришедшу к нему на помощь с маломъ 
отрокъ. Невeрнии же вси на помощь ему идяху, мнящеся, яко вeрни суть. И с ними же 
съвeтъ сътвориша, лютe бо бяху на нe” (ПСРЛ. – Т.2. – Стб. 763-764).
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na wieść o zbliżającej się wyprawie uciekł na Węgry.
Mimo, że kolejną wzmiankę, która zapewne dotyczy jego, a nie wojewody Wa-

sylka, znajdujemy w „Kronice Halicko-Wołyńskiej” pod rokiem 6742 (faktycznie 
zima 1234/1235 r.95), możemy się domyślać, iż w okresie od 1231 r. wspierał dzia-
łania księcia Daniela Romanowicza na rzecz opanowania Halicza. Nie wykluczone, 
że podobnie jak Sudisław dla króla węgierskiego, tak Mirosław dla starszego syna 
Romana Mścisławowicza stał się doradcą w sprawach Halicza oraz jednym z wo-
jewodów, którzy prowadzili oddziały księcia. Obecność tego bojara przy Romano-
wiczach automatycznie wzmacniała ich pozycję w Haliczu. W sytuacji opanowania 
miasta dysponowali osobą, która jako miejscowa bez większych oporów bojarów 
halickich mogła objąć województwo Halicza. Nie bez znaczenia jest również fakt, 
że Mirosław posiadał kontakty i zwolenników w ziemi halickiej.

W roku 1234/1235 miał miejsce konfl ikt księcia Kijowskiego Włodzimierza 
Rurykowicza z księciem Czernihowskim Michałem Wsiewołowdowiczem oraz 
księciem Izjasławem Włodzimierzowiczem96. Książę wysłał wówczas posłów do 
księcia Daniela Romanowicza z prośba o pomoc. Ten „pozostawił u niego Gleba Ze-
remeewicza i Mirosława i wielu innych bojar”97. Gleb Zeremeicz w tym czasie zwią-
zany był z Haliczem podobnie jak opisywany bojar. Można przyjąć z dość dużą dozą 
prawdopodobieństwa, że Daniel wysłał do księcia Włodzimierza bojarów halickich. 
To przypuszczenie potwierdza „Nowogrodskaja perwaja letopis mladszego izwoda” 
w którym czytamy, o tym, że Michał Czernihowski stoczył walkę z Danielem i zabił 
niezliczoną ilość haliczan, którzy byli z nim98.

Po niepomyślnie zakończonej kampanii, Włodzimierz Rurykowicz, który po 
porażce zadanej mu przez Michała Wsiewołodowicza i Izjasława Włodzimierzowi-
cza pod Kijowem99, wraz z Danielem i Mirosławem wracali do ziemi halickiej. Pod 
Dźwinogrodem napotkali Połowców. Następnie doszło do bitwy pod Torczeskiem, 
zakończonej ucieczką Daniela z pola walki. „Włodzimierz [zaś] został pochwycony 
w Torczesku, podobnie jak Mirosław, za radą bezbożnego Grzegorza Wasilewicza 
i Molibogowiczówm. Wraz z nimi również wielu bojarów zostało ujętych”100. Do 
niewoli dostała się również żona księcia Włodzimierza Rurykowicza101. Powyższy 
przekaz jest ostatnim, w którym czytamy o Mirosławie. Nie wiadomo co się z nim 
dalej stało, czy został zabity, czy wykupiony z niewoli. 

Bojar ten po raz pierwszy pojawia się na kartach „Kroniki Halicko-Wołyńskiej” 
95  Грушевський М. Хронольогія. – С. 25. 
96  Dąbrowski D. Genealogia Mścisławowiczów. – S. 694-696, uważa, że wzmianka dotyczy re-

prezentanta czernihowskiej linii Izjasława syna Włodzimierza Igorewicza.
97 „…оставилъ у него Глeба Зеремeича и Мирослава иныи бояре многы” (ПСРЛ. – Т.2. – 
Стб. 772). 

98  ПСРЛ. – Т.3. – Москва-Ленинград, 1950. – С. 284. Rekonstrukcję wydarzeń oraz opis różnic 
między „Kroniką Halicko-Wołyńska” a „Latopisem Nowogrodzkim” zob.: Хрусталев Д. Г. 
Русь. – С.40-43.

99  ПСРЛ. – Т.3. – С. 284.
100 „Володимеру же ятому бывшу в Торцькомъ и Мирославу, сoвeтомъ безбожьнаго Григоря 
Василевича и Молибоговичевь инeмь бояръмъ многимъ ятымъ бывшимъ” (ПСРЛ. – Т.2. 
– Стб.774).

101 ПСРЛ. – Т.3. – Москва, 2000. – С. 284. Por.: Хрусталев Д. С. Русь. – С. 42-43; Dąbrowski 
D. Genealogia Mścisławowiczów. – S. 477-478.
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w 1219 r., zaś po raz ostatni w 1234/1235 r. Poświadczone latopisarsko jest 9 lat 
(1219-1228) służby Mirosława na dworze księcia Mścisława Udatnego jako woje-
wody. Następnie przez 6 lat (1228-1234) wspierał działania księcia Daniela Roma-
nowicza w zajęciu Halicza. W 1234 r. został zapewne wojewodą Halicza. Stosując 
analogiczną metodę wyznaczenia daty narodzin Mirosława-halickiego, co przy Mi-
rosławie-piastunie i zakładając, że maksymalny wiek sprawowania urzędu wojewo-
dy to 70 lat, a minimalny 25 należy przyjąć, iż margines błędu w przypadku opisy-
wanej postaci wynosi  30 lat (70-25-15=30). Zatem Mirosław halicki przyszedł na 
świat między 1164 r., a 1194 r.  

* * *

Jak pokazują powyższe przykłady, istotnym problemem w badaniach prozopo-
grafi cznych nad bojarstwem XIII wiecznym jest potrzeba indywidualizacji opisy-
wanej postaci. Pod tym pojęciem rozumiem cały szereg zabiegów warsztatowych, 
które w efekcie pozwalają na wyłowienie ze źródeł konkretnej postaci i opisanie jej 
dziejów. Czasami badaczowi zadanie ułatwia źródło, które poprzez wszelkiego ro-
dzaju patronimiki, przydomki, czy inne określenia onomastyczne lub topomastycz-
ne, potwierdza fakt odrębności opisywanej postaci spośród kilkuset nazwisk poja-
wiających się w różnego rodzaju przekazach. Nierzadko brak danych pozwalających 
na indywidualizację osoby. Spotykamy się z taką sytuacją na przykład, gdy źródło 
podaje imię bez żadnych określeń. Może się także zdarzyć, że mamy do czynienia z 
kilkoma osobami o tym samym imieniu, które na dodatek posiadają zbliżony status 
społeczny i pełnią podobne funkcję na dworze książęcym. Takie sytuacje wymaga-
ją uważnej lektury i drobiazgowej analizy tekstu, której efekt może pozostawać w 
sferze hipotez i przypuszczeń. Problem ten wymusza na badaczu dokonania indy-
widualizacji postaci we własnym zakresie, choćby przez dodanie określenia. W tym 
wypadku jeden z Mirosławów został określony piastunem, a drugi otrzymał toponim 
z Halicza mimo, że nie ma pewności czy z tego miasta pochodził. Z dość dużym 
prawdopodobieństwem można powiązać go z ziemią halicką.

Należy pamiętać, że postacie te pojawiają się w latopisach i kronikach, ponie-
waż biorą udział w istotnych, a nierzadko przełomowych wydarzeniach w historii 
ziemi i jej władcy. Uwzględnienie bojarów przez latopisarza uzależnione jest rów-
nież od ich statusu społecznego oraz aktywności polityczno-społecznej. Te czynniki 
z kolei przekładają się na wymienienie ich z imienia, czasami w połączeniu z patro-
nimikiem, rzadziej z przydomkiem w źródłach. Analogia z innymi osobami, które 
wywodziły się ze zbliżonego środowiska, jak na przykład porównanie Mirosława-
-piastuna z Nezdiłem i Wołodisławem Kormilicziczem, pozwalają określić wpływy, 
a co za tym idzie i status majątkowy opisywanych postaci.

Od XI do XIV wieku zachodzi proces zmiany z jednostopniowego systemu an-
troponimicznego na wielostopniowy. Badacz zajmujący się źródłami do XIV wie-
ku, musi wziąć pod uwagę, że w tym czasie imię było wystarczającym nazwaniem 
członka grupy społecznej102 i właśnie je przede wszystkim wykorzystywał latopisarz. 
102 Skulina T. Staroruskie imiennictwo osobowe. – Cz. 1. – Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 

1973. – S. 24-25, 55; Jasiński K. Problemy identyfi kacji osób w badaniach mediewistycznych 
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Ta niewygodna sytuacja powoduje potrzebę znakowania postaci przez pogłębioną 
analizę kontekstu przekazu oraz określeń z którymi dana osoba występuje. Czasami 
jednak różnego rodzaju zabiegi warsztatowe, które mają na celu powiązanie różnych 
wzmiankowania z konkretna postacią, pozostają w sferze nieweryfi kowalnych hipo-
tez. Same jednak próby pozwalają usystematyzować dotychczasową wiedzę na ten 
temat.

Адріан Юсупович. МИРОСЛАВ-ПІСТУН І МИРОСЛАВ 
ГАЛИЦЬКИЙ В ПЕРЕКАЗАХ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО 
ЛІТОПИСУ.

Adrian Yusupovych. MYROSLAV-PESTUN (MYROSLAV-
MENTOR) AND MYROSLAV GALYTSKYI IN THE NARRATIONS 
OF THE “GALICIAN-VOLHYNIAN CHRONICLE”

/ K. Jasiński //  Genealogia – problemy metodyczne w badaniach nad Polskim społeczeństwem 
średniowiecznym na tle porównawczym / Pod red. J. Hertla. – Toruń, 1982. – S. 9.
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Наталя Яковенко*

“ПОГРЕБ ТІЛУ МОЄМУ ВИБИРАЮ С ПРЕДКИ МОЄМИ”:
МІСЦЯ ПОХОВАНЬ ВОЛИНСЬКИХ КНЯЗІВ 

У XV – СЕРЕДИНІ XVІІ СТОЛІТЬ

Спроби історика доторкнутися до сприйняття сакрального у свідомості 
людини наражаються на неабиякі труднощі - передусім через специфіку відпо-
відних джерел, що оповідають про це усталеними кліше з арсеналу церковної 
традиції, себто повідомляють хіба те, що конкретна особа була з нею обізнана, 
тоді як особистісний аспект переживання/проживання сакрального залишаєть-
ся непевним. Відтак, особливого значення набувають соціорелігійні практики: 
вони по-своєму перекладають з “мови церкви” на “мову поведінки” уявлення 
про вищий, понадчасовий смисл буття, слугуючи свого роду “посередниками” 
між духовним і матеріальним. 

Серед таких практик, поза сумнівом, роль “наймасовішого свідка” нале-
жить похоронам. Як відображення стійкого страху перед непідвладною люд-
ському розумові вічністю, похоронний ритуал, за спостереженням етнологів, 
являє собою один з найповільніше змінюваних елементів культури. Існує без 
перебільшення неозора наукова література, присвячена есхатологічним уяв-
ленням про потойбічні мандри душі та відплату за вчинені в земному житті 
гріхи, натомість коли йдеться про місце спочинку конкретного “грішного тіла”, 
то, як видається, дослідники вважають це за річ самоочевидну. Тим часом ви-
бір місця поховання у “доконфесіоналізовані” часи, коли ще не існувало регу-
лярних кладовищ, а церква не домінувала над сферою приватного, може розпо-
вісти історикові чимало такого, про що тогочасні писемні джерела розповідати 
“не вміють”. З одного боку, цей вибір є доволі виразним маркером так званого 
“освоєного” (espace vécu)1, або  соціально й культурно “обжитого” простору 
певної локальної спільноти, що я намагалася показати у статті про похован-
ня волинської шляхти2. З другого боку, семантика місця останнього спочинку 
тісно пов’язана із сакральним, адже чим ближче до святощів ховали “грішне 
тіло”, тим більшою була надія на їхнє заступництво та спасіння душі в день 
Страшного Суду. Тож сам вибір місця поховання, особливо коли його засвідчено 
* Яковенко Наталя Миколаївна – доктор історичних наук, професор, Національний 
університет “Києво-Могилянська академія”

1 Концепцію “освоєного/обжитого/пережитого” простору (espace vécu, lived space) впер-
ше сформулював Анрі Лефевр (Lefebvre, Henri. The Production of Space. Oxford, 1991; 
перше французьке видання: 1974 р.), а спопуляризував американський соціолог Едвард 
Сожа (Soja, Edward. Postmodern Geographies: the Reassertion of Space in Critical Social 
Theory. London, 1989). Детальніший аналіз поглядів обох учених та спроб їх реалізації у 
пізніших наукових дослідженнях див.: Котенко А. Повернення простору // Український 
гуманітарний огляд. Вип. 15. К., 2010. С. 45-60.

2 Яковенко Н. „Освоєний простір”: місця поховань волинської шляхти (середина XVI – се-
редина XVII ст.) (збірник статей на пошану проф. Терези Хинчевсько-Геннель – у друці).
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у тестаменті, надає матеріал для спостережень, по-перше, над уписуванням 
себе в певний “освоєний” простір, а по-друге – над градацією “сильніших” та 
“слабших” святощів у свідомості  індивіда. 

У цій статті я спробую заторкнути обидва щойно згаданих аспекти – і со-
ціокультурний, і пов’язаний з релігійною свідомістю. За матеріал для моїх спо-
стережень слугуватимуть місця поховань членів волинських княжих родів. На 
жаль, зафіксовані вони нерівномірно. Для XV – першої половини XVІ ст. це 
лише декілька надійно підтверджених джерелами випадків; пізніше, дякуючи 
розповсюдженню писаного тестаменту, місця останнього спочинку “грішного 
тіла” фіксуються відносно краще, але й тут є велика прогалина у збереженості 
(чи практикуванні?) жіночих заповітів. Врешті, у випадку здрібнілих княжих 
родів остання воля могла просто не оформлюватися на письмі, бо в цьому не 
було потреби: невелику спадщину ділили полюбовно, а покійників, подібно до 
більшості шляхти, родина традиційно ховала “вдома” – у церкві чи на храмо-
вому цвинтарі власного маєтку. 

