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-  Краткие сообщения Института истории АН СССР
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культуры
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-  Чтения Общества Нестора-летописца 
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полку Игореве». -  Чернигов, 1986

-  Monumenta Germaniae Historica. Scriptores
-  Monumenta Poloniae Historica



6

ВСТУП

олись Б. Греков жалівся: «Як не здається дивним на 
перший погляд, але це факт, що ми «київський період» 
нашої історії у плані суспільного ладу знаємо краще, 
ніж наступний за ним час роздробленого існування 
Русі» (294, с. 253). Проминулі півстоліття історичних 

студій не змінили зазначеного співвідношення. XII ст. вивчається пе
реважно у зв’язку зі Словом о полку Ігоревім, з потреб його коменту
вання. Дослідження ж суцільної подієвої канви практично не велося. 
Натомість у фундаментальних курсах і підручниках закріпилася схе
ма -  одразу по смерті Мономаха дається загальний огляд ситуації у 
Владимиро-Суздальській, Новгородській і Галицько-Волинській зем
лях. В ліпшому випадку ще говориться, але менше, про інші землі. 
Вкрай рідко згадується Половецький Степ, що займав добру третину 
сучасної України. Далі з’являється Батий, що дозволяє просто перегор
нути невиграшну (неактуальну?) удільну сторінку і увійти знов у звич
ну державницько-патріотичну колію. Російські історики починають 
змальовувати піднесення Москви, українські -  оспівувати Данила 
Галицького. XII ж століття лишається якимось тупиком на узбіччі 
історичної магістралі.

Правда, невгамовним збурювачем історіографічного спокою 
вже два віки виступає Слово о полку Ігоревім, створене в цю найглу- 
хішу добу. Тому-то його написання так багато разів намагалися пере
сунути в іншу добу, знайти йому більш адекватну традиційним уявлен
ням часову локалізацію, ніж «темне» XII століття.

Створення наукової картини вітчизняної політичної історії 
XII ст. глибоко актуальне в контексті розробки сучасних наскрізних 
курсів. У багатьох вузівських курсах XII ст. просто ігнорується, в 
ліпшому випадку викладається скоромовкою. Тому досліджувана в 
даній монографії тематика тісно пов’язана з науковою темою «Історія 
та історіографія західноукраїнських земель», що довгі роки дослід
жується в Ужгородському універститеті, і ширше -  з такими новітні
ми ми дисциплінами як політична історія, етнодержавознавство, етно- 
політологія, конфліктологія, українознавство, що лише зараз 
окреслюють свої контури, визначаються з предметом й інструментарієм.

Анатомування історичного процесу, розтин його на періоди зав
жди штучно-умовний. Проте без такої вівісекції не існувало й самої б 
історичної науки. Для вітчизняної історіографії впродовж десятиліть 
була характерною періодизація на підставі соціально-економічних 
критеріїв. І формаційний, і багато інших принципів періодизації 
грішать явною телеологічністю, неусвідомленим прагненням видати
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сучасність за вінець історичного розвитку, до якого начебто прямував 
увесь суспільний процес. Нині ж все більше утверджується погляд на 
історію як на самодостатню у кожній своїй точці. Іншими словами, сус
пільство здобуває у кожну епоху приблизно стільки, скільки і втра
чає -  вся справа у оцьому “приблизно”. Історія суспільства -  це 
історія його самоперетворення, причому кожен момент можна розг
лядати як кінець чергового перетворення і початок наступного. Тому 
за великим рахунком не існує “втрачених поколінь”, “пропащого 
часу” тощо. Мінорно акцентовані історії середньовіччя є історіогра
фічними міфологемами, загалом далекими від дійсності. Стихійне 
відчування принципової гомогенності, однорідності історичного часу 
давно підштовхує до того, щоб прив’язувати історичні епохи просто 
до звичних одиниць виміру суспільно-історичного часу -  чотирирічних 
президентських термінів у США, п’ятирічок в СРСР тощо. Крупнішою 
історіософською одиницею залюбки беруться століття. Іноді поняття 
“епоха-століття” намагаються тлумачити дещо розширено, наприк
лад, починати XIX ст. штурмом Бастилії і закінчувати пострілом у 
Сараєво. Але це данина тій же міфологічній свідомості, для якої по
чаток і кінець епохи мають маркуватися театрально виділеними точ
ками. Зовсім зневажати таку особливість людської психіки не можна 
і не варто -  жоден історіописець не відмовиться від ефектного прологу 
й епілогу (тому й ми почнемо свій розгляд давньоруського XII ст. з 
Любецького з’їзду, а завершимо загибеллю Романа Мстиславича -  на 
той час фактично найстаршого з-поміж князів України-Русі, з яким 
відійшло багато притаманного людям XII ст.). Єдине, що хочеться 
зауважити -  не варто надавати таким ефектним облямівкам стату
су онтологічної самості. В принципі, історію XII ст. можна почина
ти і закінчувати цілком по-канцелярськи -  з 1101 по 1200 рік. З погля
ду філософії історії, вони нічим не гірші за узяті нами -лишень менш 
висвітлені джерелами. Якби і джерельна інформація доходила до нас 
крізь товщу віків рівномірно, то історикові було б ніколи не пізно 
давати експозицію і ніколи не рано підводити підсумки.

Аж до доби Ярослава Мудрого включно бачимо бурхливе 
розростання держави, обростання її все більш віддаленими і все менш 
економічно вигідними колоніями, перетворення її на імперське об’єд
нання різних міні- і квазі-державок на чолі з намісниками, племінни
ми вождями, жерцями, воєводами, купцями чи й просто відвертими 
авантюристами. Для цього періоду характерне протистояння молодої 
імперії Києва старій імперії Константинополя, князі іменують себе 
імператорським титулом “каган”, запозичивши його від тюрків. 
Саме цей період імперіотворення викликав найбільше уваги в істо
риків. З середини XI ст. імперія Рюриковичів починає надломлюва
тися під власною вагою. Її фантастичні обшири стало неможливо
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контролювати з одного центру. По глибі поповзли тектонічні тріщи
ни. Цей другий період давньоруської історії, позначений усобицями 
Ярославичів і Всеслава Полоцького, яскраво відображено у Повісті 
врем’яних літ, Слові о полку, билинах -  він хвилював уяву нащадків і 
багато десятиліть опісля. Третій період -  тимчасової стабілізації імперії, 
її стагнації -  припадає на три покоління князів, що прагнули титула царя
-  Всеволода, Мономаха, Мстислава Великого. Четвертий період -  де
монтаж імперії, формування на її руїнах етнотериторіальних держав. 
Традиційно його починають від смерті Мстислава 1132 р. Тривав він 
досить довго порівняно з попередніми двома, його завершення змазане.

Зсуви сучасної української історії дозволяють по-новому погля
нути і на події XII ст. -  надто багато тут римується. Таке деталізоване 
співставлення давно напрошується. Метою автора є з’ясування ролі і 
місця державницьких і загалом політичних процесів на теренах Украї- 
ни-Русі XII ст. в загальному контексті українського державотворення. 
Серед окремих завдань роботи слід назвати такі: виявити основні 
рушійні сили політичного розвитку України-Русі, розкрити природу полі
тичної механіки міжкняжих взаємин, сформулювати реальне співвідно
шення між тогочасними відцетровими і доцентровими процесами, поста
вити події в Україні-Русі у широкий міжнародний контекст, виявити 
геополітичні пружини внутрішніх конфліктів, оцінити співвідношення 
суб’єктивних і об’єктивних чинників, що впливали на тогочасне полі
тичне життя, зокрема на княжі усобиці, тісно ув’язати перипетії військо
во-політичної історії з історією економічною, соціальною і церковною.

Дана розвідка практично вперше в українській історіографії 
розглядає відрізок XII ст. з такою мірою деталізації. Тут подано 
оперті на максимум джерел, різнобічно вмотивовані історико-полі- 
тичні портрети усіх найвпливовіших князів України-Русі XII ст. Впер
ше українську історію введено в такий широкий контекст, порічно 
прослідковано вплив хрестоносної епопеї на внутрішню ситуацію. 
Пропонується оригінальна структуризація процесу трансформації 
держави Рюриковичів у XII ст.: імперія -  федерація -  конфедерація
-  окремі незалежні держави.

Матеріали даного дослідження можуть бути використані при 
творенні загальних курсів історії, теоретичної політології, україно
знавства тощо. Вони повертають сучасній суспільній свідомості чима
ло реалій, призабутих нащадками, розширюють наші знання про рідну 
минувщину.

Робота носить повністю самостійний характер (без участі 
співавторів), вона спирається на потужну історіографічну традицію, 
але відповідальність за зроблені висновки несе сам автор. Висновки, 
що лягли в основу монографії, було апробовано в цілому ряді публі
кацій [1077-1096], численних виступах автора на наукових конферен
ціях, а також у формі спецкурса в Ужгородському університеті.



РОЗДІЛ 1

УК РАЇН А 'РУСЬ XII ст.
В ДЖЕРЕЛАХ ТА ІСТОРІОГРАФИ

Підрозділ 1. 1. Специфіка джерельної бази
Особливістю XII ст. є велика кількість і принципове різно

маніття джерел, хоча на джерельній базі вкрай негативно позна
чилися київські погроми 1169, 1203, 1240 р., наступних епох. Те 
ж, що навіть незважаючи на це, зберігся такий багатий корпус 
джерел, свідчить про високу активність усіх суспільних процесів 
Hą Русі XII ст. Саме в XII ст. до даних літописів й археології 
додаються чисельні акти і печатки, все більше доходить до нас 
юридичних документів. Літописів теж стає значно більше, їх 
ведуть у багатьох місцевих центрах (1199, с. 37).