Загальне число виявлених мною випадків – і підтверджених, і прямо не 
засвідчених, але достатньо вірогідних – наводиться у додатку до цієї статті. 
Аби зробити їх подальше обговорення предметнішим, тут подам лише зведені 
кількісні параметри, які допоможуть більш опукло показати пріоритети у ви-
борі тих святощів, з якими людина асоціювала себе, готуючись переступити 
межу вічності (до підрахунку не включено 21 похорон жінок у маєтках їхніх 
чоловіків, бо жіночі пріоритети такого роду потребують окремого досліджен-
ня, адже чимало жінок воліло по смерті “повернутися” до родинного гнізда). 
Отож зведені дані по 191 похованнях дають таку картину:

Поховання “удома”: у храмі власного 
замку чи маєтку або у патронованому 

родиною монастирі
(109 випадків, або 57%).

Серед них:

Поховання 
у престижному 
“святому місці”

(46 випадків, або 24%).
Серед них:

Поховання у 
шанованому монастирі/
храмі поза власними 

володіннями
(36 випадків, або 19%).

Серед них:

Східний
обряд

Латинський
обряд

Протес-
танти

Києво-
Печерський
монастир

Віленський 
кафедр. 

собор, Вавель, 
Ченстохова

Східний
обряд

Латинський
 обряд

67
(35%)

27
(14%)

15
(8%)

38
(20%)

8
(4%)

19
(10%)

17
(9%)

Як бачимо, більше половини (57%) поховань було здійснено “вдома”, тоб-
то в рамках родинного культу предків, де церкву з часом могли витіснити кос-
тел, протестантський збір або й похорон “під грушкою” в неосвяченій землі, 
проте в одному й тому самому родовому гнізді, яке символізувало своєрідну 
“солідарність крові” понад віросповідними різницями. Для другорядних кня-
жих родин, що навряд чи могли претендувати на похорон у престижних “свя-
тих місцях” (як, приміром, Буремльські, Сокольські, Ружинські та ін.), це вида-
ється цілком умотивованим та збігається з аналогічним вибором місця остан-
нього спочинку нетитулованою шляхтою. Натомість у випадку т. зв. “княжат 
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головних”  справа виглядає складнішою: найдавніші з-поміж відомих у цій 
групі поховань відбувалися зазвичай не “вдома”, а в Києво-Печерському мо-
настирі, а Гольшанських-Дубровицьких аж до  вигасання роду взагалі ховали 
тільки тут. Не випадає пояснювати зміну ритуалу лише прогресуючим відхо-
дом волинської аристократії від православ’я, адже переакцентування пріори-
тетів з Києва на поховання “удома”  фіксується більш-менш від середини XVI 
ст., тобто ще до перших конверсій на кальвінізм, з чого найчастіше починалася 
віросповідна переорієнтація, чи трохи пізніше на католицтво. 

Це явище виступає опукліше на прикладі розгалужених родів, де кількість 
зафіксованих поховань надається на зіставлення. Для прикладу, серед Санґуш-
ків останній похорон “с предки моїми” в Києво-Печерському монастирі від-
бувся за заповітом 1547 р. маршалка Волинської землі Федора Андрійовича, 
натомість четверо його дітей, серед них і польний гетьман Великого князівства 
Литовського Роман Федорович (†1571), побажали знайти вічний спочинок в 
“отчизному” Милецькому монастирі на Волині. Практично у цей самий час 
луцький староста Андрій Михайлович (†1560) та його син Олександр (†1565) 
з іншої гілки Санґушків, Кошерської (обидва за родинною традицією залиша-
лися й надалі доброчинцями Київської обителі3), були поховані у Володимир-
ському  Успенському соборі – престижній місцевій святині, де лежали останки 
волинських князів Василька Романовича (†1269) та Володимира Василькови-
ча (†1288)4. Схожу тенденцію до переміщення на Волинь бачимо й у доволі 
розгалуженому роді Збаразьких/Вишневецьких. Тут безперервна традиція по-
ховання у Києво-Печерському монастирі обривається на братах Федорі, Іва-
ні й Олександрі Михайловичах Вишневецьких (померли, відповідно, у 1533, 
1542 і 1555 рр.). Олександрових синів Олександра й Михайла ще поховано по-
руч із батьком у Київській обителі (1577 і 1584 рр.), натомість похорони їхніх 
двоюрідних братів, Іванових синів-кальвіністів Костянтина (†1572) й Андрія 
(†1584),  уже відбулися в родовому гнізді – у Вишневці “перед замком в збо-
ре”. Утім, пізніше і той, і другий вибори знову роздвоюються: син Олексан-
дра Олександровича Адам ще був похований  1621 р. у Києві, а тіло Михайла 
(†1616), сина Михайла Олександровича, привезене з Молдови, де князь помер, 
знайшло вічний спочинок у замковій церкві у Вишневці. Врешті, Михайлів 
син Ярема Вишневецький (†1651) теж мав бути похований у збудованому ним 
же Вишневецькому костелі (війна перешкодила виконанню цього заповіту). 
У тих-таки 1570-х переорієнтовуються з Києва на Збараж і Збаразькі – при-
міром, уписаний до пом’яника Києво-Печерського монастиря як доброчинець 
кременецький староста Миколай Андрійович (†1574)5, найвірогідніше кальві-
ніст. Показово, що статус Збаража як гнізда роду Збаразьких/Вишневецьких 

3 Про це згадує Кальнофойський: Τερατουργημα lubo cuda … Ojca Athanasiusa Kalnofojs-
kiego… Київ: Лаврська друкарня, 1638. Використано за републ.: Seventeenth-Century 
Writings on the Kievan Caves Monastery // Harvard Library of Early Ukrainian Literature. 
Texts, Vol. IV. Cambridge Mass., 1987. Р. 168 [далі - Кальнофойський].

4 Галицько-Волинський літопис. Дослідження, текст, коментар / За ред. М. Ф. Котляра. К., 
2002. С. 131, 153.

5 Кальнофойський, с. 169.
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“пригадує” у 1636 р. Януш Вишневецький, старший онук кальвініста Костян-
тина Івановича: князь Януш заповідає поховати себе саме тут, хоча його батько 
та двоє братів уже асоціювали себе з новою “столицею” родових володінь – За-
лозцями, де й були поховані.

У деяких випадках поштовх до згаданої переорієнтації видається доволі 
прозорим, як, приміром, для Олельковичів Слуцьких. Михайло Олелькович, 
брат київського князя Семена Олельковича, після втрати Києва засновує у но-
вому гнізді роду, Слуцьку, власний “отчизний” монастир, і далі його нащад-
ків ховають тут аж до “пригадування” у 1570-1580-х рр. особливого статусу 
Олельковичів, акцентованого київськими похованнями Юрія ІІ Юрійовича 
та Юрія ІІІ Юрійовича, що, поза сумнівом, збігалося з прагненням верхівки 
Великого князівства Литовського утвердити престиж своєї політії після Лю-
блінської унії.  Для декого вибір місця поховання “удома”, а не в Києві можна 
пов’язати із здрібнінням роду: скажімо, брацлавський каштелян Андрій Тим-
офійович Капуста (†1572) навіть “змуровати дал” у крипті Успенського собору 
Києво-Печерського монастиря гробницю для себе й нащадків, але його дочка 
Олександра, на якій рід Капуст вигас, уже заповідала 1599 р. поховати себе за-
лежно від того, звідки буде ближче перевозити тіло, -або в Києві біля батьків, 
або при церкві родинного маєтку Войськ, “де тіла братії і сестри” – трьох осіб, 
що померли раніше. 

Утім, випадки, де переорієнтацію з Києво-Печерського монастиря на похо-
вання “удома” можна пояснити раціонально, є радше поодинокими, бо здебіль-
шого не йшлося ані про переміщення “родинних столиць”, ані про пониження 
родового статусу. Для прикладу, Костянтин Іванович Острозький ще навіть пе-
реніс прах свого  “неправильно похованого” діда Василя Федоровича Красно-
го (†1468) із замкової Богоявленської церкви в Острозі до Успенського собору 
Києво-Печерського монастиря6  (очевидно, під час її перебудови 1521 р.); у 
Києві невдовзі буде поховано і його самого (†1530) та його сина Іллю (†1539). 
Натомість кількома десятиліттями пізніше, у 1579 р., гетьманова онука Галшка 
Іллівна вже просить про похорон “ув Острозе в церкви замковой албо в костеле 
риском”. Тут же, в Острозі, поховають ще двох онуків Костянтина Івановича: 
Костянтин-молодший Васильович, католик-конвертит, знайшов вічний спочи-
нок 1588 р. в Острозькому домініканському костелі, а Олександр Васильович, 
православний, – у замковому Богоявленському храмі (†1603, похований 1604 р.). 
Цей та інші схожі випадки дозволяють припускати, що впродовж середини - 
останньої третини  XVI ст. сталася якась невловима за прямими джерелами, 
але дуже посутня зміна уявлень про “добре поховання”.  

За взірець попередньої (“київської”) моделі вочевидь слугувала давня тра-
диція княжих поховань, виразним утіленням чого став похорон волинського 
воєводи Богуша Федоровича Корецького (†1576). Перед смертю князь прийняв 
чернечий постриг під іменем Євфимія, що виразно перегукується з києво-
руською (і давнішою візантійською) традицією, де передсмертне постриження 
володаря та його похорон за чернечим ритуалом символізували акт смирення 
6 Ульяновський В. Відоме і невідоме з біографії та діяльності князя К. І. Острозького // 
Острозька давнина. Дослідження і матеріали. Т. 1. Львів, 1995. С. 28.
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й очищення від гріхів влади та надію “сподобитися покою с праведниками”7. 
В Успенському соборі Києво-Печерського монастиря лежав прах Богушового 
батька Федора Івановича (†1522) та якихось детальніше не засвідчених пред-
ків, чию родову усипальницю згадує Кальнофойський8, а князь Богуш у запо-
віті просить поховати себе “при телесах прародителей моих”. На цьому ж на-
голошують у своїх тестаментах Ілля Острозький та Федір Санґушко (поховати 
“с предки моїми”), а дещо раніший заповіт Юрія Івановича Гольшанського-
Дубровицького (1528/29 р.) навіть привідкриває деталі процедури почесного 
похорону. Як читаємо тут, князь попередньо писав “господину отцу и пастырю 
нашому” митрополитові Макарію, аби той “тело моє грешноє перенял на до-
рози на Припети и провадил до Києва”.

“Київська Пречиста”, себто храмова ікона Успенського собору Києво-Пе-
черського монастиря, під чию опіку передавали себе по смерті тестатори, стала 
персоніфікуватися як молитовна заступниця волинських княжих родів, слід га-
дати, десь від середини ХІV ст., на що вказують перші згадувані у Печерсько-
му пом’янику передсмертні пострижини нових патронів монастиря – членів 
династичних родів Великого князівства Литовського. Однак прагнення знайти 
вічний спочинок саме тут, під опікою “Пречистої”, було зумовлене, схоже, не 
тільки ексклюзивною славою монастиря. Адже, скажімо, Сендюшко/Санґуш-
ко, засновник роду Санґушків, прийняв перед смертю (†п.1454) постриг під 
іменем Йоакима у себе “вдома” – у Милецькому монастирі на Волині9, де й був, 
найімовірніше, похований; родинній святині віддав перевагу в 1468 р. й уже 
згаданий Василь Федорович Красний Острозький: “положон в церкви собор-
ной Острозкой”. Отже, як можна припускати, для тих осіб, що вибирали дале-
ку київську святиню, йшлося про свого роду “матеріалізацію” причетності до 
певної спільної традиції, яку уособлював “старійший град в землі у всій Київ”. 
І вихідці з династії Ґедиміновичів, і волинські Рюриковичі, перейнявши вла-
ду над територією старої київської династії, асоціювали себе з уже власною, 
новою “солідарністю крові”, а похорон у Києві служив символічним знаком 
“освоєння” нового владного простору безвідносно до реальних витоків роду.

До масового переміщення родинних усипальниць з Києва у власні родо-
ві гнізда упродовж середини – другої половини XVI ст. могло підштовхувати 
7 Саме так, зокрема, помер 1194 р. київський князь Святослав Всеволодич (“веля ся по-
стричи в чернъци”), а інший київський князь, Ростислав Мстиславич (†1167), вірив, що 
чернечий сан прокладає пряму дорогу до царства небесного (“всъходяща съ ангелы къ 
престолу Господню бес пристава”). Див.: Полное собрание русских летописей. Т. 2: Ипа-
тьевская летопись. 2-е изд. Москва, 2001. Стб. 531, 680. Пізніші княжі пострижини перед 
смертю у XIV-XV ст. (Ольґимунта Гольшанського “в іноцех Єфимія”, Олелька Володи-
мировича – Алексія, Федора Даниловича Острозького – Феодосія та ін.) див. у вибірці 
імен з Києво-Печерського пом’яника: Войтович Л. Князівські династії Східної Європи 
(кінець ІХ – початок XVI ст.): Склад, суспільна і політична роль. Історико-генеалогічне 
дослідження. Львів, 2000. С. 42-49.

8 Кальнофойський, с. 149.
9 Його світське та чернече ім’я внесене до Милецького пом’яника після імен князів Ольґерда 
Ґедиміновича та Федора Любартовича: Викторовский П. Г. Западнорусские дворянские 
фамилии, отпавшие от православия в конце XVI и XVII вв. Вып. 1. Киев, 1912. С. 184 
[далі - Викторовский].
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відразу кілька причин. За браком джерел важко судити про ієрархію їх зна-
чущості, зокрема, цілком неможливо підтвердити (але не варто й відкидати!) 
засвідчену на західному матеріалі зміну уявлень про “добрий похорон”. Коли 
давніше його сприймали як акт покаяння та смирення, то власне в  порене-
сансному XVI ст. похорон почав обростати ритуалами, що спрямовувалися на 
виопуклення “слави” покійного – його доблесті та родовитості10. У такому акті 
“кров” і сакральний аспект уже виступали як нерозривно поєднані, причому 
уявних предків заступали предки з ближчого, осяжного минулого. З другого 
боку, свою роль могла зіграти привнесена Реформацією ідея права людини 
на вибір “надійніших святощів”, і хоча не всі волинські аристократи віддали 
данину протестантським “новинкам”, але сам факт густої розповсюдженості 
кальвінізму на теренах польсько-литовської держави у середині – другій по-
ловині XVIІ ст. міг підштовхнути до зміни старих уявлень про непорушність 
сакрального.