Основними джерелами руської історії XII ст. є Іпатський 
(53), Лаврентівський (52) і Перший новгородський літописи (44, 
55). Унікальну інформацію містять 610 малюнків Радзивілівсь- 
кого літопису (78). їх доповнюють оригінальні повідомлення 
Воскресенського (59) і Никонівського літописів (60), татищевські



10

джерела (97, 1218). Для з’ясування окремих нюансів політичної 
історії XII ст. залучено також пізніші літописи, які рідко вико
ристовувалися у студіях даної доби (56-58, 61-77). В цілому ха
рактер літописів добре визначає запис у Никонівському літо
писі під 1409 р.: «Я написав це не на докір кому-небудь, а за 
прикладом початкового літописця київського, який, не вагаю
чись, оповідає всі події буття земського; та й наші перші владо- 
держці без гніву дозволяли описувати все добре і зле, що відбу
лося на Русі, як при Володимирі Мономахові, не прикрашуючи 
описував Сильвестр Видубицький».

Ш ироко залучаються до реконструкції подій XII ст. і не- 
літописні літературні твори. Особливо це стосується Слова о пол
ку Ігоревім (26), яке М. Тихомиров назвав «найкращим джере
лом» для історії Русі X II ст. (1020, с. 111). С лово Д анила 
Заточеника (24) визнано «призмою, крізь яку переломилося 
немало шматків і закутків руського життя ХІІ-Х ІН  ст.» (899, 
с. 13), «прямим і безпосереднє відображення того, що становило 
собою руске суспільство в ХІІ-ХІІІ ст.» (970, с. 13).

І понині невичерпаним джерелом лишається агіографічна 
література (19-22, 90, 92, 99), особливо Києво-Печерський Пате
рик (ЗО). До цих творів примикають писання Клима Смолятича 
(32) і Кирила Турівського (83).

Використано також численні східноєвропейські, західноєв
ропейські і східні наративні джерела. Зі східноєвропейських ве
лику інформацію про Русь XII ст. несуть перш за все польські 
джерела (107,108,123,124,128-131). Особливе значення має «Хро
ніка і діяння князів або правителів польських» Галла Аноніма 
(11), якого вважають французом, італійцем чи угорцем, що при
був до Польщі чи то 1086 чи то 1113 р., був або вчителем ритори
ки, або княжим канцеляристом, або ченцем. Уся хроніка пере
йнята ідеєю необхідності сильної княжої влади, міцної держави, 
що могла б протистояти зовнішнім ворогам. Цим хроніка дуже 
подібна до наших літописів. Через вік після Аноніма писав 
Вінцент Кадлубек, що довів виклад до 1202 р. (124). У др. пол. 
XIV ст. укладено «Велику хроніку князів польських» (6). Тоді ж 
продовжив хронікерську традицію Ян Длугош (118). Викорис
тано і окремі польські рочники (107).

З чеських джерел виділяється «Чеська хроніка» Козьми Пра
зького, декана собору св. Віта, доведена до 1125 р. Вона скла
дається з трьох книг, перша завершується 1038 р., друга 1092. 
Останню, найдетальнішу книгу написано переважно на основі
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власних вражень. Автор -  палкий критик усобиць, прихильник 
сильної влади, вся хроніка просякнута підкресленим патріотиз
мом (34).

З німецьких джерел важлива «Слов’янська хроніка» Гельм- 
гольда (13), доведена до 1171 р. Безцінним для історії Балтії і 
Західної Русі (Білорусії) є «Хроніка Латвії» Генріха Латвійського 
(14). Використано й дрібніші німецькі джерела (36).

Різноманітними є візантійські джерела. Це «Алексіада» 
Анни Комнін (1083 -  після 1148), доньки імператора Олексія І. 
Твір охоплює період 1081-1118 р. (1). Це і хроніка Іоана Зонари, 
що був імператорським секретарем і довів свій літопис до 1118 р. 
(46). Її ніби продовжує Микита Хоніат, охопивши період з 1118 
до 1206 р. (42, 125). Аналогічно Іоан Кіннам продовжив твір 
Анни Комнін, довів його до 1176 р. (25, 122).

Із романо-англійських джерел використано перш за все 
численні джерела про хрестові походи (23, 27, 28, 31), а також 
описи мандрів до Східної Європи (101). Для типологічних 
співставлень важливі документи внутриполітичного життя захід
них держав (105, 106). Зі східних джерел значну інформацію не
суть арабські і перські (12, 102), азербайджанські поеми Нізамі 
(41), подорожні записки аль-Гарнаті (82).

Залучено й іноземні джерела, що стосуються попередніх 
чи наступних епох, але контекстуально характеризують і XII 
ст.: Костянтин Багрянородний (35), П. Карпіні і В. Рубрук (33), 
інші матеріали по Золотій Орді (98).

З актових матеріалів залучено Руську правду (79), княжі 
устави і новгородські грамоти (15, 111), з епіграфічних -  графітті 
київських і новгородських храмів (8-10), берестяні грамоти (89, 
112), інші написи (45), зокрема написи на давньоруських книгах 
(2, 96, 103). Використано також багаті на інформацію фольклорні 
джерела, особливо билини (4, 5). Велику увагу приділено архе
ологічним джерелам (29).

Підрозділ 1. 2. Набутки і білі плями історіографії
XVII ст. вітчизняна історична думка переживала 
перехідний етап від літописання до становлення 
історії як системи наукових знань. Для українсь
ких інтелектуалів доби Руїни епоха феодального 

роздроблення ХИ -ХІИ ст. мала особливий інтерес, бо надто 
сильно перегукувалась з сучасністю. Тодішні автори, особливо 
письменники-полемісти, ревниво ставилися до давньоруської
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доби, оберігаючи її від очорнення, інколи впадаючи у надмірний 
критицизм щодо джерел. Зародки концептуального підходу до 
тієї епохи бачимо вже в Густинському літописі (54).

Сподвиж ник П. М огили, автор анонім ного трактату  
«Judicium» (1638) вбачав причини розпаду Русі в усобицях, ба- 
тиєвій навалі і підступах Рима (272, с. 315). Львівський бурмістр 
В. Зиморович, автор хроніки «Львів потрійний», теж вбачав при
чину занепаду Русі в її розділі на ворогуючі князівства (1246). 
Ф. С оф онович в своїй хроніці велику увагу приділив 
XII ст. Він будував виклад, відстоюючи ідеал сильної монархіч
ної влади, що береже державу від усобиць. Тому Ф. Софонович 
недовірливо ставився до ду- та тріумвіратів. Він цілком сприй
няв з Галицько-Волинського літопису теорію «Галич -  другий 
Київ», феєрично змалював Романа Мстиславича, що «самодер
жавство царское в Галичі себі учинил» (93, с. 31). Синопсис 
підкреслював традиції «самодержавства» Києва стосовно інших 
руських земель. 1205 р. це «самодерж авство» перейш ло до 
«Галицкаго княжения», але згодом повернулося до Києва, і 1321р. 
там «спиняється» Гедимін. Гостро засуджував усобиці Ф. Про- 
копович, проте його уявлення сильно залежали від тодішньої 
джерельної бази, наприклад князювання Юрія Довгорукого він 
датував 1162-1195 р. (858, с. 318, 338). Автор «Історії русів» чи не 
перший з істориків намагався з’ясувати структуру- роздробленої 
Русі: «З 1161 р. назвалися Великими Князівствами: Галицьке в 
Чермнорусії, Володимирське на Клязьмі і, нарешті, Московсь
ке по місту Москві» (459, с. 40).

Російські історики XVIII ст. розглядали ту добу переваж
но в негативному плані, трактуючи її як час розпаду єдиної дер
жави і єдиного народу (В. Татищев, І. Болтін). М. Щ ербатов 
вперше висловив думку про федеративний устрій Київської Русі, 
порівняв його з устроєм Священної Римської імперії, «де кур
фюрсти під владою єдиного глави, чи обраного імператора, самі 
чи через послів своїх дбають про спільне благо германського 
корпусу» (1176, с. 258). С. Десницький, В. Крестінін, Ф. Вольтер 
вперше застосовують термін «феодалізм» щодо Русі (333).

Я. Маркович відзначив, що Малоросію «можна іменува
ти колискою росів» (698, с. 2), вперше вживши термін, що став 
таким популярним в радянській історіографії. Ту ж думку по
вторив Д. Бантиш-Каменський: «Там виникла вітчизняна колис
ка наша» (162, с. 1). М. Маркевич доводив, що український на
род походить від іншої племінної основи, ніж російський (695).
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Ю. Венелін відзначав близькість східних слов’ян, та вважав, що 
право зватися росами належить переважно українцям (221, с. 6).

Погляди М. Карамзіна на Русь XII ст. визначались його 
монархічною позицією, були вкрай нігілістичні: «Давня Русь по
ховала з Ярославом (Мудрим -  С. Ф.) свою могутність і благо
получчя. Заснована єдиновладдям, вона втратила силу, блиск і 
громадянське щастя, будучи знов роздробленою на малі облас
ті... Держава, яка за одне століття пройшла шлях від колиски до 
своєї величі, підупала й руйнувалася понад триста років» (цит. 
за 593, с. 59). Подібні імперські окуляри ще довго викривляли 
погляд на наше середньовіччя. Проте у гострій суперечності з 
міфом про занепад було створене тоді Слово о полку Ігоревім.

М. Надєждін вказував, що удільна система нічого спільно
го не має з феодалізмом, шукав пояснення роздроблення у зви
чаях слов’ян (726). Услід за ним М. Полевой вперше вивів, що 
основою виділення окремих князівств була наявність різних 
слов’яно-руських віток. Його заслуга і в тому, що він першим 
вимагав розкривати закономірності вітчизняної історії. Та сам 
він, шукаючи причин переходу від одного періоду до іншого, 
збивався на зовнішні фактори (нормани, половці, монголи) (830).

Водночас почалось вивчення давньоруської роздробленості 
західними істориками. Ф. Сегюр запропонував формулу дав
ньоруського феодалізму як «васалітет без ф’єфів». Він закликав 
шукати причини роздроблення «у звичаях того часу і швидше в 
неминучості обставин, ніж у недалекоглядності окремих людей», 
підкреслював, що «ці розділи були неминучими» (1239, с. 129).

Вінцем російської дворянської історіографії «удільного пе
ріоду» стали праці М.Погодіна. Вони відзначалися джерельною 
грунтовністю, широтою підходу. М. Погодін називав матема
тичним свій метод, що полягав у вибранні з літописів усіх зга
док про той чи інший предмет, ситематизації їх і подальшої кри
тики. І все ж автор лиш ився в руслі ш аблонної концепції 
прогресуючого занепаду Русі від Ярослава Мудрого до Батия. 
За ним, XII ст. не внесло до політичної структури Русі ніяких 
суттєвих змін. З іншого боку, він вважав, що в Києві до XIII ст. 
жили великороси, котрі після Батия пішли на північ. Натомість 
порожні землі в XIV ст. зайняли переселенці з Волині і Галичи
ни, що й стали предками українців (821-823).

В середині XIX ст. панувало уявлення про удільний пері
од як про суцільний хаос. Найбільш яскраво цей стереотип відоб
разив Л. Толстой. Описуючи викладання у своїй приватній
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школі, він зазначав: «Один з учителів якось захопився і, не по
слухавшись моєї поради, не пропустив удільного періоду і в ’їхав 
в усю несінітницю і безурядицю Мстиславів, брячиславів і бо- 
леславів. Я увійшов до класу в той час, як учні мали розповіда
ти. Тяжко описати, що з цього вийшло. Викликані вчителем, 
нарешті, заговорили, хто сміливіше і пам ’ятливіше. Всі розу
мові сили було напружено для того, щоб запам’ятати «дивні» 
імена, а хто що робив, було для них другорядне. «Ось він, як 
його, Барикав, -  чи що? -  почав один, -  пішов на... як там його?» 
-  «Муслав, Л. М.?»- підказала дівчинка. -  «Мстислав», -  відпо
відав я. «І розбив його наголову» -  з гордістю говорить один. 
«Ти постій! Річка тут була»... Найпам’ятливіші спробували ще, і 
сказали б, мабуть, вірно, якби підказувати їм дещо. Але до того 
все це було потворно, і до того шкода було дивитися на цих 
дітей; усі вони, як кури, яким кидали раніше зерно і тепер кину
ли піску, раптом розгубилися, розквохталися, надармо засуєти- 
лися і ладні перещипати одне одного, що ми вирішили зі вчите
лем більше не робити таких помилок. Проминувши удільний 
період, ми продовжуємо руську історію...» (1060, с. 175-176).

Подібний нигілізм охопив не лише педагогів, а й науков
ців, особливо зарубіжних. Н априклад, у досить грунтовному 
курсі Е. Лавіса і А. Рамбо писалося: «Від часів Ярослава Муд
рого до монгольської навали руської історії, строго кажучи, не 
існує» (617, с. 277). Інтерес науковців до даної доби дещо пробу
дила дискусія 1850-х р. між М. Погодіним і М. Максимовичем, 
кого вважати справжніми «россами», південців чи північників. 
М. Максимович бачив усе різнобарв’я того часу: «Період уділів 
Росії був віком рицарства її, в якому ж стільки було похмурого 
і кривавого, скільки світлого і живоносного. Любов до Руської 
землі і її слави сильно розвинулася в ці перші віки нашого хри
стиянства... І ось вже Київ, розсіявши руську силу свою по всіх 
ділянках Руської землі, між нащадками свого великого князя, 
сам зостався тільки з іменем «великого». Та це ім’я звучить пра
дідовою славою для руських; та золотий престол Київський не
стримно притягує до себе руських князів, і за спільне для них 
його ім’я вони жертвують часто своїм удільним, твердим маєт
ком» (687, с. 78-79).

Слов’янофіли висунули ідею росіян як «старшого брата» 
усіх слов’ян, за що їх критикував М.Чернишевський (1136). Далі 
протиставлення «руських народностей» вилилося в концепцію 
М.Костомарова, що грунтувалася на конфронтації двох начал:
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демократичного, федеративного, втіленого в «південноруській» 
або «малоруській» народності, і «единодержавія», уособленого 
великоруською народністю. Найрельєфніше ця концепція пред
ставлена в його працях «Две русские народности» (1861), «Мыс
ли о федеративном начале в Древней Руси» (1861), «Черты на
родной южнорусской истории» (1861), «Начало единодержавия 
в Древней Руси» (1870). Костомаров зазначав, що в удільний 
період «частини почали проявляти своє самобутнє існування 
одна за іншою. Правда, декілька дрібніших народностей об’єдна
лося, зате оформилися, об’єдналися і зміцніли більші, злиті з 
менших», причому таких він налічував шість: південно-руська, 
сіверська, великоруська, білоруська, псковська і новгородська 
(561, с. 17).

Услід за Костомаровим протиставлення Дніпровської і За- 
ліської Русі набуває все б ільш ого обгрунтування у працях 
С.Соловйова і В. Ключевського. Погляд на Північно-Східну Русь 
як на щось самобутнє, несхоже на передуючу їй Київську, набув 
величезного поширення, проникнув в навчальні курси та попу
лярні видання: «Дніпровська Русь -  найдавніший період нашої 
історії, не хронологічно тільки, а й реально дуже далекий від 
наступної історії власне Росії, що виросла з удільного князів
ства Північно-Східної Русі. Русь Дніпровська і Русі Північно- 
Східна -  дві цілком різні історичні дійсності; історію і тої, й іншої 
створюють не однаково два різні відлами руської народності» 
(908, с. 18).

Переломною для історіографії XIX ст. стала концепція 
С.Соловйова про визрівання нових, «державницьких», начал на 
Півночі на противагу старим, «родовим» началам Київської дер
жави (983, т. 1). Причини цього С. Соловйов вбачав у геополі- 
тичних змінах: «Первісна сцена руської історії, славетний вод
ний шлях з Варягів у Г реки, наприкінц і X II ст. виявився 
нездатним розвинути з себе міцні основи державного побуту. 
Життєві сили, слідуючи споконвічно визначеному напрямку, від
кочуються від Південного Заходу до Північного Сходу». Цей 
рух історик пов’язував з часами Андрія Боголюбського, а ру
біж двох періодів датував 1169 р. (983, т. 1, с. 528). Принциповою 
заслугою С. Соловйова став і його послідовно-еволюційний під
хід до таких «дискретних», «пунктирних» відрізків історії, яким 
уявляється нам XII ст.: «Не ділити, не дробити Руську історію 
на окремі частини, періоди, але з’єднувати їх, прослідковувати 
переважно зв’язок подій з внутрішніх причин» (983, т. 1, с.55).
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Звідси -  наріжна в С. Соловйова думка про органічне виростан
ня кожної нової державної форми з передуючих їй форм.

М. Устрялов сприйняв і розвинув концепцію С. Соловйо
ва, різко протиставив удільну систему західному феодалізму, 
котрий трактував як протистояння короля і васалів. Оцінка ним 
удільної доби була цілком протилежною карамзіновій: її об
ставини порівняно з західними порядками «були іншими. Н а
род не знемагав в неволі, міста не руйнувалися, звичаї не грубі
шали, бо тут не стояло питання про обмеження княжої влади. 
Йшлося лише про право князів на уділи... Через те удільний 
період ознаменований квітучим станом міст, успіхами про
мисловості, пом’якшенням звичаїв, могутністю руської сили у 
війнах з сусідніми народами». Рубежем «роздроблення Русі на 
незалежні князівства» був 1157 р. (1073, с. 92, 109).

В. Пасек бачив головну причину утворення уділів не у кня
жих стосунках, а у прагненні міст до самостійності (784).

К. Бестужев-Рюмін писав: «Період удільний зазвичай і геть 
слушно вважається найтяжчим для розуміння і пояснення: чи
сельність розрізнених центрів історичного життя, сила осіб, що 
постійно борються між собою з причин не зовсім зрозумілих 
для нас -  віддалених нащадків, участь міського населення у цих 
которах -  все це примушує дивитися на час від Ярослава до на
шестя татар як найпохмуріший подіями і найтемніший для дос
лідження період... Два питання постають перед дослідником:
1) як утворилася удільна система, 2) чим підтримувалася єдність 
Руської землі» (180, с. 152).

Б. Чичерін, на відміну від С. Соловйова, вважав, що за 
періодом родового ладу не одразу настав період державний. Між 
ними існував ще дуже тривалий період громадянського суспіль
ства, коли усвідомлення кровного зв’язку вже минуло, і осно
вою для суспільного побуту став приватний інтерес і договірні 
взаємини (приблизно у XII ст. ) (1137).ЗТут ідеться про своєрід
ний нелінійний перехід від родового до феодального через буржу
азне.

* Д. Іловайський відстоював погляд про єдність Давньої Ру
сі при своєрідності її окремих частин. На його думку, держава 
утримувалася вкупі завдяки особливій системі політичної рів
новаги , що не давал а  жодному князівству  посилитися за 
рахунок інших (421).*

ч В. Ключевський розвинув концепцію С. Соловйова, різко 
протиставляючи київський (імперський) і удільний періоди,



17

пояснюючи зміни XII ст. перш за все колонізаційним рухом з 
Півдня на Північний Схід. Заперечуючи за давньоруською держа
вою право зватися монархією, він не вважав її і федерацією 
«в звичному смислі», бо основу останньої вбачав у політичному 
договорі й наявності «союзницьких установ». На його думку, якщо 
це й була федерація, то «не політична, а генеалогічна», «один з тих 
середньовічних общинних союзів, в яких з приватноправової осно
ви виникали політичні відносини». В. Ключевський вважав, що 
про належність московського краю до Київської Русі можн$ гово
рити дуже умовно: «До пол. XII ст. не помічено прямого сполу
чення між Київською Руссю і Ростово-Суздальським краєм». Він 
чи не першим точно датував початок власне великоруської історії: 
«Російський народ вийшов на історичну арену з князем Андрієм» 
Боголюбським (527, с. 200-201, 289, 403).

В. Сергеєвич відмовився від поняття «єдина держава» для 
Давньої Русі, ввважав, що там було «чимало водночас існую
чих невеликих держав», що базувалися вже не на «родовому», а 
на «договірному началі», яке виступало в двох іпостасях: 1) «Іс
торія княжих стосунків ніщо інше, як історія договорів»; 2) взає
мини князя і народу теж оформляв договір (945, с. 1-3). Роз
виваю чи цей підхід, Ф. Л еонтович  доповнив , що подібні 
договори не носили довільного характеру, в їх основі лежало 
звичаєве народне право*(627). Таким чином, услід за М. Максимо
вичем і М. Костомаровим Ф. Леонтович чітко пов’язав політичну істо
рію з етнічною, показав, що перша є похідною від другої.