Утім, перелічені мотиви за браком джерел залишаються суто умоглядни-
ми, зате не викликає сумніву таке добре задокументоване явище, як прогресу-
юче “дроблення” владного простору держави. Саме це можна вважати осно-
вною причиною переорієнтації княжих поховань із Києва на родові “столиці”. 
Адже власне на середину – другу половину XVI ст. припадає стрімке піднесен-
ня майнового та адміністративного престижу волинських “княжат головних”11. 
Перенесення родових усипальниць у центри власних володінь чи в патроновані 
родиною “отчизні” монастирі робило нові місця поховань “інституційними” – 
такими, де сам акт похорону легітимував та укорінював високу позицію роду12. 
За добрий приклад тут може послужити Остріг: Василь-Костянтин Острозький 
після 30-літніх змагань врешті зумів у середині 1570-х повернути з чужих рук 
своє родове гніздо та знову зробити його “столицею” роду13, і практично від-
разу за цим, уже 1579 р.,  фіксується перше після довгої перерви поховання тут 
племінниці князя Василя Галшки Іллівни. 

Схожу ситуацію бачимо на прикладі “пригадування” Санґушками стату-
су своєї давнішої родової усипальниці - Милецького монастиря. Як згадува-
лося вище, засновник роду князь Сендюшко/Санґушко був похований власне 
тут у середині XV ст., після чого родина упродовж століття орієнтувалася на 
“престижніший” київський похорон. Разом з тим не було забуто й “отчизний” 
монастир: у 1523 р. (ясно, на замовлення Санґушків) для нього написав храмо-
ву ікону св. Миколая майстер із Сучави Григорій Босикович14. “Молдавський 
10 Пор. спостереження:  Самойлова Т. Е. Власть перел лицом смерти // Королевский двор в 
политической культуре средневековой Европы. Теория, символика, церемониал / Ред. Н. 
А. Хачатурян, М. А. Бойцов и др. Москва, 2004. С. 502-505.

11 Детальніше про це див.: Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII 
століття (Волинь і Центральна Україна). Вид. 2-е. К., 2008. С. 109-127.

12 Пор. схожу ситуацію на прикладі середньовічних „поховань правителів”: Бойцов М. А. // 
Словарь средневековой культуры / Под ред. А. Я. Гуревича. Москва, 2003. С. 370

13 Див.: Тесленко І. Боротьба за Остріг: князь Острозький проти острозького старости // 
Соціум. Альманах соціальної історії. Вип. 3. К., 2003. С. 99-120.

14 Александрович В. Малярі та мережа малярських осередків Волині XVI століття // Волин-
ська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Мат-ли наук. конференції. 
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слід” у житті роду ще виразніше оприявнюється тим, що десь перед 1535 р. 
князь Федір Андрійович одружився з онукою сербського деспота Стефана 
Бранковича Ганною, яка на той час уже мешкала в Молдові (волинці називали 
її Деспотівною)15. У 1542 р. князь Федір (який сам ще побажав бути похованим 
у Києві), остаточно закріпивши монастир за своєю гілкою роду,  “збудовал цер-
ков” у  ньому та підтвердив земельні надання ченцям16. Перші поховання його 
дітей – сина-монаха й дочки – відбулися тут уже наприкінці 1540-х рр.; далі 
цю традицію продовжили поховання 1570-х (зокрема, 1575 р. у монастирі було 
поховано й Ганну Деспотівну, хоча на той момент вона вже була вдовою свого 
другого чоловіка Миколая Збаразького); врешті, останнім з-поміж Санґушків 
тут знайшов вічний спочинок онук князя Федора й Деспотівни - Федір/Роман 
Романович (†1591), на якому ця гілка роду вигасла.

 Дещо інакшим шляхом простувала схожа за кінцевим результатом пе-
реорієнтація в родині Корецьких. Їхній “отчизний” монастир у Корці був за-
снований десь у середині XVI ст. князем Богушем Федоровичем, однак сам 
він 1576 р. ще заповідав поховати себе, як уже згадувалося, у Києві. Богушів 
син Юхим, на відміну від батька, не був людиною помітною. Може, саме то-
му, не претендуючи на статусне поховання у Києві, він знайшов вічний спочи-
нок 1612 р. “вдома” – але теж не в згаданому монастирі, а в замковій церкві у 
Корці. Натомість відразу потому монастир стає (або й раніше був?) “жіночою” 
усипальницею членів родини: 1618 р. тут ховають невістку Юхима Катерину 
Могилянку17, 1626 р. – його дружину Ганну Ходкевичівну, чиє віровизнання 
неясне18, а 1633 р. – дочку Софію (черницю Серафиму), ігуменю цієї-таки оби-
телі. Чоловіків, проте, стали після 1622 р. ховати у храмі Корецького францис-
канського кляштора, заснованого десь на початку XVII ст. Юхимом Богушови-
чем. Початок цій традиції, найімовірніше, поклало те, що саме францисканці 
вивезли зі Стамбула тіло страченого тут у 1622 р. Юхимового сина Самійла; 
його брат Ян-Кароль, на той час уже католик-конвертит, поховав Самійла у

Луцьк, 1996. С. 5.
15 Сzamańska I. Wiśniowieccy. Monografi a rodu. Poznań, 2007. S. 42 [далі - Сzamańska].
16 Викторовский, c. 187; Горін С. Монастирі Західної Волині (друга половина XV – перша 
половина XVII століть). Львів, 2007. С. 197-198 [далі – Горін С. Монастирі].

17 У заповіті Катерини, яка померла від післяпологової гарячки, місце поховання не вказане, 
але присутність корецького протопопа Лаврентія Зизанія серед осіб, що засвідчили до-
кумент, дозволяє припускати похорон саме тут. Див.: ЦДІАК, ф. 25, оп. 1, спр. 112, арк. 
209 зв.

18 Ганна Ходкевичівна кілька разів міняла віровизнання; на підставі зроблених нею у 1615-
1625 рр. пожертв на  видання православних друкарень традиційно вважають, що вона 
померла православною, однак її заповіт наштовхує на деякі сумніви. Княгиня просила по-
ховати своє тіло не в монастирському храмі чи на монастирському цвинтарі, а під вікном 
келії своєї дочки Серафими – “під грушею”, що привертало увагу вже сучасників (пор. 
наведену Петрушевичем нотатку: “sub hujus cella et sub pyro voluit sepeliri”: Петрушевич 
А. С. Сводная галицко-русская летопись с 1600 по 1700 год. Т. 1. Львов, 1874. С. 455 [далі 
- Петрушевич]). Чи йшлося про (крипто)кальвінізм, чи про відмову духовенства ховати 
на освяченому місці тіло колишньої “єретички”,  встановити за браком інших джерел на-
вряд чи можливо.
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францисканському костелі, хоча той, найімовірніше, був уніатом19. Пізніше в 
усипальниці цього самого костелу було поховано Яна-Кароля (†1633), його си-
на Самуеля-Кароля (†1651) та, можливо, дочку Евфрузину, яка померла 1647 р. 
від пологів20.

Зосередження в одному місці “інституційних” поховань з часом могло 
дробитися, коли первісно єдиний рід розпадався на гілки: або територіально 
віддалені (як Вишневецькі), або ворожі (як Острозькі), або поділені за нови-
ми “столицями” (як Чорторийські), або, врешті, неспівмірні за статусом (як 
Збаразькі). Приміром, відразу після смерті Василя-Костянтина Острозького 
(†1608), що був похований у Богоявленському замковому храмі в Острозі, во-
рогуючі між собою нащадки “некоронованого короля Русі” почали асоціювати 
себе з “поза острозькими” родовими солідарностями, які сформувалися по жі-
ночих лініях. Дітей Олександра, молодшого сина Василя-Костянтина, ховали 
у родовому гнізді їхньої матері Анни Костчанки в Ярославі, а Януш, старший 
син, був похований 1620 р., як і його мати, в усипальниці роду Тарновських – у 
Тарновській колегіаті. Останнім спалахом “острозької солідарності” став запо-
віт наймолодшої дочки князя Олександра Анни-Алоїзи, що побажала знайти 
вічний спочинок в Острозі – у костелі патронованих нею єзуїтів, проте війна 
перешкодила виконанню цієї волі, і княгиню поховали 1654 р. поруч з матір’ю 
та братами теж у Ярославі.

Протилежним прикладом дотримання традиції “інституційних” поховань 
у роздвоєних родових гніздах можуть слугувати похорони Чорторийських. Цей 
рід, судячи з відомих сьогодні джерел, ніколи не асоціював себе з Києвом (мож-
ливо, тому, що “генеалогічна пам’ять” Чорторийських плекала свої “литов-
ські” витоки ще з першої половини XV ст.21 – на відміну від решти волинських 
аристократів, де “пригадування” власного коріння розпочалося на добрих сто 
років пізніше). Перші гадані поховання членів родини можна співвіднести з 
храмом Клеванського замку: сам замок почав будувати близько 1475 р. Михай-
ло Васильович Чорторийський, а завершив його син, луцький намісник Федір 
Михайлович (†1542). Після того, як двоє Федорових синів у 1547 р. поділили 
спадщину, Клевань стала “столицею” молодшого з них, Івана Федоровича: са-
ме тут, у замковій церкві, було 1561 р. поховано і самого князя, і його старшого 
сина Івана/Януша, який загинув 1581 р. під Псковом, однак тіло, згідно з запо-
вітом, було перевезене до Клеванi. Своєю чергою, Янушів брат Юрій, перший 

19 Про віровизнання Самійла Корецького див. детальніше: Яковенко Н. Релігійні конверсії: 
спроба погляду зсередини // Її ж. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей 
в Україні XVI-XVII ст. К., 2002. С. 18-20.

20 Radziwiłł A. S. Pamiętnik o dziejach w Polsce. T. 3 (1647-1656) / Przełożyli i opracowali A. 
Przyboś i R. Żelewski. Warszawa, 1980. S. 53.

21 Зокрема, 1442 р. король Владислав ІІІ Варненчик спеціальним привілеєм підтвердив Чор-
торийським, як своїм “братам”, право уживати за герб Литовську Погоню; цей документ, 
хоч і не безсумнівний щодо автентичності, Чорторийські пред’явили на Люблінському 
унійному сеймі 1569 р., вимагаючи для себе, всупереч традиції Корони Польської, 
постійного місця в сенаті. Див.: Дневник Люблинского сейма 1569 года. Соединение Ве-
ликого княжества Литовского с Королевством Польским / [Изд. М. О. Коялович]. СПб, 
1869. С. 386.
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католик-конвертит серед Чорторийських, уже побажав бути похованим у кос-
телі – але теж у Клевані, причому навпроти замку (†1604); тут же згодом по-
ховають його дітей – волинського воєводу Миколая-Єжи та дочку Петронеллу. 
Утім, обидві сестри Івана/Януша та Юрія, Олена й Катерина, відповідно до 
їхніх заповітів, знайшли вічний спочинок у “материзному” Пересопницькому 
монастирі: його отримав спадком по матері Марії Немирянці ще їхній дід Фе-
дір Михайлович22.

Старшому синові Федора Михайловича Олександру, згодом волинському 
воєводі, у щойно згаданому поділі маєтків 1547 р. припало первісне родове 
гніздо – Чорторийськ. Проте, на відміну від брата,  він спрямував свої зусилля 
не на розбудову “столиці” роду, а на піднесення престижу “отчизного” мона-
стиря Чорторийських у Зимному. Ця найдавніша на Волині обитель, заснована, 
можливо, ще в ХІ ст.23, перейшла до Чорторийських по жіночій лінії наприкінці 
XV ст. Проте її реальну розбудову було здійснено Олександром  Федоровичем: 
саме серединою XVІ ст. датують спорудження мурованого монастирського 
храму та оборонної стіни з вежами, а під 1552 р. згадується маляр князя Олек-
сандра Антон Дяк, що “оправляв” храм24. Тож не дивно, що Олександр Федо-
рович  (†1571) заповідав поховати себе тут, у своєму дітищі (того ж 1571 р. в 
соборному монастирському храмі знайшла вічний спочинок і його дружина 
Марія/Магдалина, дочка сербського деспота Стефана Бранковича25).

 Проте Олександрів син Михайло (†1582), який, схоже, пережив фазу 
захоплення кальвінізмом, а згодом повернувся до православ’я, обрав місцем 
похорону не Зимно, а невеличкий “отчизний” монастирок під Чорторийськом у               
с. Мала Осниця; саме він, очевидно, подарував цій обителі Богородичну ікону, 
датовану серединою XVI ст.., яку згодом стали вважати чудотворною26. Врешті, 
продавши 1603 р. Чорторийськ, Михайлів син Юрій заснував у центрі іншого 
свого володіння, Сарнах, новий монастир27, де його, найімовірніше, й було по-
ховано як фундатора у 1624 р., однак чи продовжилася ця традиція на епізодич-
но згадуваному під 1644 р. сині князя Юрія Андрієві28, на якому чорторийська 
гілка роду вигасла, - невідомо.

* * *
Підсумовуючи, гадаю, можна без великого перебільшення констатувати, 

що волинські аристократи у виборі місця поховання керувалися передусім не 
турботою про спасіння душі, а родовою солідарністю “людей великих”. До 
середини XVI ст. її “матеріалізованим” втіленням був Києво-Печерський мо-
настир: передаючи себе під опіку “Київської Пречистої”, князі відчували себе 
22 Акты, относящиеся к истории  Южной и Западной России, изданные Археографической 
комиссией. Т. 1 (1361-1598). СПб, 1862. С. 359 (привілей 1505 р.).

23 Детальніше про історію монастиря див.: Горін С. Монастирі. С. 140-158.
24 Там само. С. 143, 183, 185.
25 Її заповіт опубл.: Архив ЮЗР. Ч. VII, т. 1. С. 28-31.
26 Рожко В. Чудотворні ікони Волині і Полісся. Луцьк, 2002. С. 48.
27 Фундаційний акт 1608 р. див.: Архив ЮЗР. Ч. І, т. 6, с. 374-377.
28 Довбищенко М. Розгадані таємниці князів Чарторийських (родинні зв’язки, маєтки та 
релігійне життя) // Історичний журнал. 2004,  № 10-11. С. 13.
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“однією родиною”, що успадкувала владний простір старої київської династії. 
Натомість із піднесенням престижу локальних родових гілок у практику масо-
во увійшли поховання в родинних гніздах. Засвідчуючи високу позицію роду, 
такі поховання перетворювалися на “інституційні”, бо місце похорону мало 
підкреслити “славу” покійного та його предків – уже не уявних, а поіменно 
відомих. Не виключено, що саме це підштовхнуло до спалаху “генеалогічної 
свідомості”, адже якраз на останню третину XVI ст. припадає поява родоводів 
волинських князів – зрештою, як відомо, вельми сумнівних.

Додаток
Поховання членів волинських княжих родин

(XV – середина XVII ст.)