М. Д ’яконов теж трактував княжу Русь не як цілісну дер
жаву, а як союз окремих земель, кожна з яких мала суверенітет 
(365). Свою версію соловйовської концепції запропонував С. Пла
тонов: усобиці спалахували через те, що «родові поняття князів 
не відповідали правильному державному порядкові... Княжий 
єдиний рід розпався, замість нього стало існувати кілька взаєм
но ворожих його гілок, що обернулися на якби окремі роди... 
Кожна сім’я князів мала свого окремого великого князя. Дер
жава, словом, розкладалася і тому слабшала і біднішала»^(808, 
с. 53). Тут фактично йдеться про федерацію, яка порівняно з імпе
рією оцінюється як регресивна форма.

М. Павлов-Сильванський вважав, що «руський феодалізм» 
не мав принципових відмінностей від західноєвропейського і три
вав чотири століття -  від 1169 до 1565 р. Роздробленість в його 
концепції не виглядає аномалією, навпаки -  вона визнається 
основною рисою класичного феодалізму (773, с. 71).
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На зламі ХІХ-ХХ ст. теорія контрасту двох народностей 
переросла в теорію М. Грушевського, який начисто заперечував 
прямий спадковий зв’язок від Київської Русі до Русі Владими- 
ро-Суздальської. Видатною віхою в історіографії княжої Русі став 
вихід II тому «Історії-України-Русі» М. Грушевського (1899, 
друге, розширене видання -  1905). Значна частина тому присвя
чена "аналізові подій від Л ю беча до смерті Ром ана (303, 
с. 90-229). Автор виділяв в XII ст. три віхи: 1) 1054-1132 рр., доба 
успішного змагання децентралізації і «концентраційних змагань» 
(303, с. 126); 2) доба усобиць 1146-1162 рр., коли «Київ ще був 
дійсно центром не тільки цілої України, а й цілої Східної Євро
пи» (303, с. 127), тобто не вживаючи терміну «імперія», М. Гру- 
шевський пише про добу її розпаду; незрозуміло, що саме пере
ломного побачено у 1162 р., очевидно, тут опечатка, з контексту 
напрошується 1169 р.; 3) 1169 -1203 р. (межами виступають два 
погроми Києва), коли з ’являю ться два конкуренти Києва -  
Владимир-на-Клязьмі і Галич (303, с. 128).

Стаття М. Грушевського «Звичайна схема «русскої» історії 
й справа раціонального укладу історії східного слов’янства» 
(1904) стала переломною для української історіографії. М. Гру- 
шевський починає історію великоруського народу з ХІІ-ХІІІ ст. 
і відмовляє йому в праві на київську спадщину (ЗОЇ). З катего
ричним запереченням виступив О. Пресняков: минуле двох на
родів до XII ст. «так тісно належить однаково історії обох гілок 
руського народу або ж обох національностей руських -  велико
руської і української, що без втрат повноти і правильності на
укового вивчення, без зради історичній правді розривати ви
вчення їх доль не можна» (850, с. 10). Фактично, М. Грушевський 
і А. Пресняков наголошували на зовсім різних аспектах пробле
ми. Водночас О. Пресняков заперечуав і родову теорію, твердя
чи, що і в XII ст. взаємини князів грунтувалися на «не родо
вому, і не договірному, а сімейному, отчому праві» (849, с. 153).

Книга О. Преснякова «Княже право в древній Русі» скла
ла цілу епоху в студіях політичної історії Русі. Основну помил
ку своїх попередників О. Пресняков вбачав у змішуванні питан
ня про спадковість старійшинства (де відігравали свою роль 
генеалогічні моменти) і питання володіння волостями, здійсню
ване незалежно від генеалогії. 1915-16 р. О. Пресняков читав ву
зівський курс, в якому виходив з поняття «єдності руської на
родності», тобто великоросів і українців, тому вимагав «київський 
період розглядати як пролог не південноруської, а спільноруської
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історії». Він розвивав тезу В. Сергеевича про відсутність єдиної 
держави, розглядав князівства ХІ-ХІІ ст. в контексті боротьби 
двох тенденцій -  вотчинно-спадкового права і прагнення «князів, 
що володіли Києвом, зберегти єдність розпорядження силами 
всієї Руської землі» (850, с. 10, 154, 231).

1906 і 1912 р. двома виданнями виходить курс Г\ Ковален
ка «Українська історія». Третій розділ «Усобиці князів і боротьба 
з кочовниками» витримано в песимістичному ключі: «Наші пра
діди здавна визначались тим, що не вміли добре впорядкувати 
громадського і державного діла... Через те виходила велика ко
лотнеча». Причини родроблення, крім того, вбачаю ться в тім, 
що «робочі люде, а особливо селяне не мали певної вигоди» від 
держави, у нападах кочівників (532, с. 56-57).

1911 р. виходить « Ілю стрована історія У країн и »  
М. Грушевського. Початок виокремлення земель тут датовано 
Любецьким з’їздом, «першою виділилася, і то найбільш різко -  

"Галичина, під властю Ростиславичів». Відокремлення Чернігів
щини пов’язується з олеговими війнами, а Переяславщини і Ту- 
рово-Пінщини датується серединою XII ст. П олітична історія 
Києва дається вкрай стисло. Роман Мстиславич оцінюється як 
творець нової держави, продовжувач «самостійного Державно
го життя» (302, с. 101-114).

Д. Багалій не погоджувався з поглядом на Русь як федера
цію, вказуючи, що над українською, білоруською і російською 
частинами її не було якогось спільного уряду (158, с. 227).

1918 р. у Полтаві виходить «Історія України» Г.Хоткеви- 
ча. Проблематика XII ст. спершу розглядається в діахронічно
му аспекті у частині II «Київська держава», потім в синхроніс
тичном у в III розділі «Окремі князівства  на Русі». О гляд 
політичної історії зроблено вибірково: дано портрети п ’ятьох 
великих князів: Святополка, М ономаха, М стислава, Довгору
кого і Мстислава II, потім вже йдеться про Батия. Таким чином 
збережено російську традицію розглядати конкретну історію ук
раїнських земель лише до 1169 р. (1123). Пізніше виходить «Істо
рія української держави» О. Терлецького, що розглядав Київсь
ку державу як федеративну (1012, с. 34, 83).

М. Покровський вбачав головний сенс XII ст. в тому, що 
«князь і його бояри, работоргівці, тепер перетворюються у зем
левласників», що, в свою чергу, було зумовлено занепадом  
Дніпровського шляху в умовах хрестових походів (828). Впро
довж 20-30-х р. даний період в РРФ С Р майже не вивчався.
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З російських авторів до нього зверталися хіба емігранти, трак
туючи з позицій великоруського шовінізму. А. Волконський 
писав: «Країна, населена руським народом від Карпат до Біло
го моря і Суздаля, від Новгорода до Києва, -  була нічим іншим, 
а Росією» (238, с. 7). Це був стрімкий крок назад до М. Погодіна. 
П. Мілюков розглядав Русь XII ст. як сімейну федерацію авто
номних правителів (706).

З альтернативною точкою зорою тоді ж виступили ук
раїнські й білоруські емігранти-науковці. М. Векар доводив, що 
«тисячу років тому білоруський народ був уже політично неза
лежним» (1242, с. 42, 56). Йому вторив Р. Островський, доводя
чи, що вже «в cep. IX ст. білоруські племена були організовані у 
власну окреміш ню  держ аву» (1236, с. 32). Д. Д орош енко 
датував «початок розпаду Київської держави» добою Яросла- 
вичів (354, с. 55, 59).

1938 р. І. Крип’якевич завершує свій курс «Історія Украї
ни» (вперше опубліковано в діаспорі 1949 р., в Україні 1990 р. ). 
Роздробленість трактується діалектично: «Київська держава була 
найбільша в Європі -  це був прояв її могутності, але одночасно 
й джерело слабості. При рідкому населенні і невиробленій ко
мунікації важко було ці величезні простори утримати під од
нією владою». Історик не нехтує й суб’єктивним моментом: «В 
самій династії не стало талановитих одиниць, що вміли б управ
ляти великою країною», підкреслено вплив на українську ситуа
цію хрестових походів та внутріш ньої кризи Візантійської і 
Німецької імперій (598, с. 71).

С. Юшков вперше обгрунтував тезу, що міжкняжі стосун
ки грунтувалися на суто феодальних сеньйоріально-васальних 
нормах (1182-1184). Цей факт був далеко неочевидним через так 
звану мобільність князів, тому М. Павлов-Сильвансьий визна
вав такі стосунки лише між князем і боярами (773). С. Юшков 
користувався щодо Русі поряд з іншими терміном «феодальна 
імперія», маючи на увазі наявність в ній етнічних земель фінських, 
литовських, тюркських племен (1184, с. 166-7; 176). За С.Юшко- 
вим, Київська Русь припинила своє існування 1169 р.

1940 р. в Києві вийшов академічний курс історії України, 
розділ «Київська Русь і феодальні князівства» написав К. Гусли- 
стий. Він зазначив: «Київська Русь в основному була східносло
в ’янська держ ава. Її існування було спільним початковим  
періодом в історії України, Росії і Білорусії. Після розпаду Київ
ської держави на території України утворилося п’ять земель, або
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великих феодальних князівств: Галицьке, Волинське, Київське, 
Чернігово-Сіверське та Переяславське. На території цих князівств 
і оформилась українська народність» (471, с. 36).

Б. Греков, не вживаючи терміну «імперія», співставляв Русь
Х-ХІ ст. саме з «державою М еровінгів і К аролінгів і за їхнім 
походженням, і за їхньою структурою, і за їхніми подальшими 
долями». Для позначення такого типу держав він запропонував 
термін «ранньофеодальна монархія» (294, с. 31, 369). За Б. Тре
ковим, «русский народ», виступає на історичну арену ще в 
VI ст., становить собою не окремі племена слов’ян Східної 
Європи, а більш широке о б ’єднання, хоча визначення йому 
автор не дав, підкреслюючи лиш його етнічну єдність в київську 
добу, причому поняття «восточные славяне» і «русский народ» 
виступають у нього як однозначні (294, с. 7, 9, 23, 401,475). Лише 
в одному місці Б. Д. Греков говорить про народність, вказуючи, 
що етногенетичний процес завершився «формуванням слов’янсь
кої народності» (294, 309). Він відзначає дві етнічні одиниці -  
плем’я і народ (294, с. 237). Тут з’являється формула, що на півсто
ліття стає класичною в радянській історіографії: «Київська дер
жава -  колиска великоруського, українського і білоруського 
народів» (294, с. 335). Ту ж концепцію розвивав М. Державін: 
східнослов’янські племена в цілому складали «русский народ» 
(335, с. 48, 57, 77).

Та пріоритет в розробці концепції єдиної давньоруської 
народності належить В. В. М авродіну. У монографії «Образо- 
вание Древнерусского государства» (1945) він писав про неї ще в 
теоретичному плані, говорячи про етнос Русі ІХ-ХІ ст. не як 
конглом ерат племен, а єдину народн ість  (672, с. 380, 392, 
395-402). Ту ж характеристику дано і в наступній книзі «Древняя 
Русь» (1946), але й визнано, що тоді складання народності все ж 
не завершилося, роздробленість розчленувала її. Та згодом ав
тор вже підкреслював, що розпад був не так наслідком незавер
шеності процесів її формування, як результатом  зовніш ніх 
впливів. Розвиваючи концепцію Б. Грекова, В. Мавродін надає 
великого значення національній свідомості і самосвідомості 
населення Київської Русі, усвідомлення ним єдності Русі і її на
роду. Пізніше, він, слідуючи за Б. Трековим і М. Державіним, 
віддає перевагу вже терміну «русский народ», незважаючи на те, 
що в радянській гуманітарній традиції термін «народ» вживався 
переважно у соціальному значенні (трудящі маси).

Згідно В. М авродіна, народностями були великороси,
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українці і білоруси XIV-XV ст., але вони були етнічними утво
реннями, не ідентичними народності, що склалася в Київській 
Русі. На початку 1950 р. він виступає зі статтею, в якій вже не 
сумнівається, що в ІХ-ХІ ст. «сложился русский народ», і ста
вить питання про наукове розуміння самого терміну «русский 
народ»: «Зачастую термин «русский народ» употребляется для 
обозначения и русских времён Олега и Игоря, и русских наших 
дней. Это неверно». Полемізуючи з А. Удальцовим, В. Мавродін 
підкреслює, що народ не є якоюсь особливою етнокатегорією, 
яка виникає услід за союзом племен і передує народності, і вва
жає, що в київську добу східне слов’янство консолідувалося в 
єдину «русскую народность». Щ об розмежувати народності 
XIV- XV ст. і народність ІХ-ХІ ст., він пропонує «визнати 
правом ірним  услід за терм іном  «древнерусский язы к», 
«древнерусская литература», «древнерусское искусство» и термін 
«древнерусская народность» (674, с. 62). Тут автор статті вже інак
ше ставить питання про еволюцію східнослов’янського етносу в 
період після розпаду Давньоруської держави. Він не вважає 
феодальне роздроблення основною причиною розчленування 
давньоруської народності на три наступні. У книзі «Образова
н а  єдиного русского государства» він розвиває далі концепцію 
давньоруської народності (674). Історик твердить, що вона від
значалась єдністю мови, території, культури, психічного скла
ду, усвідомленням єдності усіх руських (670).

1951 р. в Інституті історії АН СРСР відбулося обговорен
ня мавродінської етногенетичної концепції (210). Відзначено, що 
концепція суперечила аргументованим поглядам класиків не 
лиш е української історіограф ії (М . К остом арова, М. Гру- 
ш евського), а й російської (К. К авеліна, М. П окровського, 
О. Преснякова). Головний аргумент (єдність давньоруської мови) 
суперечив думці найбільш ого автори тета  з давньорусько ї 
лінгвістики О. Шахматова: «В історичну епоху руські племена 
так далеко розійшлися одне від одного, що й говорити не можна 
про існування єдиної руської мови» (1150). З різкою критикою 
В. М авродіна виступили В. Пашуто, О. Зимін, В. Сидоров та 
інші. Загальну думку присутніх висловив Г. С анж аєв: 
«У Київській Русі були три різновиди східнослов’янської єдності, 
котрі пізніше дали початок трьом братнім народностям». В за
ключному слові В. М авродін погодився з критикою  колег і 
обіцяв переглянути свою концепцію. Проте в дискусію втрутив
ся ЦК ВКП (б), і з того ж 1951 р. мавродінська концепція стала
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офіційною. У наступній монографії В. В. Мавродин присвячує 
«Давньоруській народності» цілий розділ (674, 258-263), підкрес
лює, що одним з головних процесів давньоруської історії було 
складання східнослов’янських племен в давньоруську народність.

В роки другої світової війни та перші повоєнні десятиліття 
активізувалося вивчення давньоруської історії на Заході. Західні 
медієвісти відзначалися нігілістичним підходом до Київської дер
жави. Німецький історик О. Хітце писав: «Те, що ми надибуємо 
в Росії перед монгольською навалою, не є, строго кажучи, єди
ною великою державою, яка могла би розпастися. Це швидше 
рихле поєднання малих східнослов’янських племінних держав. 
Воно було скріплене й орган ізоване північногерманськими 
вікінгами і перетворене на певну хитку конфедерацію, наявність 
якої втім не виключало військових зіткнень» (1231, с. 98-99). 
Французький медієвіст Л .Альфан й американський україніст 
К. Меннінг писали, що Русь розірвали «громадянські війни». 
Л. Альфан твердив, що й до них «Київська Русь була єдиною 
лише теоретично», що великий князь очолював «сімейну федера
цію» (1229, с. 390; 1234, с. 38). Аналогічно й Дж. Кларксон відзна
чав, що «в київський період не було часу, коли б існувала «Русь
ка держ ава»... Коротш е каж учи, кожний князь, подібно до 
королів, герцогів, графів і баронів на Заході -  прагнув підпо
рядкувати собі таку обширну територію, яку тільки міг утрима
ти під своїм військовим контролем» (1227, с. 30-32). Р. Кернер 
писав, що «чотири віки руської історії характеризуються важли
вим торговим і стратегічним значенням шляху з Варяг у Греки. 
Коли ж цю основу було підірвано, Київська держава розпалася» 
(1232, с. 13-14). Е. Лемберг розглядав Київську Русь як сукупність 
«ворогуючих між собою держав» (1233, с. 47).

На імперському характері держави Рюриковичів наголо
шував І. Борщак: «Домонгольську Русь населяли, користуючись 
сучасними термінами, українці, білоруси, росіяни, фінські і 
тюркські народності, але українці займали найбільшу частину 
населеної території. Вони... також довго грали керівну роль. 
Культурна спадщина домонгольської Русі збереглася головним 
чином в Русі литовській і польській і лиш частково -  в мос
ковській... Таким чином, історія домонгольської Русі цілком 
входить в історію України і частково -  в історію Росії» (1222, 
с. 222). М. Флоринський писав: Київська держава «навряд чи 
більше, ніж дуже рихла федерація міст-держав» (1228, с. 8). 
У. Аллен, слідуючи за російською емігрантською історіографією,



зазначав: «Навряд чи можна обговорювати питання про окрему «ук
раїнську національність» до періоду між 1590 і 1700 р.» (1221, с. 23).

Вершиною емігрантської історіографії проблеми стала 
багатотомна «Історія Росії» Г. Вернадського, зокрема том «Київ
ська Русь» (1948). Починаючи добу роздроблення 1139 р., він 
писав: «Якщо ми будемо розглядати лише політичну історію 
цього періоду, то у нас, можливо, виникне спокуса вбачати 
головну причину дезінтеграції у міжкняжій боротьбі. Та такий 
підхід буде поверховим. Як ми знаємо, князь в ті часи не був 
абсолютним монархом... Найчастіше міжкняже суперництво 
було зовнішнім виразом куди глибшого суперництва між міста
ми й князівствами». Автор вказує три причини роздроблення: 
етнічні («це був зачатковий період формування української і 
білоруської національностей»), економічні (занепад Дніпрово
го шляху, складання замкнутих регіональних ринків), соціальні 
(зростання місцевого боярства) (222, с. 236-37).

І. Лисяк-Рудницький закликав підходити до княжої доби з 
загальною українською історичною перспективою: «Вважаю 
доречним ретроспективне застосовувати сучасне національне 
поняття «Україна» до минулих епох у житті країни й народу, 
коли цей термін ще не існував чи мав інше значення. Приклад 
України щодо цього не унікальний... Для українських істориків 
було б кориснішим зосередити свої зусилля на питаннях змісту 
і суті, ніж на термінології» (634, с. 43, 45).

Питання про державно-політичну трансформацію Русі по
стійно виникало у радянській дискусії 1950-51 р. про періодиза
цію вітчизняної історії. І. Смірнов вказував, що «Київська дер
ж ава ніяк не може розглядатися як свого роду рання 
централізована держава», вона була «формою державної єдності 

І руської народності, що ще не стала нацією», причому ця єдність 
! зберігалася до Батия (969, с. 94-6).

В. Пашуто продовжив започатковану С. Ю шковим тра
дицію вивчення васальних відносин князів. В. Пашуто так і не 
довів ідентичність руського васалітету з західним, але заперечу
вати сам факт васалітету після В. Пашуто стало неможливо. Він 
визначав державний лад Русі доби роздроблення як «колектив
ний сюзеренітет», що пришов на зміну «ранньофеодальній мо
нархії» (833; 794). В розвиток цих ідей А. Назаренко протиста- 
вив теорії «ранньоф еодальної м онархії»  свою концепцію  

І «родового сюзеренітету», що існував на Русі до  кінця XI ст. (729).
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У Польщі аналогічну теорію «родової» держави Пястів розви
вав Дж. Адамус (1219).