Родина Роки поховань членів 
родини 

Місця поховань Джерело

Буремльські 
(Курцевичі-
Буремльські)

Федір Михайлович 
(п. 1464)
Олександр Федорович 
(до 1528)

Буремль, 
замкова церква

*Заповіт29 Дмитра 
Олександровича 

(див. нижче)

Дмитро Олександрович 
(1565)

Буремль, 
замкова церква

(„где продкове и діти 
мои лежать”)

*Заповіт

Іван Дмитрович  (1568) 
Андрій Олександрович 
(1592)

Буремль, 
замкова церква *Заповіт

*Заповіт

Андрій Андрійович (1610)
Замостя, колегіата
(біля матері Марти 

Лащівни)
Wolff, 16

Велицькі
(Кожановичі-
Велицькі)

Мартин  Васильович (1589) Бронники
 («при церкві») *Заповіт

Вишневецькі Михайло Васильович 
(п.1517)

„Tumulatus in 
Visnioveciae”

Starowolski, 187

Федір Михайлович (1533)
Іван Михайлович (1542)
Олександр Михайлович 
(1555)

Києво-Печерський 
монастир

Кальнофойський, 
169

Олександра Іванівна (1573)
Біржанський збір?

(„земли откуль 
вышло”)

*Заповіт б/м 
поховання 

Костянтин Іванович (1574)
Вишневець 

(„перед замком в 
зборе”)

*Заповіт

29 Тут і далі ця позначка (*Заповіт) вказує на збірник тестаментів волинських князів і шляхти 
XV – XVI ст., що його нині завершує готувати до друку Людмила Демченко. Принагідно 
сердечно дякую упорядниці за дозвіл використати ці матеріали ще до їх публікації.  .
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Андрій Іванович (1583) Вишневецький збір?
Був організатором
похорону тут 

брата
Олександр Олександрович 
(1577)
Михайло Олександрович 
(1584)

Києво-Печерський 
монастир

Кальнофойський, 
157-158

Ганна Андріївна 
(п. 1594)

Кодня, костел Заповіт чоловіка 
зг.: Lulewicz, 430

Галшка-Євфимія Андріївна 
(1596)

Несвіж, 
єзуїтський костел 

Заповіт зг.: 
Czamańska, 99

Софія Андріївна (1619) Вільно,
кафедральний костел Wolff, 569

Адам Олександрович (1621) Києво-Печерський 
монастир

Кальнофойський, 
168

Михайло Михайлович (1616) Вишневець,
церква під замком

Заповіт сина 
Яреми (див. 
нижче)

Юрій Михайлович (1618)
Буськ,

домініканський  
кляштор

Заповіт зг.: 
Czamańska, 130-

131
Мар’яна Костянтинівна 
(1624)

Золочів,  колегіата Czamańska, 157

Януш Костянтинович (1636)
Збараж, 

бернардинський 
костел 

Заповіт зг.:
Urzędnicy, 63

Олександр Костянтинович 
(1639)
Єжи Костянтинович (1641)

Залозці,
бернардинський 

костел 

Czamańska, 
244, 248

Костянтин Костянтинович 
(1641)

Залозці,
бернардинський 

костел 
Czamańska, 154

Теофіла Костянтинівна 
(1645)

Краків, костел на 
Вавелі

Czamańska, 161 

Ярема, син Михайла 
Михайловича (1651)

Вишневець, „w 
kościele nowo 

wymurowanym”

Заповіт опубл.
(не виконаний)30

Христина Адамівна (1654) Люблін,
кафедральний костел Czamańska, 146

Гелена Костянтинівна (1660) Ченстохова,
костел на Ясній Горі Czamańska, 159

Войни-
Воронецькі

Томаш Станіславович (1598)
Луцьк, 

домініканський 
кляштор („при 

костеле мурованом”)

*Заповіт

30 Заповіт опубліковано Владиславом Томкевичем: Miesięcznik Heraldyczny. R. 9. Lwów, 
1930. S. 67-77. Насправді тіло князя перебувало до 1653 р. в Сокальському бернардин-
ському кляшторі, далі було перепоховане в бенедиктинському абатстві на Свєнтім Кши-
жу (Czamańska, 213).
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Лев Войнич (1601) Татаринівці, церква 
(„через мене 
змурованая”)

Заповіт опубл.:  
Пам’ятки, 114

Олександра Матушівна 
(1616) Коростів, церква Заповіт зг.:

Довбищенко, 532

Маруша Станіславівна (1619) Загорів, монастир 
Різдва Богородиці

Заповіт зг.:
Горін. Монастирі,

134 

Стефан Матушович (1625) Тростянець, церква Заповіт зг.:
Довбищенко, 597

Олександра Станіславівна 
(1634)

Сокаль,
бернардинський 

кляштор

Заповіт зг.: 
Довбищенко, 507

Гелена (Катерина) 
Матушівна (1649)

Загорів, монастир 
Різдва Богородиці

(„де тіла дочок моїх 
спочивають”)

Заповіт зг.:
Нац.-визв. війна, 

68

Олександра (Стефанівна?) 
(1651)

Луцьк,
 домініканський 

кляштор

Заповіт зг.:
Горін. Жидичин, 

129
Головні-
Острожецькі

Андрій Федорович (1584) 
(†1585) Андріїв, церква * Заповіт

Гольшанські-
Дубровицькі Тетяна Семенівна (1522) Києво-Печерський 

монастир
Кальнофойський, 

155

Юрій Іванович (1528/1529) Києво-Печерський 
монастир * Заповіт

Володимир Юрійович (1545) Києво-Печерський 
монастир

Кальнофойський, 
167

Ганна Юріївна 
(п. 1585)

Києво-Печерський 
монастир?

Stecki, 236

Марія Юріївна 
(1576, 1577) (†1586)

Києво-Печерський 
монастир?

Два заповіти 1576 
(опубл.) і 1577 (зг.: 
Горін. Монастирі, 
67) передбачають 

різні місця 
поховання31

Друцькі-
Любецькі Богуш Дмитрович (1564) Любче,

замкова церква * Заповіт

Друцькі-
Путятичі Ганна Богданівна (1587)

Луцьк, 
Успенський 
монастир

*Заповіт

31 У заповіті 1576 р. (опубл.: Жизнь князя Андрея Михайловича Курбского в Литве и на 
Волыни / Подг. Н. Д. Иванишев. Т. 1. Киев, 1849. С. 72-79) місцем бажаного поховання 
названо Києво-Печерський монастир, натомість у заповіті 1577 р. – Вербський Троїцький 
монастир під Ковелем на Волині, що належав тодішньому чоловікові княгині Андрієві 
Курбському. Після скандального розлучення з ним вона прожила ще десять років, тож де 
саме її було поховано – неясно.
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Заславські Кузьма Іванович (1556) Унівський монастир?
Зг. у Пом’янику 
цього монастиря:
Петрушевич, 26

Януш Кузьмович (1562) Вільно,
Троїцька церква * Заповіт

Ганна Кузьмівна (1582) Клевань,
замкова церква *Заповіт

Єлизавета Янушівна (1618) Добромильський 
монастир?

Зг. у Пом’янику 
цього монастиря:
Петрушевич, 50

Кароль (1618), Франциск 
(1621), Сузанна (1625) 
Олександровичі

Заслав, 
бернардинський 

костел

Заповіт батька
(див. нижче)

Януш Янушович (1629)
Заслав, 

бернардинський 
костел?

Цей костел був 
ним збудований 
після навернення 
з кальвінізму32

Олександр Янушович (1629)

Заслав, 
бернардинський 

костел
(„w grobie moim, 

gdzie miła małżonka 
moja i dziatki”)

Заповіт: 
ЦДІАК, ф. 26, оп. 
1, спр. 34, арк. 837

Єжи Янушович (1636)
Дубно,

бернардинський 
костел

Piotrkowczyk, 
жалобна 

проповідь33

Констанція Олександрівна 
(1630)

Пінчув, костел Wolff, 603

Костянтин Олександрович 
(1642)

Заслав, 
бернардинський 

костел

Wolff, 603

Януш-Ісидор Олександрович,
 ординат (1649)

Тарнув, колеґіата
(в гробниці Януша 

Острозького) 

Łącki, 
жалобний 
панегірик34

Владислав-Домінік 
Олександрович,
ординат (1656)

Тарнув, колеґіата
(в гробниці Януша 

Острозького)
Rzońca, 124

Збаразькі Солтан (Семен ІІ) 
Васильович (1472)

Києво-Печерський 
монастир?

*Заповіт (донації 
„Пречистой к 
Печери”)

Миколай Андрійович (1574)
Збараж 

(не в храмі, 
протестант?) 

Заповіт б/м 
поховання, 
опубл.35

32 Акт фундації 1600 р.: ЦДІАК, ф. 25, оп. 1, спр. 56, арк. 299-304 зв. Завершення будів-ни-
цтва датують 1606 р.: Prusiewicz, 3.

33 Piotrkowczyk, Alexy. Pociecha z napomnieniem ... w kazaniu na zacne klejnoty herbowe ... Je-
rzego z Ostroga Zasławskiego nad jegoż ciałem dana z ambony dubieńskiej w kościele u ojców 
Bernardynów ... Kraków: W drukarni Franciszka Cezarego, [1636].

34 Łącki, Kasper. Kwiat zwiędły z Libanu... Kraków: W drukarni Łukasza Kupisza, 1649.
35 Заповіт опубл. Людмилою Демченко: Тестаменти княжого роду Збаразьких // Архіви 
України. 1990, № 4-6. С. 30.
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Юрій Андрійович (1579) 
(†1580) 

Збараж, 
замковий костел Заповіт опубл.36

Стефан Андрійович (1586)
Маруша Юріївна (1603)

Вільно, 
кафедральний костел

Dobrowolska, 37
(прим. 2)

Cтефан Владиславович (1605)
Петро Владиславович (1612)

Києво-Печерський 
монастир? Wolff, 611

Януш Миколайович (1608)
Залужжя під Зба-
ражем, Спаський 

монастир? „В маєтку 
на Україні”,костел?

Петрушевич,
527

Dobrowolska, 202
(прим. 4)37

Катерина Владиславівна (п. 
1618) Бишів, костел

Słownik 
Geografi czny,

t. I, s. 516
Kриштоф, син Януша 
Миколайовича (1627)
Єжи (Юрій), син Януша 
Миколайовича (1631)

Краків,
домініканський 

костел
Dobrowolska, 22

Капусти Андрій Тимофійович (1572)

Києво-Печерський 
монастир („в 

каплици, которую 
сам небощик 

змуровати дал”)

*Заповіт дружини 

Пилип Андрійович 
(до 1572)
Іван Андрійович 
(до 1572)
Марина Андріївна
(до 1572)

Войськ, церква *Заповіт сестри
(див. нижче)

Олександра Андріївна
(1599) (†1601)

Києво-Печерський 
монастир або
Войськ, церква
(„де тіла братії і 

сестри”)

* Заповіт

Козеки
(Козики)

Дмитро Андрійович
(1583)

Зимно, 
Успенський 
монастир

Заповіт зг.:
Горін. Монастирі, 

184

36 Заповіт опубл. Людмилою Демченко: Тестаменти княжого роду Збаразьких // Архіви 
України. 1990, № 4-6. С. 36.

37 Віровизнання брацлавського воєводи Януша Миколайовича залишається спірним. За ста-
рими генеалогічними працями він, звісно, католик; це повторює і Ванда Добровольська. 
Натомість Генрик Литвин уважає, що воєвода був з 1603 р. уніатом: Litwin H. Napływ 
szlachty polskiej na Ukrainę, 1569-1648. Warszawa, 2000. S. 203); це, своєю чергою, катего-
рично заперечує Збіґнев Анусік: Anusik Z. Szlachta polska na Ukrainie w latach 1569-1688. 
Kilka uwag na marginesie książki Henryka Litwina // Przegląd Nauk Historycznych. 2002. R. 
I, nr 2. S. 248. Заповіт князя Януша на сьогодні не виявлено, але свідчення Петрушевича, 
що власне він відновив у Залужжі родинний монастир та збудував там муровану церкву, 
робить, як видається, припущення Литвина вірогідним. Цей монастир був заснований у 
1470-80-х рр., а занепав близько 1525 р. (Giżycki J. M. Spis klasztorów unickich Bazylianów 
w wojewodztwie wołyńskim. Kraków, 1905. S. 120-122). Варто взяти до уваги й те, що саме 
князю Янушу Лев Войнич-Воронецький (див. вище таблицю) у заповіті 1601 р. передав 
коляторство над cпорудженою ним церквою у Татаринівцях.
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Юрій Дмитрович (1613)
Януш Дмитрович (1626)

Володимир,
домініканський 

костел

Заповіти зг.:
Довбищенко, 543

Андрій Дмитрович (1628) 
Петро Андрійович (1628)

Сокаль,
бернардинський 

кляштор?

Заповіти б/м 
поховання 

(пожертви на цей 
кляштор); зг.: 

Довбищенко, 542

Галшка Юріївна (1635)
Анна Юріївна (1651)

Володимир,
домініканський 

костел

Заповіти зг.:
Довбищенко, 

542-543

Корецькі Федір Іванович (1522) Києво-Печерський
Монастир

Кальнофойський, 
149

Богуш Федорович (1576)

Києво-Печерський
монастир

(„при телесах 
прародителей моих”)

Заповіт опубл.:
Архив ЮЗР, 

ч. І, т. 1, с. 95-110

Юрій Богушович 
(до 1576)

Києво-Печерський
монастир

Кальнофойський, 
168

Юхим Богушович (1612)

Корець,
замкова церква

(„Sepultus est ... more 
Russorum in oratoria 
in arce Corecensi”)

Okolski, I, 549

Cамійло Юхимович 
(1622) 

Корець, 
францисканський 

костел 
Заповіт слуги38

Ян-Кароль Юхимович
(1633) 

Корець, 
францисканський 

костел 

Заповіт зг.:
Довбищенко, 546 

Софія Юхимівна 
(черн. Серафима) (1633) 

Корець,
Успенський 
монастир

Зг. про похорон:
Архив ЮЗР, 

ч. І, т. 6, с. 672-673 
Анна-Марцибела Юхимівна 
(1648) 

Вільно,
кафедральний костел Wolff, 175

Ізабела Юхимівна (1669) Клевань,
фарний костел Wolff, 33

Анна Самійлівна (1639) Чорторийськ,
Костел

Kowalska H. // 
PSB, 

t. 17, s. 104

Евфрузина, дочка Яна-
Кароля Юхимовича (1647)

Корець, 
францисканський 

костел?