Б. Рибаков характеризував Русь Володимира й Ярослава 
Мудрого як «ранньофеодальну імперію», «єдину автократичну 
імперію» (921, с. 147-150; 466, с. 574-77). Він категорично висту
пив проти Костомарової концепції федерації: така могла існува
ти лиш до появи порівняно єдиної ранньофеодальної держав^ 
Русі (925). Б. Рибаков визначав народність як етнічну спільноту 
доби формування рабовласницького (феодального) суспільства, 
яка складається на базі мовної спорідненості. Давньоруській 
народності передувала єдина слов’янська народність ІІ-ІѴ ст. з 
черняхівською культурою. Руська (давньоруська) народність 
почала виокремлюватися в Ѵ-ѴІІ ст. В ІХ-Х ст. «завершився 
ранній період формування давньоруської народності», що закріп
лено утворенням Давньоруської держави (914). В наступній статті 
Б. Рибаков повторив це визначення, уточнивши його характе
ристикою економічних зв’язків. Він говорить про формування 
давньоруської народності в Х-ХІ ст. лише після того як зникли 
літописні племена. Він же уточнює і саме найменування народ
ності, рекомендуючи «во избежание путаницы» називати її не 
«русской», а «древнерусской» (923). Водночас з цього питання 
виступив А. Насонов, який вважав, що народність склалася в 
ѴІ-ХІ ст. (737, с. 7). Б. Рибаков запропонував період від Яро- 
полка II називати не феодальною роздробленістю, а першим ета
пом зрілого феодалізму. Спершу він датував початок цього ета
пу 1136 р. (919).

Д. С. Л ихачов підкреслю вав, що «русская литература
ХІ-ХІІІ в.» виросла «на єдиній основі давньоруської народності». 
У свою чергу, література «сприяла складанню цієї народності, 
творячи ту спільність культури, що є однією з необхідних ознак 
утворення народності, а потім і нації» (638, с. 231).

1953 р. виходять академічні «Очерки истории СССР» з роз
ділом «Виникнення давньоруської народності», написаним 
Л. Черепніним. Тут твердиться, що вона склалася з окремих 
слов’янських племен в епоху розкладу первіснообщинного ладу 
і виникнення класового суспільства. За Л. Черепніним, ми має
мо підстави говорити про певну спільність території, мови, 
психічного складу давньоруської народності. При цьому всі на
звані форми спільності могли мати місце «лише на основі пев
ної (хоча і дуже відносної в епоху раннього феодалізму) еконо
мічної спільності». Тому автор надає особливого значення єдності



мовній і особливо почуттю єдності руських людей і Русі, патрі
отизмові, яким просякнуті література, фольклор і літописи Русі 
(768, с. 253-258). «Очерки» розцінюють державно-політичні про
цеси на Русі XII ст. не лиш як закономірні, а й цілком прогре
сивні: «Феодальна роздрібненість стала фактом очевидним. За
вершувався ранньофеодальний період Росії. Та на поч. XII ст. 
здійснено спробу відновити старий політичний устрій». Тому 
діяльність Мономаха оцінюється досить критично: в його особі 
«феодали знайшли правителя, що зумів на якийсь час шляхом 
компромісу посилити значення київського князя і захистити його 
класові позиції. Та стара форма надбудови відмирала, і воскре
сити минуле повністю вже було неможливо» (768 с. 190, 191).

В. Довженок підкреслював, що землі-князівства не були 
чимось новим у XII ст., вони виникли ще з утворенням Київсь
кої держави і становили її структурні одиниці. На його думку, 
єдність Русі трималася на міцних економічних зв’язках, спіль
ності культури, церкви, законів, важливу роль грала й потреба 
у спільній обороні проти Степу. Початок складання давньорусь
кої народності він відніс до доби антів (347).

1954 р. формула «єдиного кореня» закріплюється в пар
тійному документі, який на довгі роки ліг в основу офіційної 
етногенетичної концепції, обов’язкової для радянських вчених. 
У «Тезах про 300-річчя возз’єднання України з Росією» відзначе
но: «Російський, український і білоруський народи ведуть своє 
походження з єдиного кореня -  давньоруської народності, що 
створила давньоруську державу -  Київську Русь» (с. 5). До юві
лею вийшла стаття М. Тихомирова, який вважав головною умо
вою формування давньоруської народності в княжу добу єдність 
економічних зв’язків, разом з тим визнаючи також спільність 
м:овиТтериторїі (1018).

1955 р. публікується перший широкий біонарис про Юрія 
Довгорукого -  О. Яновського. Це найперший такий об’ємний 
твір про князя XII ст. Але методи створення цього портрету ча
сто межували з фальсифікацією. Наприклад, автор писав: «З іме
нем Юрія Довгорукого пов’язане народження між Волгою і Окою 
Великої Русі. Тут, на древній слов’янській Суздальській землі і 
довкола неї склалася великоруська народність» (1201, с. 4). Між 
тим, назві «древньої слов’янської Суздальської землі» абсолют
но неможливо підібрати обгрунтовану слов’янську етимологію, 
це несумнівна адаптація якогось іншомовного топоніму, найімо
вірніше угро-фінського (900, с. 54). До того ж автор свідомо
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відмовився від об’єктивності і повноти викладу матеріалу: «У 
нарисі описано далеко не всі діяння Юрія Довгорукого. В його 
часи майже безперервно тривали міжусобні війни, в яких він 
брав участь. Нами відзначено лише ті походи і битви, що є най
характернішими для його діяльності» (1201, с. 5). Автор висту
пив проти так званої схеми Татищева у висвітленні описуваної 
доби, за якою, на думку автора, «політична боротьба, що відбу
валася на Русі, зображається перш за все як заплутаний^крива- 
вий клубок особистих і родових порахунків між князями» (1201, 
с. 6). Услід за А. Панкратовой) О. Яновський стверджує, що «го
ловною  силою , яка ш товхала держ аву до дроблення були 
великі феодали-бояри», а «стійким і послідовним противником 
боярства у боротьб і за єдність Русі був трудовий народ» 
(1201, с. 14,21).

Водночас в російській еміграції поширюються більш тве
резі погляди на проблему. М. Чировський доводить, що «Росія 
виникла у XII ст. на берегах Волги і Оки» (1225). Ця теза, прав
да, нехтує кількавіковою передісторією великоруської народності, 
зате стверджує її автохтонність. Якщо в радянській історіографії 
період єдиної Київської Русі протиставлявся добі феодальної роз
дробленості, то німецький історик А. Римша, навпаки, писав, 
що «загальна картина київського періоду, що охоплює понад 
триста років, відзначається єдинообразністю і завершеністю. Тут 
були закладені всі основи для подальшого історичного розвит- 
ки Росії» (1237, с. 21). Такий погляд  цінний тим , що не 
міфологізує ролі Батиєвої навали у долі східного слов’янства.

1958 р. виходить збірник «Вопросы формирования русской 
народности и нации». Стаття про давньоруську народність у ньо
му належить Л. Черепніну. У ній давньоруська народність вис
тупає як етап розвитку російської народності. Автор висуває таку 
періодизацію формування російської (великоруської) народності: 
«1) 6-9 ст. -  період розкладу первіснообщинного ладу і генезису 
феодалізму у східних слов’ян, коли створюються передумови для 
виникнення давньоруської народності; 2) 9- поч. 12 ст. -  ранньо
феодальний період на Русі, час подальшого розвитку давньо
руської народності; 3) 12-13 ст. -  період феодальної роздробле
ності, коли створюються передумови для формування на основі 
давньоруської народності великоруської, української і білорусь
кої; 4) 14-15 ст. -  період поступового подолання феодальної 
роздробленості, час складання великоруської, української і біло
руської народностей; 5) кінець 15-поч. 17 ст. -  час утворення і
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зміцнення Російської централізованої держави, коли великорусь
ка народність остаточно оформилася». В ЇХ - на поч. XII ст. 
розвиток давньоруської народності був пов’язаний з розвито- 
ком феодалізму (с. 32). Прискорюючим моментом у процесі її 
складання стала боротьба зі степовиками. Зокрема, «під час по
ходів в ополченнях, в яких збиралася велика кількість руських 
воїв, складалися територіальні і культурні зв’язки, формували
ся риси майбутньої національної держави» (1127, с. 10-11, 32, 27, 
38).

«Вельми складним питанням є взаємозв’язок проблеми 
формування народності з проблемою класової боротьби. Впро
довж 9 - на поч. 12 ст. класові суперечності у древній Русі, прита
манні феодальній формації, все більше загострювалися, і це за
гострення знаходило свій прояв в антифеодальних рухах. Але в 
ході цих рухів руйнувалися рештки родоплемінних зв’язків, скла
далися нові стосунки між широкими масами продукуючої час
тини населення, засновані на зв’язках територіальних, в умовах 
зміцнення феодального способу виробництва». Виявляючи при
чини складання на базі давньоруської народності трьох наступ
них, Л. Черепній розходиться з тими, хто вбачає їх у зовнішніх 
чинниках. Л. Черепній не спостерігає краху і розпаду ні Давньо
руської держави, ні її народності -  просто «відбулося розчлену
вання ранньофеодальної держави на ряд феодальних земель і 
князівст у результаті дальшого прогресу феодалізації. І створи
лися передумови для дроблення давньоруської народності». Для
ХІІ-ХІІІ ст. констатовано відносну єдніст^>\давньоруської народ
ності, хоча вже тоді намітилися етнічні йіеркі нових народностей, 
«почався процес дроблення давньоруської народності, що вже 
значно пізніше призвів до творення т^ьох народностей» (1127, с. 
39-40, 54-57, 66, 69-70,* 74).

Того ж 1958 р. М. Беркович вперше в українській історіогра
фії зв’язав формування народностей з розпадом давніх імперій 
(на зарубіжному матеріалі) (177, с. 163).

К. Гуслистий вважав, що в Х ІІ-Х ІІІ ст. склалися перед
умови для творення трьох народностей, у XIV-XV ст. українсь
ка народність в основному сформувалася. Давньоруська ж народ
ність не була стійкою етнічною спільністю і почала розпадатися 
ще в XII ст. (316, 11-44).

За М. Брайчевським (що розвивав підхід М. Грушевсько- 
го), загальноруський етнічний масив (але ще не народність) склав
ся в першій пол. І тис. н.е. і відомий як анти. В XI ст. від спільного
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кореня відбрунькувалися прабілоруси, а в XII -  праросіяни. Фор
му держави М. Брайчевський визначав так: «Можна твердити, 
що Русь не прийм ала заверш еного  м онархічного устрою  і 
протягом усієї своєї історії тяжіла до республіканських форм 
правління» (196).

1972 р. виходить програмна стаття В. М аланчука, в якій 
українська історія трактується як придаток російської (689). То
го ж року автор став секретарем Ц К  КПУ з ідеології, а його 
точка зору -  офіційною. В цілковитій протилеж ності^  нею  
Ю. Бадзьо того ж року почав писати трактат «Право жити». Його 
II розділ «Минуле, або Сучасна історіографічна неоколонізація 
України радянською Росією» безкомпромісно критикує концеп
цію єдиної давньоруської народності, підкреслю є, що «всі 
слов’янські народи мають свою «русскую», «чеську», «польську», 
«болгарську» і т. д. історію Х ІІ-Х ІІІ ст., усі, крім українців і 
білорусів. Чому? Чому українці і білоруси підлягають іншим 
законам етногенезу?» (161, с. 140). Подібний аргумент висуне 
згодом Л. Залізняк: «Чому слов’янська людність на території 
Польщі ѴІІ-ІХ ст. вважається праполяками, держава ІХ-Х ст. зі 
столицею Гнєзно зветься першим Польським королівством, а 
Київська Русь ще «аморфна», тобто не українська?» (390, с. 232). 
Зрозуміло, з ’ясування тогочасних етнополітичних процесів на 
українських теренах вимагало спеціальної праці, поява якої в 
УРСР була неможливою.

1974 р. М. Котляр відзначає, що в XII ст. не існувало ні 
росіян, ні українців, «а існували південне і північне відгалуження 
єдиної давньоруської народності» (578, с. 59). Це був вже знач
ний крок уперед, оскільки дозволяло говорити бодай про про
образ окремої української народності в XII ст. Більш того, 
М .Котляр припускав, що українська народність почала форму
ватися у «другій половині XII -  першій половині XIII ст.» (578, 
с. 52), тобто ще до Батиєвої навали.

Тоді ж П. Толочко так узагальнив різноманіття поглядів' 
на давньоруський етногенез: «1) давньоруська народність не 
становила собою цілком стійкої етнічної спільноти, і її розклад 
визначався державним розпадом Русі епохи феодальної роз
дробленості; 2) давньоруська народність була стійкою етнічною 
спільнотою і значно пережила Київську Русь; 3) давньоруська 
народність 12-13 ст. переживала період дальшої консолідації і 
була одним з основних елементів єдності країни аж до татаро- 
монгольського нашестя» (1056; 1043, с. 195). Сам П. Толочко



зо
схилявся до третього висновку, але вважав, що він потребує 
додаткового  обгрунтування. Він зазначав , що «активність 
суспільнополітичного життя Русі епохи феодальної роздробле
ності не тільки не сприяла обласній мовній замкнутості, але й 
практично виключала її», те ж саме стосовно інших ознак єдиної 
народності (1043, с. 56-62, 195-199). Виступаючи проти пере
більшення впливу роздробленості на історичні долі давньорусь
кої народності і полемізуючи з М. Державіним, В. Мавродіним, 
Л. Булаховським, Р. Аванесовим, автор відзначав, що вчені не 
мають переконливих аргументів і найчастіше посилаються на 
«формулу феодальної роздробленості, при котрій ніби-то глох
нуть між окремими землями економічні, культурні і політичні 
зв’язки. Недоведене положення про розпад Давньоруської дер
жави, таким чином, перетворилося і в основний доказ розкладу 
давньоруської народності» (1040, с. 184).

П. Толочкові належить відповідний розділ у восьми- (де
сяти-) томній «Історії УРСР» під назвою «Русь в період феодаль
ної роздробленості (X II- перш а половина X III  ст. ) (468, 
364-420). Розділ складається з семи параграфів: перший «Основні 
тенденції історичного розвитку Русі», далі п’ять нарисів про землі 
України-Русі (у кожному спершу окреслено територію, потім 
оглянуто політичну історію) і сьомий «Древня Русь і кочовики». 
Концепція П. Толочка є подальшим творчим розвитком риба- 
ковської. Методологічно важливим тут є спроба більш деталь
ної соціологічної періодизації періоду:

1) з 1130-х до cep. XII ст. дистанціювання регіональної знаті 
вкупі з місцевими князями від Києва;

2) друга половина XII ст. -  гострі суперечності між міс
цевими князями і їхніми боярами;

3) злам ХІІ-ХІІІ ст. -  вихід на історичну арену дворянства, 
основної опори князів (468, с. 364-5).

Не менш цінною є думка, що класова боротьба у XII ст. 
мала дві форми -  повстань і єресей. Менш обгрунтовано тезу, 
що «етнічний розвиток Русі ХІІ-ХІІІ ст. відбувася шляхом даль
шої консолідації давньоруської народності», хоча при цьому 
визнаються локальні відмінності культури (468, с. 366, 367). 
П. Толочко запровадив термін «епоха Слова о полку Ігоревім», 
яку він датував то 1132-1240 р. (446, с. 139-142), то 1180-ми - 1240-ми 
роками (1040, с. 143-159).

1972 р. у Мюнхені з ’являється перший том «Історії Украї
ни» Н. Полонської-Василенко. Подіям XII ст. тут присвячено
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три параграфи: «Початок розвалу української держави», «Відо
кремлення земель», «Причини занепаду Київської Русі-України».

1978 р. Д. Лихачов виступив з полум’яною апологетикою 
М ономаха. Ф ормально полемічні стріли були спрямовані на 
25-річної давності «Очерки истории СССР», реально ж Д. Лиха
чов цілив у своїх сучасників (Б. Рибакова). Попри свою назву 
стаття «про політичну позицію Володимира Мономаха» не так 
з ’ясовує історичну конкретику (для цього потрібен був набага
то більший обсяг, ніж її три сторінки), як окреслює певну історіо
софську схему, причому робиться це з притаманним даному 
дослідникові блиском: «В історичному процесі ХІІ-ХІІІ ст. дія
ли як відцентрові, так і доцентрові сили. Жодну з цих сил не слід 
скидати з рахунку, визнаючи їх «реакційними», гальмівними для 
історичного процесу. Феодальне дроблення Русі аж до монго- 
ло-татарського завоювання ніколи не було тотальним. Повного 
феодального роздроблення не було». Д. Лихачов вважає, що 
відцентровим економічним тенденціям протистояли доцентрові 
ідеологічні, а Мономах був «виразником органічної єдності цих 
суперечливих тенденцій (640, с. 35). Застосування діалектичного 
інструментарію до вивчення такого суперечливого XII ст. слід 
визнати вкрай перспективним.

1979 р. з ’являється академ ічна «Історія УРСР». У ній 
Ф. Шевченко періодизує історію української народності прак
тично так же, як і К. Гуслистий. Разом з тим він вказує, що 
ХІІ-ХІІІ ст. -  «період феодальної роздробленості, який характе
ризувався тенденціями, з одного боку, до відокремлення певних 
територій, з другого -  до об’єднання окремих земель внаслідок 
поглиблення суспільного поділу праці й зростання зв’язків між 
ними» (468, кн. 2, с. 186).

Перспективний підхід до проблеми запропонував О. Май- 
борода: «Феодальні усобиці ХІІ-ХІІІ ст. являли собою боротьбу 
двох тенденцій у Давньоруській державі -  доцентрової та відцент
рової. Сама боротьба князів за Київський «стіл» велася не стільки 
у прагненні зміцнити свою відокремленість, скільки в надії відро
дити єдність Русі. Одночасно слід звернути увагу й на ту обстави
ну, що відцентрова тенденція не відбилася на етнічному розвитку 
Русі періоду феодальної роздробленості» (682, с. 56).

1986 р. Г. Сергієнко спробував дати періодизацію історії 
української народності. На його думку, вперше термін «народ
ність» вжив Ф. Енгельс: «У поемах Гомера ми знаходимо грецькі 
племена здебільшого уже об’єднаними у невеликі народності,
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всередині яких роди, фратрії і племена все ж ще цілком зберіга
ли свою самостійність» (368, с. 100). Перший етап існування ук
раїнської народності Г. Сергіенко датує ХІІ-ХІІІ ст., коли «відбу
валося зародження первісних ознак української народності в 
надрах давньоруської народності, яка в умовах феодальної роз
дробленості Київської Русі стала колискою російської, українсь
кої і білоруської народностей. До цих первісних ознак слід віднес
ти територіальний ареал, мовні особливості, етнічну назву». До 
ареалу формування української народності автор відносить 
«Київську, Переяславську, Чернігово-Сіверську, Подільську, 
Волинську та Галицьку землі, а також Північну Буковину і 
Закарпаття» (946).

1990 р. вийшла монографія О. Толочка «Князь в древній 
Русі», практично перш а подібного  роду в українській  
історіографії. Тут підкреслено принципову відмінність руської роз
дробленості від західної: відсутність жорсткого закріплення ди
настичних прав окремих феодалів на певну територію й пов’яза
на з цим так звана мобільність князів; нерозвиненість відносин 
сюзеренітету-васалітету та відсутність на цьому грунті числен
ної феодальної титулатури; неврегульованість процедури на
слідування земельних володінь і пов’язаної з ними політичної 
влади. Висунуто тезу про державний характер феодалізму на Русі, 
«у XII ст. на основі державної власності на землю склався держ- 
механізм розподілу земельних надань. Волості... належали не 
князю як такому, а тому столу, що він у цей час посідав... Пере
розподіл волостей відбувався щораз при зайнятті новим вели
ким князем столу, або в міру необхідності». Це забезпечило специ
фічний характер експлуатації землеволодінь -  ренту-податок. 
Князя мало що зв’язувало з волостю, його домен, як правило, 
був поза нею. Це не давало розвинутися багатоступеневій ва
сальній драбині, пишній титулатирі тощо. Суть роздроблення -  
в переході від державного феодалізму до повного імунітету місце
вих князів над своїми володіннями. «Ця тенденція цілком від
чутно проявилася вже в 30-ті pp. XII ст. й стала безумовно па
нуючою на 60-ті рр. Саме цим відрізком часу й можна датувати 
перехід Русі до роздробленості (1025, 172-184}. За О. Толочком 
ні 1169, ні 1199 р. не були переломними для Русі, вона розпалася 
лише на поч. XIV ст. (1028). Останній підхід грунтується на гіпер- 
критицизмі джерел і може оцінюватись як неоскептицизм.