Заповіт б/м 
поховання, зг.:

Довбищенко, 546
Самуель-Кароль, 
син Яна-Кароля  Юхимовича 
(1651)

Корець, 
францисканський 

костел

Kanon,
жалобний 
панегірик39

38 Заповіт Яна Покривницького 1637 р., який просив поховати себе в склепі, «де спочиває 
тіло мого пана і добродія» (ЦДІАК, ф. 25, оп. 1, спр. 198, арк. 499 зв.).

39 Kanon, Andreas. Equitis Koreciani mausoleum ... Principi Samueli Karolo Korecki duci in 
Korec. Kraków: In offi cina viduae Fr. Caesarii, [1652].
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Крокотки-
Єловицькі Яцько Васильович (1564)

Єловичі
(не в храмі, 
протестант?)

*Заповіт б/м 
поховання

Курбські Андрій Михайлович (1583) Вербка, 
Троїцький монастир Заповіт опубл.40

Курцевичі Олександр Михайлович 
(1585) 

Ягідне
(не в храмі, 
протестант?)

*Заповіт б/м 
поховання 

Костянтин Михайлович 
(1586)

Туричани
(„на кгрунте 

туричанским ув 
отчизне моєй, толко 
не у церкви ани при 

церкви”)

*Заповіт

Федір Михайлович (1608) Новосілки 
(„під грушками”)

Заповіт зг.:
Довбищенко, 553

Павло Федорович (1636) Володимир, 
Успенський собор Герасименко, 66

Раїна Федорівна (1641)
Туричани

(не в храмі, 
протестантка?)

Заповіт зг.:
Довбищенко, 553

Лико Семен Іванович (1621) Києво-Печерський 
монастир

Кальнофойський, 
159

Масальські
(лише 
пов’язані з 
Волинню)

Юрій Тимошович 
(п. 1558)

Києво-Печерський 
монастир

Кальнофойський, 
164

Огрефіна Іванівна (1561)
Дорогобуж,
Успенський 
монастир

Заповіт зг.:
Горін. Заповіти, 21

Іван Петрович (1569) Друя, церква *Заповіт

Андрій Петрович (1570) 
(†1571)

Тучин (не в храмі, 
протестант?: „тело 
моє на похованє в 

землю”)

*Заповіт б/м 
поховання

Анна Юріївна (1617) Рогозин, церква Заповіт чоловіка, 
зг.:

Довбищенко, 588 

Кирик Юрійович (1659) Тростянець, церква Заповіт зг.:
Довбищенко, 561

Олельковичі-
Слуцькі

Олелько (Олександр) 
Володимирович (1454)

Києво-Печерський 
монастир

Кальнофойський, 
154

Семен Олелькович 
(Олександрович) (1470)

Києво-Печерський 
монастир

Кальнофойський, 
152 

Михайло Олелькович
(Олександрович) (1481)

Слуцьк, 
Троїцький 
монастир?

Цей монастир 
був ним  

зафундований:
Skiepjan, 557

40 Жизнь князя Андрея Михайловича Курбского в Литве и на Волыни. С. 228-242.
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Василь Семенович (1495) Києво-Печерський 
монастир 

Кальнофойський, 
152 

Олександра (Олена) 
Семенівна (1518)

Києво-Печерський 
монастир

Кальнофойський, 
157

Семен Михайлович (1505)
Юрій Семенович (1542)
Олександра Семенівна (п. 1556)
Семен ІІ Юрійович (1560) 

Слуцьк, 
Троїцький 
монастир?

Біля батьків?

Юрій ІІ Юрійович (1578) Києво-Печерський 
монастир

Кальнофойський, 
152

Юрій ІІІ Юрійович (1586) Києво-Печерський 
монастир

Кальнофойський, 
153

Олександр Юрійович (1591) Краків, костел? Wolff, 334

Юрій-Семен Юрійович 
(1592)

Люблін, 
єзуїтський костел

Wysocki,
жалобна 

проповідь41

Софія, дочка Юрія ІІІ 
Юрійовича (1612)

Слуцьк, 
Троїцький монастир Okolski, II, s. 345

Острозькі
Федір Данилович
(черн. „Феодосій”) 
(між 1441-1446)

Києво-Печерський 
монастир Wolff, 344

Василь Федорович Красний 
(1468)

Остріг, замкова 
церква („положон 
в церкви соборной 

Острозкой”)

Пом’яник 
Дерманського 
монастиря42

Іван Васильович 
(п. 1465)
Михайло Іванович (1501)
Марія Іванівна (1506)

Києво-Печерський 
монастир

Кальнофойський, 
167-168

Костянтин Іванович (1530) Києво-Печерський 
монастир

Кальнофойський,
154

Ілля Костянтинович (1539)

Києво-Печерський 
монастир („с предки 
моими ... в церкви 
святоє Пречистоє
Богоматери”)

Заповіт опубл.:
Archiwum 

Sanguszków, 
t. 4, s. 206-209

Галшка Іллівна (1579)

Остріг („ув Острозе 
в церкви замковой 
албо в костеле 
римском”)

Заповіт опубл.43

41 Wysocki, Symon SJ. Kazanie na pogrzebie ... Jana Symeona Olelkowicza..., miane w Lublinie 
29 Aprilis 1593. Wilno: W drukarni Akademiej SJ, 1593.  

42 Памятники, изданные Временной комиссией для разбора древних актов. Т. 4. Киев, 1859. 
С. 108. Був перезахований до Успенського собору Києво-Печерського монастиря Костян-
тином Івановичем Острозьким (1521 р.?).

43 Заповіт опубл. Людмилою Демченко: Острозька давнина. Дослідження і матеріали. Т. 1. 
Львів, 1995. С. 110-111. Вірогіднішим видається поховання в замковій церкві, бо саме з 
нею пов’язано пізнішу місцеву легенду про прокляття над церквою, з руїн якої ночами 
лунають стогони нещасної Галшки: Kardaszewicz, s. 32). 
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Катерина Василівна (1579) Вільно,
кафедральний костел

Зг. в заповіті 
сестри

(див. нижче)

Костянтин Васильович 
(1588)

Остріг,
домініканський 

костел

Зг. в заповіті  
Януша-Павла
(див. нижче)

Галшка Василівна (1599)

Вільно, 
кафедральний костел

(„podle siostry mej 
u św. Stanasława w 

kaplicy”)

*Заповіт 
(виконаний не 

був через спротив 
духовенства; 
тіло поховане 
в Слуцькому 
Троїцькому 
монастирі44) 

Олександр Васильович 
(1603)

Остріг,
замкова церква45 Kardaszewicz,  60

Василь-Костянтин 
Костянтинович (1608)

Остріг,
замкова церква

Chynczewska-
Hennel T. // PSB, t. 

24, s. 495
Адам-Костянтин 
Олександрович (1618)

Ярослав, 
єзуїтський костел

Зг. в заповіті
брата (див. нижче)

Януш-Павел Олександрович 
(1619)

Ярослав, 
єзуїтський костел
(„w kaplicy u fary, 

tam gdzie brat 
mój... najmilszy 

odpoczywa”) 

Заповіт опубл.46

Eлеонора, дочка 
Януша Васильовича (1618)

Несвіж,
єзуїтський костел

Заповіт 
обговорено:

Aleksandrowicz-
Szmulikowska, 947

Януш Васильович (1619) 
(†1620)

Тарнув,
Колеґіата

Chynczewska-
Hennel T. // PSB, t. 

24, s. 485

Софія Олександрівна (1622)
Вишнич, 

домініканський 
костел 

Piekarski,
жалобна 

проповідь48

44 Lulewicz H. Radzywiłł Krzysztof zwany Piorunem h. Trąby // PSB. T. 30. Wrocław etc., 1987. 
S. 276.

45 Як пише Кальнофойський (с. 168), тіло князя Олександра його дочка Анна Алоїза 1636 р. 
перепоховала в Ярославському костелі. Проте йшлося, вірогідно, лише про якусь частку 
останків, бо нагробок покійному князеві („marmurowy, dobrze z osobą jego spoczywają-
cą wyrobiony”) стояв у Богоявленській церкві в Острозі ще й наприкінці XVII cт.: пор. 
інвентар Острога 1690 р., опублікований Мартою Боянівською: Острозька давнина. До-
слідження і матеріали. С. 144.

46 Kus J. „Wielkie, ale krótko trwałe oyczyzny nadzieje...” Adam Konstanty i Janusz Paweł ksią-
żęta Ostrogscy, wojewodzice wołyńscy // Muzeum w Jarosławiu. Zeszyty muzealne. Jarosław, 
1998. S. 116-117.

47 Aleksandrowicz-Szmulikowska M. Radziwiłłówny w świetle swoich testamentów. Przyczynek 
do badań mentalności magnackiej XVI-XVII wieku. Warszawa, 1995.

48 Piekarski, Adam. Smętny wyjazd z Połonnego ... Zofi ey z Ostroga Lubomirskiey... z Ukrainy 
wyjachawszy  aż do Wisznicza... Kraków: W drukarni Andrzeja Piotrkowczyka, 1623.



802

Eвфрузина, дочка Януша 
Васильовича (1628)

Заслав, 
бернардинський 

костел

Заповіт чоловіка 
Олександра 
Заславського 
(див. вище)

Катерина Олександрівна 
(1642)

Замостя,
Колегіата

 Abrek,
жалобна 

проповідь49

Анна Алоїза Олександрівна 
(1651) (†1654)

Остріг, 
єзуїтський костел

Заповіт зг.:
Довбищенко, 572

(заповіт не 
виконано; тіло 
поховане в 

Ярославському 
єзуїтському 
костелі50)

Полубенські
(лише 
пов’язані з 
Волинню)

Лев Васильович 
(бл. 1544)

Києво-Печерський 
монастир(„przy 

swoich położony”)

Кальнофойський, 
154

Василь Андрійович (1551)

Києво-Печерський 
монастир

(поруч з тілом сина 
Лева)

Кальнофойський, 
154 (*Заповіт б/м 
поховання, опубл.:

Archiwum 
Sanguszków, 
t. 6, s. 105)

Іван Андрійович 
(1556) (†1558)

Новагрудок,
замкова церква *Заповіт

Марія Іванівна (1560) Новагрудок,
замкова церква *Заповіт

Іван Остафійович 
(к. 1570-х)

Києво-Печерський 
монастир Wolff, 376

Порицькі Барбара Олександрівна (п. 
1598)

Хупків, 
парафіяльний 

костел?
Біля чоловіка?51

Януш Олександрович (1615) Оприлівці,
парафіяльний костел

Заповіт зг.:
Довбищенко, 533

Стефан Олександрович 
(1630)

Порицьк?
(не в храмі, 
протестант?)

Lipiński,
жалобна поема52

49 Abrek, Andreas. Mulier sapiens ... Catharina Zamoscia, ducissa ab Ostrog, comitissa in Tarnow 
et Jarosław ...Zamosci  in exequiis Academicis…Cracoviae: In offi cina Fr. Caesarii, 1642.

50 Chrościcki J. A. Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej. Warszawa, 1974. S. 65-66.
51 Костел у Хупкові, де жила останні роки княгиня Барбара, був споруджений її чоловіком, 
конвертитом з православ’я Олександром Богдановичнм Семашком (про його конверсію 
див.: Kamieński A. Kariera rodu Siemaszków w XV – XVII wieku // Lituano-Slavica Posna-
niensia. Studia Historyczne. 1989, t. 3. S. 194). Заповіт Семашка 1597 р. з побажанням бути 
похованим у   Хупківському костелі зг.: Довбищенко, 594.

52 Lipiński, Paweł. Żagiel maturis... Lwów, 1630 (унікат відділу стародруків Яґелонської бі-
бліотеки; без титульного аркуша). На користь протестантського віросповідання покій-
ного свідчить те, що згадку про його побожність обмежено єдиною фразою в дедикації 
(„szczere przeciwko Bogu prace”), натомість у самій поемі, де перераховуються «славні 
предки» та «геройські діяння» князя Стефана, немає жодної репліки відповідного змісту.
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Пронські Семен (Фридрих) Глібович 
(1555)

Вільно,
бернардинський 

костел

Wolff, 401
(*Заповіт, б/м 
поховання)

Олександр Семенович (1595) 
(†1596)

Берестечко
(„ве зборе во именю 

моєм”)
*Заповіт

Юліуш Олександрович 
(1613)

Берестечко („на 
копці Маруха”53)

Wolff, 402

Олександр-Октавіан 
Олександрович (1638)

Берестечко
(„у полі”)

Заповіт зг.:
Довбищенко, 583

Пузини Богдан Тимофійович (1571)
Овадовичі
(не в храмі, 
протестант?)

*Заповіт б/м 
поховання 

Юрій Богданович 
(п. 1602)

Дубно, 
Спаський монастир?

*Заповіт дружини

Катерина Юріївна (1623) (†п. 
1631)

Буремль,
замкова церква

Заповіт зг.:
Довбищенко, 608

Михайло Юрійович (1650)
Мильці, 

монастир св. 
Миколая

Заповіт зг.:
Горін. Заповіти, 28

Олександр Юрійович
(черн. Атанасій)  (1650)

Луцьк,
соборний храм

Йоана Богослова?

Традиційне місце 
поховання луцько-
острозьких владик

Анастасія (черн. ім’я, 
світське невідоме)
(п. 1642)

Луцьк, 
Успенський 
монастир

Була його 
ігуменею

(Довбищенко, 
692)

Ружинські 
(Роговицькі) Михайло Федорович (1575)

Ружин, церква Заповіт опубл.:
Волинські 

грамоти, 181-184.

Стефан Федорович (1578)
Роговичі

(не в храмі, 
протестант?)

* Заповіт б/м 
поховання

Григорій Іванович (1575) 
(†1577)

Твориничі
(не в храмі, 
протестант?)

Заповіт б/м 
поховання, опубл.:

Волинські 
грамоти, 197-198

Кирик Остафійович (1599) Котельня, церква
Słownik 

Geografi czny, 
t. 10, s. 48

Роман Кирикович (1610) Паволоч, церква Starowolski, 22054

53 Ідеться, очевидно, про поховання у мурованій гробниці під Берестечком поруч із тілом 
сестри, яку звали Марухна (померла малолітньою).

54 Знаменитого «гетьмана» Лжедмитрія «посмертно конвертував» Шимон Окольський, пи-
шучи про поховання привезеного з Тушинського табору тіла у Київському домініканському 
кляшторі (Okolski, t. 2, s. 653). Достовірнішим натомість видається свідченння Старо-
вольського: „Ми [привезли] Романа до родинної Паволочі в закритій труні, як і годилося 
за грецькою релігією” (...nos Romano Pavolociam ad penates in urna asportato, licet Graeca-
nicae religionis fuerit): Starowolski, 220.
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Ядвіґа Кириківна 
(1618) (†1619)

Львів,
домініканський 

кляштор
Wolff, 419

Федора Михайлівна (1618) Ружин, церква Заповіт зг.:
Довбищенко, 590

Миколай Янович 
Наримунтович (1629)

Костел
(на розсуд дружини)

Заповіт б/м 
поховання, зг.:

Довбищенко, 590

Санґушки
Сендюшко/Санґушко
Федькович 
(черн. Йоаким) (п.1454) 

Мильці, 
монастир св. 
Миколая?

Зг. в пом’янику 
цього монастиря: 
Викторовский, 

184

Андрій Олександрович 
(1534/35)

Києво-Печерський 
монастир

Заповіт сина 
Федора 

Андрійовича 
(див. нижче)

Федір Андрійович (1547)

Києво-Печерський 
монастир

(„у святоє Пречистоє 
у Києві с предки 

моими”)

Заповіт опубл.:
Archiwum 

Sanguszków,
t. 4, s. 562-565

Ганна ІІ Андріївна (1561) Лепуни, церква
(біля чоловіка) Wolff, 429

Федора Андріївна (1565) Церква б/м
(на розсуд дочки) *Заповіт

Андрій Федорович (черн. 
Андріан) 
(зг. 1547)
Марина Федорівна
(зг. 1547)

Мильці, 
монастир св. 
Миколая

Machynia M. // 
PSB, 

t. 34, s. 482

Дмитро Федорович 
(1549) (†1554)

Локачі
(не в храмі, 
протестант?)

*Заповіт
(не виконаний55)

Роман Федорович (1571)

Мильці,  монастир 
св. Миколая

(„в манастыри 
моєм отчизном 
Мелецком”)

Заповіт опубл.:
Archiwum 

Sanguszków, 
t. 7, s. 396

Федора Федорівна 
(до 1575)

Мильці, 
монастир св. 
Миколая

Machynia M. // 
PSB, 

t. 34, s. 482

Федір/Роман Романович 
(1591)

Мильці, 
монастир св. 
Миколая

Wolff, 43

Федора Романівна 
(1597)

Влодава
(„w kościele relii 

rzimskiej”)

*Заповіт

55 Тіло князя Дмитра, убитого під чеським містечком Яромиром переслідувачами, місцеві 
городяни поховали у різницьому вівтарі Яромирського храму; їхню реляцію про загибель 
та поховання князя опубл.: Аrchiwum Sanguszków, t. 6, s. 176-212.
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Олександра Романівна (1602)
Заслав,

бернардинський 
костел

Заповіт зг.:
Довбищенко, 592

Василь Михайлович 
Ковельський (1558)
Григорій Васильович 
Ковельський (1555)

Смоляни, церква
Machynia M. // 

PSB, 
t. 34, s. 514

Семен-Самуель Андрійович 
Ковельський (1638) Білий Ковель, костел

Nagielski M. // 
PSB, 

t. 34, s. 511
Андрій Михайлович 
Кошерський (1560)
Олександр Андрійович 
Кошерський (1565)

Володимир, 
Успенський собор

Machynia M. // 
PSB, 

t. 34, s. 468, 471

Лев Олександрович 
Кошерський (1571)

Мильці, 
монастир св. 
Миколая

Заповіт опубл.:
Волинські 

грамоти, 160-165
Григорій Львович 
Кошерський (1602) Горохів, церква Заповіт зг.:

Довбищенко, 592
Олександра  Григорівна 
Кошерська (черн. 
Магдалина) (1625)

Львів,
бернардинський 

кляштор

Kaniewska I. // 
PSB,

t. 34, s. 490
Адам-Олександр 
Григорович Кошерський 
(1653)

Пултуськ, колеґіата Заповіт зг.:
Довбищенко, 592

Cокольські Остафій Васильович (1579) Тростянець, церква *Заповіт

Марко Солтанович (1586) Сокіл
(„под церковю”) *Заповіт

Стефан Маркович, чернець 
(1614) (†1618)

Вільно,
Троїцький монастир

Заповіт зг.:
Довбищенко, 597

Варвара Марківна (1627) Сокіл, церква Заповіт зг.:
Довбищенко, 597

Четвертен-
ські

Федір Михайлович 
(п. 1488)

Четвертня,
Преображенський 

монастир?
Wolff, 39

Федір Іванович 
(1560) (†1561)

Четвертня,
Преображенський 

монастир?
Wolff, 39

Ганна Матвіївна
(1581)

Четвертня,
Преображенський 

монастир

Заповіт зг.:
Довбищенко, 612

Остафій Андрійович (1589)
Боровичі

(не в храмі, 
протестант?)

*Заповіт б/м 
поховання

Катерина Остафіївна 
(черниця) (2 чв. XVII cт.)

Четвертня,
Преображенський 

монастир

Була ігуменею 
цього монастиря
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Ілля Стефанович (1640) Тимонівка, церква
Старушич,
жалобна 

проповідь56

Ганна Яцьківна (1642) Радовичі, церква Заповіт зг.:
Довбищенко, 613

Захаріяш Григорович (1649)
Четвертня,

Преображенський 
монастир

Заповіт зг.: 
Горін. Заповіти, 31

Григорій Остафійович (1651)
Четвертня,

Преображенський 
монастир

Wolff, 46

Стефан Яцькович (1655)
Федір Яцькович (1664)

Четвертня,
Преображенський 

монастир
Wolff, 41, 43

Катерина Яківна
(бл. 1657)

Четвертня,
Преображенський 

монастир?

Заповіт б/м 
поховання, зг.:

Довбищенко, 653

Чорторийські Михайло Васильович 
(до 1484)

Клевань, 
замкова церква?

Бл. 1475 р. 
ним закладено 
Клеванський 

замок:
Prusiewicz, 8

Федір Михайлович (1542) Клевань, 
замкова церква?

Завершив 
спорудження 
Клеванського 

замку:
Prusiewicz, 8

Іван Федорович (1561) Клевань,
замкова церква

Заповіт сина Івана
(див. нижче)

Олександр Федорович (1569) 
(†1571)

Зимно,
Успенський 
монастир

Заповіт опубл.:
Архив ЮЗР, ч. 

VII,  т. 1, с. 17-20

Іван (Януш) Іванович (1581)
Клевань,

замкова церква
(„где и тіло отца 
моєго поховано”)

*Заповіт

Михайло Олександрович 
(1582)

Мала Осниця 
під Чорторийськом,
Троїцький монастир 

Заповіт опубл.:
Архив ЮЗР, ч. 

VII, 
т. 1, с. 32-35

Юрій Іванович 
(1603) (†1604)

Клевань,
фарний костел

Заповіт зг.:
Довбищенко, 611

Катерина Іванівна (1601)
Олена Іванівна (1602)

Пересопниця,
монастир Різдва 
Богородиці

Заповіти зг.:
Довбищенко, 

610-611

56 Старушич, Ігнатій Оксенович. Казаньє погребовоє над тілом ... Иліи Святополка на Чет-
вертні Четвертенского ... в Тимоновце. Київ: Лаврська друкарня, 1641 (републ. Володи-
миром Крекотнем: Українське літературне барокко. Збірник наук. праць. К., 1987. С. 250-
271). Варто додати, що це суперечить твердженню Владислава Томкевича про поховання 
князя Іллі у Любінській православній церкві (PSB, t. 4, s. 361): князь справді помер у 
Любліні під час сесії трибуналу, але його тіло було перевезене до маєтку на Брацлавщину.
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Софія Михайлівна (1618)
Корець,

Успенський 
монастир

Лаврентій 
Зизаній,
жалобна 

проповідь57

Юрій Михайлович (1624)
Cарни,

Троїцький 
монастир?

Був засновником 
цього монастиря

Петронелла, дочка Юрія 
Івановича (1634)

Клевань,
фарний костел

Wolff, 33

Миколай-Єжи, син Юрія 
Івановича (1662)

Клевань, 
крипта фарного 

костелу

Latacz E. // PSB,
t. 4. s. 295

Ужиті в таблиці скорочення 
(окрім згадуваних у примітках до основного тексту)

Архив ЮЗР – Архив Юго-Западной России, издаваемый Временной ко-
миссией для разбора древних актов. Ч. І, т. 1; ч. І, т. 6; ч. VII, т. 1. Киев, 1859, 
1883, 1886.

Волинські грамоти - Волинські грамоти XVI cт. / Упор. В. Б. Задорожний, 
А. М. Матвієнко. К., 1995.

Герасименко – Герасименко В. Родовід князів Курцевичів // Генеалогічні 
записки Українського Геральдичного товариства. Біла Церква, 2000. С. 63-70.

Горін. Жидичин – Горін С. Жидичинський Свято-Миколаївський монас-
тир (до середини XVII сторіччя). К., 2009.

Горін. Заповіти – Горін С. Заповіти як джерело дослідження історії 
монастирів Волині XVI – першої половини XVII ст. // Наукові записки. Збірник 
праць молодих вчених та аспірантів. Т. 19. К., 2009. С. 19-35.

Довбищенко – Довбищенко М. В. Волинська шляхта у релігійних рухах 
кінця XVI – першої половини XVIІ ст. К., 2008.

Нац.-визв. війна – Національно-визвольна війна в Україні, 1648-1651. 
Збірник за документами актових книг / Упор. Л. А. Сухих, В. В. Страшко. К., 
2008.

Пам’ятки – Пам’ятки. Архів Української Церкви. Вип. 1: Документи до 
історії унії на Волині і Київщині кінця XVI – першої половини XVII ст. / Упор. 
М. В. Довбищенко. К., 2001.

Archiwum Sanguszków – Archiwum Książąt Lubartowiczów Sanguszków w 
Sławucie / Wyd. рrzez Bronisława Gorczaka. T. 4 (1535-1547); t. 6 (1549-1577); t. 
7 (1554-1572). Lwów, 1890, 1910.

Dobrowolska – Dobrowolska W. Młodość Jerzego i Krzysztofa Zbaraskich (Z 
wstępem o rodzie Zbaraskich i życiorysem Janusza  Zbaraskiego, wojewody bra-
cławskiego. Przemyśl, 1926.

Kardaszewicz – Kardaszewicz S. Dzieje dawniejsze miasta Ostroga. Materyały 
do historii Wołynia. Warszawa-Kraków, 1913.
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Lulewicz - Lulewicz H. Skład wyznaniowy senatorów świeckich Wielkiego 
Księstwa Litewskiego za panowania Wazów // Przegląd Historyczny. 1977, t. LX-
VIII, z. 3. S. 425-443.

Okolski – Okolskі,  Simon. Orbis Polonus … in quo antiqua Sarmatarum genti-
litia … specifi cantur et relucent. Т. 1 – 3. Cracoviae: In offi cina Fr. Caesarii, 1641-
1645. 

Prusiewicz - Prusiewicz F. Zamki i fortece na Wołyniu. Łuck, 1922.
PSB – Polski Słownik Biografi czny. T. 4 (Kraków, 1938); 17, 24, 34 (Wrocław 

etc., 1972, 1979, 1993)
Rzońca – Rzońca J. Władysław Dominik Ostrogski-Zasławski jako regimen-

tarz, wojewoda krakowski i pierwszy ordynat ostrogski // Władza i prestiż. Magna-
teria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku / Pod red. J. Urwanowicza. Białystok, 
2003. S. 105-124.

Skiepjan – Skiepjan A. Olelkowicze w XVI wieku w życiu społeczno-kultural-
nym Wielkiego Księstwa Litewskiego  // Ibidem. S. 553-560.

Słownik Geografi czny – Słownik Geografi czny Królestwa Polskiego i innych 
krajów słowiańskich. T. 1, 10. Warszawa, 1880, 1896. 

Stecki – Stecki T. J. Z boru i stepu. Obrazy i pamiątki. Kraków, 1888.
 Starowolski – Starovolscius, Simon. Sarmatiae bellatores. Coloniae Agrip-

pinae: Apud Henricum Crithium, 1631.
Urzędnicy - Urzędnicy wołyńscy XIV – XVIII wieku. Spisy / Opr. Marian 

Wolski. Kórnik, 2007.
Wolff  - Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku. 

Warszawa, 1895.

Natalia Yakovenko. “I CHOOSE THAT MY BODY BE INTERRED ALONG 
MY ANCESTORS” (THE BURIAL CIVITIES OF VOLHYNIAN’ PRINCES 
IN THE FIFTEENTH TO THE MIDDLE SEVENTEENTH CENTURY)
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Андрій Ясіновський*

ДЕРМАНСЬКИЙ СВЯТОТРОЇЦЬКИЙ МОНАСТИР 
НА ВОЛИНІ І СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ПЕРЕКЛАД 
ПСЕВДО‐АНТОНІЄВОЇ “ПЧОЛИ” 1599

 
Серед культурних центрів України XVI–XVII ст. вагоме мiсцe посідали 

монастирі. Одним із найвизначніших i найзаможніших на зламі цих століть 
був Дерманський Святотроїцький монастир біля Острога, заснований близь-
ко середини XV століття князем Василем Федоровичем Острозьким. Його на-
щадки теж постійно опікувалися монастирем. Наприкінці XVI — на початку 
XVII ст. керівні посади тут з ініціативи Констанитина-Василя Острозько-
го посідала низка видатних книжників і діячів Церкви. Між 1575 і 1580 рр. 
управителем Дерманського монастиря призначено друкаря Івана Федорова, 
ігуменами згодом були архімандрит Геннадій (1591–1601), Ісакій Борискович 
(1602–1605), Ісайя Балабан (1608–1616), Рафаїл Жиморський (1616–1623), 
Єзекиїл Курцевич (1623–1625), Мелетій Смотрицький (1625–1633). 

Наприкінці XVI — на початку XVII ст. монастир був тісно пов’язаний з 
острозьким літературно-науковим гуртком та Острозькою слов’яно-греко-
латинською школою. У 1597 р. острозька школа вже дещо занепала. Цього ж 
року Александрійський патріарх Мелетій Пігас в листі до князя Константи-
на закликає його до створення школи (φροντιστήριον)1, а згодом того ж року в 
листі до підскарбія Гліба повторює своє наполегливе прохання про створення 
нової школи й друкарні2. Внаслідок цих наполягань (“за ωбосланε(м) Свεтоε 
памεти блажεнънаго †ца мεлεтиå бывшаго патріархи александрийскаго и εго 
м(л) свεтεйшаго господина кирила прεεмника прεстола єго на сεсь ча(с) патри-
архи алекса(н)дрійска(г) и за власны(м) писанε(м) и оустны(м) ихъ †цевским 
ро(з)казанε(м) до на(с)”3) князь 1602 р. видає грамоту про заснування в Дермані 
общежительного монастиря за уставом св. Василія “для по(д)поры вεры свεтоε 
в родε нашо(м) рускомъ и длœ цвиченå и наoуки писмъ”4, ставлячи умову, що 
до монастиря можуть вступати ті, “которыε бы по(д)то^ порåдокъ по(д)лεга(т) 
* Ясіновський Андрій Юрійович – кандидат історичних наук, доцент, зав. кафедри історії 
середніх віків Українського католицького університету (Львів).

1 Μελετίου Πηγᾶ Πάπα καὶ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Ἐπιστολαί / ἐκδιδόμεναι ἐκ τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 
296 Χειρογράφου τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης Ἀλεξανδρείας, ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου 
Ἀξώμης Μεθοδίου // Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος, τ. 56. Ἀλεξανδρεία 1974, σ. 517, ἀρ. ΡΞΕ’. Пор. 
рос. перекл.: Малышевский И. Александрийский патриарх Мелетий Пигас и его участие 
в делах Русской Церкви. – T. 2. – Киев, 1872. – C. 75. – № ХХІІ.

2 Ἀυτόθ., σ. 520, ἀρ. ΡΞΘ’. Пoр.: Малышевский И. Александрийский патриарх Мелетий Пигас. 
–  C. 76. – № ХХІΙІ.

3 Памятники, изданные Временною комиссиею для разбора древних актов, высочайше уч-
режденною при Киевском военном, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. – T. 
4. – Oтд. 1: Материалы для истории православных братств в Юго-Западной России и 
православных монастырей на Волыни. – Киев 1859. – C. 34.

4  Там само. – С. 35.
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хотѣлы и которыε бы се зышъли до на÷ки. Mают тεж способнεйшиε до на÷ки 
оучитисε пи(с)ма словεнского, грε(ц)кого и лати(н)ского † ωсобъ вεры свεтоε 
вοсточноε б÷д÷чихъ”5. 

Мабуть, князь Константин ще напередодні заснування нової школи й 
друкарні між 1597 і 1602 вирішив посилити вчений склад Дерманського 
монастиря, на той час ще не обшежительного, і сюди, вочевидь, було пере-
несено частину культурного потенціалу з Острога. Дерманським ігуменом 
1602 р. було призначено патріаршого протосинкела Ісакія Борисковича — 
високоосвічену людину, доброго знавця грецької мови та літератури. Ісакій 
взявся за реорганізацію монастиря, запросивши сюди багатьох відомих куль-
турних діячів. У Дерманському монастирі працював засновник Маняиського 
скиту Йов Княгиницький. У 1603–1605 рр. до монастиря тимчасово переїхала 
друкарня з Острога, яку т   ут очолив Дем’ян Наливайко. У Дермані було над-
руковано “Лямент дому княжат Острозьких” та “Октоїх” (1604), а також “Лист 
Мелетія [Пігаса]…до Іпатія Потія” (1605).

У 1627 р. Дерманський монастир перейшов до прихильників унійної Церк-
ви. 1821 р. російський уряд відібрав монастир від василіян і передав право-
славним ченцям з Острога. До 1920 р. при Дерманському монастирі діяла цер-
ковно-учительська школа; пізніше було відкрито єпархіальну дівочу школу, 
яку згодом перетворили на українську гімназію (до поч. 1930-х рр.). Нині тут 
жіночий монастир УПЦ МП.

Нетривалий період піднесення культурної активності в Дермані 
розпочинається з появи анонімного церковнослов’янського перекладу так 
званої Мелісси (Пчоли) — візантійської релігійно-світської збірки сентенцій та 
афоризмів. 

Насправді грецька релігійно-світська гномологія (флорілегій), яка на русь-
ких землях поширювалася під назвою Пчола має складну й недостатньо вив-
чену літературну історію. Насправді тут ідеться про дві різні, хоч і генетично 
споріднені, візантійські текстологічні традиції, які в різний спосіб і в різний 
час проникали на українські землі. Обидві вони у своїй основі базуються на так 
званих Святих паралелях (Ἱερὰ παράλληλα) — збірці (VIII ст.), приписуваній 
Йоанові Дамаскину (можливо, вона була створена під його впливом), у світській 
частині — на антологію Йоана Стовея, грецького письменника IV–V ст., упо-
рядника тематично організованої збірки афоризмів грецьких авторів від Гоме-
ра до Темістія, яка довгий час зберігала популярність у Візантії6. Перша зі зга-
даних текстологічних традицій — це гномологія, що іменується Богословські 
глави (Κεφάλαια θεολογικὰ ἤτοι ἐκλογαί; згодом відома також під назвою loci 
communes). Вона традиційно приписується Максимові Сповіднику, хоч і ви-
никла двома століттями пізніше — в період так званого “енциклопедизму” Х ст. 
Текст тематично поділено на 71 главу. У кожному розділі цитати розташовані 
в строго ієрархічному порядку: з Нового Завіту (Євангеліє, Апостол), Старо-
го Завіту (Соломон, Сирах), отців Церкви (Василій Великий,    Григорій Бого-
5 Там само. – С. 38.
6 Cutler A., Jeffreys E., Kazhdan A. Sacra Parallela // Oxford Dictionary of  Byzantium. – Т. 3. – 

New York — Οxford 1991. – Р. 1826.



811

слов, Йоан Золотоустий та Григорій Нісський) і світських  письменників — 
найчастіше Демокріта, Ісократа, Епіктета й Менандра7.

В ХІ ст. з’явилася ще одна гномологічна збірка, традиційно в контексті 
візантійської літератури іменована Меліссою, яку тривалий час приписували 
ефемерному ченцеві Антонію. Вона становила дещо скорочену версію збірки 
псевдо-Максима, рясно доповнену новими сентенціями як із щойно згаданих 
джерел (Святі паралелі та loсі communes псевдо-Максима), так і з деяких інших 
гномологій. Флорілегій псевдо-Антонія складався з двох книг і 176 глав, у яких 
загалом було вміщено понад 2500 висловів. Біблійна частина залишилася прак-
тично без змін, патристичну було доповнено висловами тих же отців Церкви, а 
також Фотія. Серед “світських” сентенцій з’являються гноми передусім з Плу-
тарха та Діона Хрисосотома8. Найпізніші цитати датуються VII ст. 

Карл Крумбахер неправильно датує Богословські глави VII, a не Х ст., а 
відтак помилково виводить Святі паралелі з Богословських глав, а не на-
впаки і безпідставно вважає Максима Сповідника автором останніх; він та-
кож хибно вважає монаха Антонія реальною особою9. Ганс-Ґеорґ Бек вва-
жав бeздоказовими намагання прив’язати авторство обох гномологій до імен 
Максима Сповідника і єгипетського аскета Антонія10. Уперше саме існування 
Антонія поставив під сумнів Марі-Теофан Дідьє11. На думку Марселя Рішара, 
ім’я уявного автора (Антоній) та заголовок (Mέλισσα) упровадив перший вида-
вець цього тексту Конрад Ґеснер (Цюріх 1546)12. У збережених грецьких руко-
писах, з яких усі — неповні, авторство не вказується взагалі або ж приписується 
Йоанові Дамаскину.

Візантійська культура сформувалася як синтез двох великих традицій — 
античної та християнскої. За словами О. Каждана, “Гомер був у Візантії зразком 
і наставником майже такою ж мірою, як і Біблія”13. Як в епоху пізньої античності, 
так і в візантійський період добре освічені хри стиянські літератори з широким 
світоглядом не відкидали, а, навпаки, підкреслювали користь, яку для форму-
вання християнських цінностей могла принести класична старожитність і вдяг-
нена в античні шати мудрість. Так, ще Климент Александрійський (бл. 150–
перед 215) вирішально спричинився до тогo, що при формуванні християнской 
філософії стала широко застосовуватися грецька інтелектуальна культура. Він 
вважав, що недоцільно заперечувати все, що написали стародавні греки, ад-
же їхня філософія “містить елементи вічної істини” (Strom. I.XIII.57.6), “готує 
шлях, що провадить до істини, … виправляє і поліпшує моральність” (Strom. 
7 Marti R. Studien zur Sprache der russischen Pčela: Die fi niten Verbalformen [=Slavica Helvetica, 

19]. – Bern — Frankfurt/M. — Las Vegas, 1981. – Р. 5–6.
8 Ιbid. – Р. 6.
9 Krumbacher K. Geschichte der byzantinischen Litteratur von Justinian bis zum Ende des 

Oströmisches Reiches (527–1453). – München,1897. – S. 600. 
10 Beck H.-G. Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich. – München,1959. – S. 

643.
11 Disdier. M.-Th. Antoine Melissa // Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique: doctrine at 

histoire. – V. 1. – Paris, 1932. – P. 713–714.
12 Richard Μ. Florilèges spirituels grecs // Dictionnaire de Spiritualité. – V. 5. – Paris, 1962. – P. 492.
13 Каждан О. Феномен візантійської культури // Всесвіт. – 1975. – Вип. 10. – С. 181.
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I.XVI.80.6)14.
Трохи згодом Василій Великий (бл. 329–379), наслідуючи стиль Плутархо-

вих “Моралій”, повчав своїх небожів, як з користю можна використати твори 
давніх грецьких письменників: слід читати їх вибірково, а не суцільно, адже 
місцями еллінська мораль зовсім близька до християнської етики і може на-
вчити плекати істинну віру15. 

Наприкінці пізньоантичної доби, в епоху правління Юстиніана, розгорілася 
рішуча війна з будь-якими проявами поганства в різних сферах культури, й 
елінська традиція стала проглядатися в літературі лише у формі віддалених 
ремінісценцій. “Темні віки”, пов’язані із зовнішніми загрозами, передусім з 
боку войовничих арабів, і політикою іконоборства — це епоха декадансу; у 
цей час панує в основному монаша культура, далека від античної традиції. 
Справжній спалах інтелектуальної та літературної діяльності почався з кінцем 
іконоборства і приходом до влади Македонської династії. В цю епоху, що її 
нерідко характеризують як “відродження”, спостерігається вже науковий 
інтерес до грецької класики — її вивчають, з неї черпають, компонуючи нові 
літературні твори. За часів Лева VI Філософа та Константина VII Порфиро-
родного античність повертається до шкільних програм. Носіями класичної 
вченості є переважно духовенство, яке відіграє провідну роль у шкільництві, а 
відтак у збереженні і плеканні відновленої античної традиції. Поруч з Біблією 
та вибраними творами отців Церкви, шкільну лектуру формували твори Го-
мера. Гесіода, Піндара, трійці великих атенських трагіків та комедіографа 
Арістофана; головними прозаїками у навчальній програмі були Тукидід, Пла-
тон, Демостен, Страбон, а особливо Плутарх та Лукіан. 

В ХІ ст. настає настає кульмінаційний момент захоплення візантійцями 
античними старожитностями. Література цього періоду виявляє вже 
цілком свідоме ставлення до античності, прагнення якогомога точніше 
наслідувати античні жанри і стилі з метою повернення до “классицизму”. 
Ця тенденція відбилася й на шкільництві. Михаїл Пселл (1018 – після 1081), 
один з найосвіченіших мужів епохи, керівник філософcької школи (гіпат 
філософів) у Константинополі, переймався питанням, кому віддати перева-
гу в шкільній освіті: Платонові чи Арістотелю? Розуміння античної традиції 
знову наближається до пізньоантичної епохи: світська освіченість необхідна 
для розуміння духовної науки; грецька філософія хоч і “служниця”, проте 
богослов’я без неї немислиме16. 

Очевидно, що мала місце боротьба цих двох компонентів, але вона не 
передбачала повного заперечення одним елементом іншого. Звісно, христян-
ський елемент поступово поглинав свого суперника. Відколи християнство 
міцно стало на ноги, його мирна перемога над поганством була визначена на-
перед. Про те християнство, постійно міцніючи, увібрало і зберегло усе най-
краще з античної культури — передусім загальнолюдські цінності та доскона-
14 Климент Александрийский. Строматы. – Т. 1: Книги 1–3. – Санкт-Петербург, 2003. – С. 

110, 121.
15 Basilio di Cesarea. Discorso ai giovani [=Biblioteca Patristica]. – Firenze, 1984. – Р. 80–135.
16 Strom. I.V. 28.3. (Див.: Климент Александрийский. Строматы. – Т. 1. – С. 92).
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лість форми. Зрештою, сам жанр антології, до якого належить Пчола, походить 
із Давньої Греції.

За таких обставин і виникла візантійська Мелісса  — синтетичний твір, в 
якому тісно переплелися християнські й античні елементи. 

Привертає увагу, що у Пчолі немає цитат з Гомера — найбільш, читаного, 
знаного й шанованого у Візантії давньогрецького автора. Це не означає, що її 
упорядник знехтував Гомером. Мабуть, у цій антології, як прозаїчному збір-
нику, не знайшлося місця гомерівським гексаметрам. Втім, поетичні уривки з 
великих трагіків у антології подекуди присутні, хоч і втратили свою віршовану 
форму. З іншого, боку, кожен грамотний візантієць мусив у школі читати й ви-
вчати напам’ять Гомера, оскільки це був базовий посібник з граматики. Від-
так сентенції цього автора багатьом запам’ятовувалися на все життя, й не було 
потреби їх включати до антології. Тією  ж причиною, ймовірно, пояснюється 
відсутність у Пчолі уривків із Псалтиря.

Ця візантійська антологія, передана через переклади, була також дже-
релом класичного впливу на літературу й культуру східних слов’ян. Книга 
знайомила давнього читача з перлинами грецької літератури, формувала його 
філософсько-етичну свідомість, навчала логічному мисленню та лаконічності 
думки.

Руському читачеві цей текст (насправді, одна з двох паралельних текстових 
традицій — та, що прив’язується до псевдо-Максима) був відомий ще від кінця 
ΧΙΙ чи початку ХІІІ ст. завдяки староруському перекладові, найімовірніше, на 
думку Д. Чижевського, здійсненому на Галицько-Волинських землях, які в 
той час переживали розквіт і підримували культурні й політичні стосунки з 
Візантією17. Цe була одна з останніх вагомих перекладацьких робіт з грецької 
мови, здійснених східними слов’янами в добу Средньовіччя. Цей останній 
мусів виникнути не пізніше 1216 р., хоч на той час, мабуть, вже набув певної 
популярності. Перша згадка про Пчолу міститься під 1186 роком в Переяс-
лавсько-Суздальському літописі, що був укладений 1215–1216 рр.18

Cтавши надбанням слов’янського письменства, Пчола припала до впо-
доби руським книжникам. Збірка стала однією з найпоширеніших книг на-
ших предків, і ця популярність визначається, мабуть, тим значенням, яке мали 
зміст і склад цієї книги в практичному житті. Моральна настанова загального, 
світського характеру, одягнена в шати афоризму через свою лаконічність лег-
ко засвоювалися і пристосовувалися до того чи іншого випадку життя самого 
читача19. Книга, що була призначена виключно для приватного читання, має 
безпрецедентне поширення і користується інтересом д о досить пізнього часу; 
її ще пильно читали в середині XVIII ст. Про ступінь поширеності свідчить 
велика кількість збережених списків, а також уривків і окремих виписок. 
17 Tschižewskij D. Einführung // Melissa: Ein byzantinisches Florilegium. Griechisch und 

altrussisch. Nachdruck der Ausgabe von V. Semenov [=Slavische Propyläen, 7]. – München, 
1968. – S. xiii.

18 Щеглова С. “Пчела” по рукописям киевских библиотек. – Москва, 1910. – C. 18.
19 Семенов В. Материалы к литературной истории русских пчел // Чтения в Императорском 
обществе истории и древностей российских при Московском университете. – Москва, 
1895. –  Кн. 2. – С. ііі.
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Популярність Пчоли відображена не лише кількістю переписаних примірників, 
але й тим, що тексти цього збірника також свідомо перероблялися і переупо-
рядковувалися. Пізні ізводи Пчоли представляють працю давніх книжників на 
основі древньої Пчоли з більш чи менш розлогми додатками з інших джерел20. 

Цікавою є руська літературна історія Пчоли. Дослідники розрізняють що-
найменше три основні текстові варіанти, чи ізводи, антології. Найдавнішою є 
Пчола на 71 розділ. Лише у збірках Москви та Петербурга зберігся 41 рукопис, 
що датується XV–XIX ст.21 Цю найдавнішу версію Пчоли опублікував Віктор 
Семенов22 (1893) і повторно з новим коментарем і перекладом німецькою мо-
вою — Дмитро Чижевський23 (1968). Нове електронне видання цього ж тексту 
недавно здійснила Анна Пічхадзе в Інституті російської мови РАН24.

Наступний ізвод — Пчола на 68 розділів — це скорочена версія попере-
днього (зокрема, відсутні розділи 33–34). Окрім того, до тексту зроблено деякі 
доповнення, зокрема з творів Даниїла Заточника. В літературі згадується про 
14 рукописів25 цього ізводу, які виникли не пізніше XVI ст. Пчола на 44 розді-
ли — інша скорочена версія, що виникла незалежно від Пчоли на 68 розділів. 
Вона містить доповнення з Менандра та інших джерел. Відомі 23 рукописи 
цього ізводу, найдавніший з яких — з XVII ст.26 Результатом скорочень пізні-
ших редакцій було посилення їх богословської складової, оскільки вилучалися 
здебільшого «світські», теологічно нейтральні сентенції27.

Існували також  також сербська (кілька неповних рукописів XIV ст.) та 
болгарська (єдиний збережений рукопис XV ст.) версії Пчоли, які не набули 
такого поширення, як руські антології28.

Нарешті, дeрманський переклад Пчоли, що був завершений, як видно із 
запису перекладача, 24 березня 1599 року становить цілком новий переклад 
з грецької. Текст містить три книги (дві — Псевдо-Антонія й одну Псевдо-
Максима), кількість розділів у книгах відповідно — 76+100+71 (зустрічається 
комбінація 76+100+73). Сентенції класифіковані тематично по розділах — про 
мудрість, правду, владу, молитву, страх, красу, пияцтво, віру, жінок і т. д.).

Дерманська Пчола перекладена безпосередньо з грецької мови, незалежно 
від давнього руського і болгарського перекладів. Як стверджує Михайло Спе-
ранський, “перекладач Пчоли або не знав про існування давнішого перекладу, 
або не мав його під рукою, або ж свідомо його ігнорував”29. Сперанський (і 
вслід за ним Ігор Мицько) говорять про існування 10 списків дерманської Пчо-
20 Там само. – С. іv.
21 Marti R. Studien zur Sprache der russischen Pčela: Die fi niten Verbalformen. Bern — 

Frankfurt/M. — Las Vegas, 1981. – S.10–11.
22 Семенов В. Древняя русская Пчела по пергаменному списку. – Cанкт-Петербург, 1893.
23 Melissa: Ein byzantinisches Florilegium. Griechisch und altrussisch. Nachdruck der Ausgabe 

von V. Semenov / mit einer Einfürung und neuen Registern von D. Tschiževskij [=Slavische 
Propyläen, 7]. – München 1968.

24 Электронное издание древнерусской “Пчелы”: http://mns.udsu.ru/rbee/main.
25 Marti R. Studien zur Sprache der russischen Pčela. – S. 11.
26 Ibid. – S. 12.
27 Tschižewskij D. Einführung. – S. xxiv–xxv.
28 Marti R. Studien zur Sprache der russischen Pčela. – S. 14.
29 Ibid. – S. 390.
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ли, подаючи їх кодикологічний опис30. Р. Марті налічує 22 списки31. Cписків 
початку XVII ст. майже не збереглося; з іншого боку, копій пізніших за кін. 
XVII — поч. XVIII ст. немає взагалі. У деяких із них відсутня перша чи остання 
книга. Привертає увагу охайний почерк  більшості списків і ошатне оформ-
лення ініціалів та заставок. Дослідники припускають, що списки дерманської 
Пчоли майже не використовувалися як книги для підручного вжитку, а радше 
були об’єктами бібліологічного колекціонування32.

Переклад здійснено за виданням Конрада Ґеснера в Цюріху 1546 р. (або 
франкфуртського перевидання цього друку 1581 р.). На переклад з цього дру-
ку, а не з рукопису, вказує той факт, що перекладач тлумачить деякі місця за 
паралельним латинським перекладом Ґеснера, який подекуди відрізняється від 
оригіналу33. Так, наприклад, загоголовок, який у Ґеснеровому виданні сформу-
льовано по-різному в грецькій і латинській версіях, дерманський перекладач 
узяв саме з латини: Sententiarum, sive capitum, theologicarum praecipue ex sacris 
et profanis libris,  tomi tres, per Antоnium et Maximum monachos olim confecti: 
Antonii loci 175, Maximi vero 71. Для всіх трьох книг сентенцій Ґеснер подає 
загальний зміст, в той час як у перекладі він розділений і подається для кожної 
книги окремо.

Видання Ґеснера починаєтсья передмовою про важливість афористичних 
антологій, про власні виправлення цитат зі Святого Письма, про довідники, 
використані ним у редакційній праці — усе це не включено до перекладу. Не 
увійшли до дерманської Пчоли й подані в кінці цюріхського видання інші тво-
ри — афористична збірка Максима Сповідника Чотириста сентенцій про до-
сконалу любов та інші чесноти, послання Антіохійського єпископа Теофіла до 
Автолика Про Бога й християнську віру і Слово проти поган Татіана Асирійця. 
Перекладач, натомість, взяв зі свого джерела лише життєписи гаданих авторів 
антології — Антонія та Максима, опис змісту й самі тексти, опустивши те, що 
вважав, мабуть, зайвим для руського читача34. 

Мова перекладу — архаїзована церковнослов’янська, практично без 
домішків народно-розмовних елементів. У ній багато болгаризмів35, і це 
дозволяє припускати, що в підготовці перекладу, ймовірно, брав участь виходець 
з Болгарії. Можливо, при жвавих стосунках Острога з Атосом, це був якийсь 
прибулець із Хіландаря (вже болгаризованого на той час); цією особою міг бу-
ти відомий болгарський церковний діяч Діонісій Раллі-Палеолог, який дещо 
раніше перебував в Острозі36. Південнослов’янські риси церковнослов’янської 
мови міг засвоїти і вживати як нормативні і який русин після тривалого пере-
30 Сперанский М. Переводные сборники изречений в славяно-русской письменности: Ис-
следования и тексты // Чтения в Императорском обществе истории и древностей рос-
сийских при Московском университете. – Москва, 1905. – Кн. 1. – С.372–378; Мицько І. 
Острозька слов’яно-греко-латинська академія. – Київ, 1990. – С. 123.

31 Marti R. Studien zur Sprache der russischen Pčela. – S. 13.
32 Ibid. – S. 14.
33 Сперанский М. Переводные сборники изречений. – S. 388.
34 Там само. – С. 380–381.
35 Там само. – С. 388–389.
36 Мицько І. Острозька слов’яно-греко-латинська академія. – С. 123.
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бування на Святій горі. Окрім того, присутність болгаризмів могла бути зумов-
лена поширеним у той час консервативним московським правописом.

Можливо, князь Константин Острозький напередодні заснування нової 
школи й друкарні між 1597 і 1602 вирішив посилити вчений склад Дермансько-
го монастиря, на той час ще не “обшежительного”. Хтось із присланих ченців, 
мабуть, і викінчив переклад. Найімовірніше, це був архидиякон Кипріян, ви-
пускник Острозької академії, де він навчався, зокрема, під керівництвом пізні-
шого Александрійського і Константинопольського патріарха Кирила Лукаріса.

Найважливіші біографічні дані про Кипріяна довідуємося з передмови 
Захарії Копистенського до “Бесід Йоана Золотоустого на 14 послань апостола 
Павла”. Про Кипріяна тут ідеться як про острожанина (“c÷щa † града Oстрoгa”), 
добре освічену в західноєвропейських університетах людину (“в Єнεтїихъ жε 
и Патавїи [тoбтo у Вeнeцiї тa Пaдуї]] любoм÷дрствовaшa”, досконалого знавця 
грецької мови (“м÷жa в Єллинскoмъ дїaлεктѣ иск÷снa”); відомо, що він побу-
вав на Святій Горі (“в стѣñй гoрѣ Aөoнстѣй пoжившa”)37. Кипріян неодноразово 
відвідував східних патріархів як для узгодження церковнополітичних дій, так і 
в потребах академії, привозячи зі Сходу необхідну для навчання літературу (у 
зв’язку з Кипріяном джерела згадують Історію Георгія Кедрина і Суму Томи 
Аквінського) 38. У 1605 р. він переклав з грецької Бесіди на Євангеліє від Йоа-
на Йоана Золотоустого. Дослідники також пов’язують його ім’я з перекладом 
Синтагматіона про Святі Церковні Таїнства Філадельфійського митрополи-
та Гавриїла Севіра з Венеції (Дермань 1603)39.

Південно-західна Русь в силу своїх церковно-політичних стосунків з 
Грецькою Церквою користала з можливості посилати своїх представників на 
такі “стажування” до Константинополя чи на Святу гору; подібний “вишкіл” 
проходять такі діячі як Ісакій Борискович, Йов Княгиницький, Йоан Вишенсь-
кий — усі вони побували в Дермані, повертаючись зі Сходу, хоч ідещо пізніше 
від часу перекладу Пчоли.  

Якщо переклад флорилегія псевдо-Максима у всіх його варіантах мав 
бурхливу літературну історію на руських землях (за словами, Софії Щеглової, 
рідко яка книгозбірня Російської імперії в XIX ст, що має рукописні сховища, 
не володіла би хоч одним рукописним примірником примірником Пчоли40), то 
псевдо-Антонієвих флорилегіїв до самого кінця XVI cт. у слов’янській версії 
не існувало. В цьому сенсі Дерманський переклад представляв нове надбання 
руського письменства. 

Цей церковнослов’янський переклад став також відповіддю, очевидно 
37 Тітов Хв. Матеріяли для історії книжної справи на Вкраїні в ХVI–XVIII вв.: Всезбірка 
передмов до українських стародруків[=Збірник історично-філологічного відділу УАН, 
17]. – Київ, 1924. –  С. из. ñ

38 Legrand É. Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par des 
Grecs au dix-septième siècleю – Т. 4. – Paris, 1896. – Р. 220. – Nr. 47.

39 Мицько І. Острозька слов’яно-греко-латинська академія, с 126; Ясіновський А. Про 
венеціансько-острозькі культурні контакти: “Синтагматіон” Гавриїла Севера // Україна 
XVII cт. між Заходом та Сходом Європи: Матеріали I-го українсько-італійського 
симпозіуму 13–16 вересня 1994 р. / ред. О. Мишанич. Київ — Венеція, 1996. – C. 560.

40 Щеглова С. “Пчела” по рукописям киевских библиотек. – Москва, 1910. – C. 28.
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несвідомою, на заяву Петра Скарги, що “не було ще на світі, ні не буде жодної 
академії, ні колегії, де богослов’я, філософія й інші визволені науки іншими 
мовами [крім латинської та грецької] вивчалися і розумілися. Зі слов’янської 
науки ніхто не може бути вченим”41. Як бачимо, Острозька академія все ж 
зуміла виховати покоління книжників, що були в стані поставити власну 
східнослов’янську сакральну мову — церковнослов’янську — на один рівень 
з грекою і латиною.

За рівнем поширення і впливу на пізніші літературні твори дермансь-
ка Пчола поступалася ізводам попереднього перекладу. Як вважає С. Ще-
глова, вона тепер вже мало відповідала потребам і смакам суспільства, а 
тому не мала великого поширення. Її читали здебільшого в монастирях на 
українсько-білоруських землях, а також у консервативному таборі російських 
старообрядців42.

Не поширилась ця версія і на Московщині, оскільки увагу читачів у XVII cт. 
все більше займали друковані книжки. Крім того, тут, як вже мовилося, був ще 
в досить широкому обігу, хоч і коротший, проте звичніший варіант Пчоли.

Дерманський переклад Пчоли доводить рівень вченості острозько-дер-
манського наукового осередку, рівень знання грецької мови, зацікавлення 
візантійською традицією. Однак через незначне поширення у списках і 
відсутність друкованої версії навряд чи він виконав функцію, яку ця гномологія 
відігравала колись у візантійській культурі і яку в давніші часи в Русі певною 
мірою відіграв перший переклад в його декількох ізводах — функцію ознайом-
лення з перлинами античної мудрості.

Andrii Yasinovskyi. THE HOLY TRINITY MONASTERY OF DER-
MAN’ IN VOHLYNIA AND SLAVONIC TRANSLATION OF THE 
PSEUDO-ANTONIUS’ “MELISSA” OF 1599

41 Скарга П. О единстве Церкви Божией под одним пастырем // Памятники полемической 
литературы в Западной Руси, кн. 2 / ред. П. Гильтебрандт [=Русская историческая 
библиотека, 7]. – Санкт-Петербург, 1882. – Cтб. 485.

42 Щеглова С. “Пчела” по рукописям киевских библиотек. – C. 24.
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