На початку 1991 р. з’являється український переклад кур
су О. Субтельного «Україна: історія», що на кілька років став
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основним вузівським підручником. Аналізованій добі присвяче
но підрозділ «Занепад Києва» (1000, с. 47-48). З причин роздроб
лення на перший план висунуто суб’єктивні: розбрат серед князів, 
відсутність правил престолонаслідування. З об’єктивних причин 
називається «економічний застій» внаслідок зміни міжнародної 
торгової кон’юнктури.

Наприкінці 1991 р. вийшов І том вузівського курсу «Істо
рія України». У відповідній лекції Л. М ельника (472, с. 53-69) 
причину роздробленості автор бачить «у тогочасних виробни
чих і суспільних відносинах», «розвиткові феодального іїаду і 
його утвердженні на всій території» Русі. Роздробленість трак
тується як «природний наслідок розвитку феодального ладу». 
Найсильнішим місцем концепції є наголошення на наявності на
віть в цей період «централізаторських тенденцій, зокрема в ме
жах окремих регіонів Русі: П івнічно-Східного, П івденно-За
хідного і Західного. Тут утворювалися передумови дальшого 
формування споріднених народів -  російського, українського та 
білоруського» (472, с. 56-57).

Всупереч цьому С. М акарчук твердить: «Український на
род має близько 1100-літню історію, засвідченучджерелами. Мав 
свою державу щонайменше упродовж 900 років». В контексті 
українського етногенезу він розглядає й історію «українського 
етносу в умовах кризи давньоруської державності та золото- 
ординського панування (др. пол. XII -  XIII ст. )» (684).

Об’єктивістськи-обережний підхід до реалій XII ст. про
демонстрував Я. Д аш кевич, оперуючи з чотирма моделями 
східнослов’янських етносів: «альфа» -  символізує українців, 
включає іранський субстрат і норманський суперстрат, «бета» -  
символізує новгородсько-псковський етнос, включає балтський 
субстрат і норманський суперстрат, «гамма» -  символізує вели
коросів на угро-фінській підкладці, «дельта» -  білорусів на балт- 
ському субстраті (329).

О. Моця відзначає, що на сучасному етапі розвитку істо
ричної науки значно краще прослідковується завершальний етап 
формуванняУукраїнської народності (XVI- перш. пол. XVII ст. ), 
ніж початковий. Він трактує літописну «Україну» як контактну 
зону між землеробським і кочовим світом «від Карпат до Вол
ги», підкреслює, що нема жодних археологічних підстав для 
віднесення певного числа давньоруського люду до українців в 
ХИ-ХІІІ ст., наголошує на відсутності в ті часи самоназви ук
раїнці: «Вони або руси, або ж кияни, чернігівці, смоляни і т. д.».
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Водночас він констатує: «Нема ніяких заперечень тому, що підос
нова нової народності була закладена в давньоруський період... 
Однак і в XIV ст., на нашу думку, новий етнос ще не був по
вністю сформований» (718, с. 138). Отже, суть проблеми полягає 
в з ’ясуванні етнополітичної природи того соціального організ
му XII ст., який засвідчується джерелами на українських землях 
і який виступає предком сучасних українців.

Л. Залізняк розвинув концепцію М. Брайчевського, але без
посередніми предками українців вважає не антів, а склавінів. Русь 
він визначає як «імперію ранньосередньовічного типу», в якій «стар
шим братом» виступав український етнос, початок великорусько
го етногенезу у Волго-Окському межиріччі датує XI ст. (391, 
с. 136-7). Він пише: «Остаточне дозрівання білорусів, псково-нов- 
городців, росіян сталося в Х-ХІІІ ст. у складі праукраїнської імперії 
Київська Русь. Фактичний розпад останньої в другій половині
XII ст. знаменував собою унезалежнення від київської метро
полії згаданих молодих постімперських етносів» (389, с. 97). 
Тому «білоруси та росіяни, образно каж учи, походять від 
українського батька та балтської і фінської матерів» (390, с. 327).

Ю. Павленко акцентує, що «впродовж XI -  перш. пол.
XIII ст. реально існувала і розвивалася, набуваючи виразніших 
етнічних рис, давньоруська метаетнічна спільність». Та з кінця 
XII ст. «інтеграційні процеси (з відповідними етнічними наслідка
ми) охопили групи двох-трьох ближчих і однаково зорієнтова
них князівств». Він виділяє п’ять таких груп (771, с. 112-113).

1996 р. важливою віхою української історіографії стала фун
даментальна монографія П. Толочка «Київська Русь» (1045). Та 
принципові відмінності між Руссю домономаховою і післямо- 
номаховою тут не акцентуються, окремі розділи розглядають 
соціальний, економічний, етнічний розвиток  Русі в межах 
ІХ-ХІІІ ст. в цілому. Порівняно з періодизаційними підходами 
Б. Трекова це крок назад у методологічному плані. Концепція 
історії Русі XII ст. тут повторює виклад монографії 1987 р. (1040).

Тоді ж з ’явився курс Р. Іванченко «Історія без міфів. 
Бесіди з історії української державності». Київська держава 
XII ст. постає тут пасивним об’єктом злодіянь з боку Довгору
кого, Боголюбського і Всеволода III (414, 49-55). 
і 1997 р. вийшов курс історії України за ред. В. Смолія. Ав
тор розділу про Київську Русь М. Котляр розвиває пашутовсь- 
ку концепцію: Русь «у cep. XII ст. не розпалася... Змінилася лише 
форма державного устрою. Відносно єдину й централізовану мо



нархію змінила монархія федеративна. З cep. XII ст. Давньорусь
кою державою спільно керує об’єднання найвпливовіших і най- 
сильніших князів, що розв’язували питання внутрішньої і зов
нішньої політики на з’їздах. Київ залишився столичним градом 
Русі, мрією чи не кожного члена родини Рюриковичів» (475, с. 37).

ІЯскраву картину вітчизняного XII ст. (включаючи історікг 
С^епу)“ створила Н. Яковенко. Вона відзначила, що концепція 
єдиної народності базується переваж но на л інгвістичних 
аргументах, але «це те саме, що на підставі, скажімо, спільного 
латиномовного ш кільництва проголосити існування «єдиної 
латинської народності». Водночас вона заявила про рівне право 
всіх східнослов’янських націй на історичну спадщину Київської 
Русі. За Н. Я ковенко, Русь Х -Х ІІІ ст. в етнічному плані ще 
«аморфна», лиш з XV ст. «з Русі став вичленятися український 
народ» (1190, с. 59, 77). Ця теза викликала цілий ряд критичних 
відгуків (390; 1177).

О. Домбровський, виступаючи за розмежування українсь
кої й російської історії, відзначив, що свого часу Іспанія входи
ла до Римської імперії, але «яка була б реакція представників 
світової науки, якби іспанські історики починали історію Іспанії 
від Ромула і Рема?!» (353, с. 227).

У курсі Т. Ладиченко, В. Свідерської, Ю. Свідерського 
якоїсь цілісної концепції епохи не дається. Автори -  в полоні 
літописних штампів (ідеалізація М ономаха, демонізація степо
виків тощо) занадто однозначно твердять, що «Київська держа
ва  залиш алася стабільною  централізованою  монархією  до 
1132 року», а водночас період політичної роздробленості розпо
чато зі смерті Ярослава Мудрого, відокремлення Галицького кня
зівства від Києва датується 1097 р. Позитивною новацією курсу 
є така теза: «Серед причин державного відокремлення варто зга
дати величезну територію ..., населену різними народами» (618, 
с. 77, 65, 82).

Тоді ж з’являється курс «Історія України до XIV ст.», під
готований харківськими фахівцями під керівництвом В. Білоцер
ківського. Тут найпершою причиною розпаду Русі названо таку: 
«Великі державні утворення, що по-насильницькому об’єдну
ють різні за умовами життя землі, неминуче розпадаються». Го
ворячи про добу роздробленості, автори підкреслюють: «Україн
ська народність тоді вже існувала» (470, с. 123, 124).

у  У курсі донецьких істориків за редакцією Р. Ляха доба роз
дроблення трактується як «закономірний етап у поступальному
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розвитку суспільства, час повнокровного розвитку продуктивних 
сил, культури і суспільних відносин». Передумовою розпаду 
визначено величезні розміри держави, наявність в ній «різних 
племен, які так і не склали єдиної народності». 1205 рік тут 
визначається як віховий, оскільки тоді починається «феодальна 
війна 1205-1238 р.» (476, с. 48-9, 56).

В. Коцур і А. Коцур розглядають Київську державу (до 
1132 р. ) згідно толочкової формули як «ранньофеодальну мо
нархію з елементами федералізму». Далі ж, «видозмінюючи свою 
федеральну структуру, Русь проіснувала до 40-х років XIII ст.» 
(593, с. 32).

Я. Гольденберг визначає політичну форму Давньоруської 
держави так: «До XII ст. -  ранньофеодальна монархія з елемен
тами федералізму. З XII ст. -  федерація князівств з номінальним 
старійшинством київського князя». Паралельно використовується 
й термін «децентралізована держава». Етнічний характер цієї дер
жави (групи держав) визначається так: /(Багатоетнічна держава- 
імперія, яка об’єднувала усі східнослов’янські і ряд неслов’янсь
ких етносів, причому українські землі (Сер. Подніпров’я) були 
центром імперії, а панівним етносом були праукраїнці»! ( 278, 
с. 41, 64).

Отже, наявний стан вивченості вітчизняної історії XII ст. 
дуже далекий від задовільного. Це неодноразово відзначалося в 
літературі. О. Толочко зазначає: «Століття, що передувало ката
строфі 1237-1240 р., все ще лишається найменш вивченим ним з 
точки зору дослідження міжкняжих відносин» (1025, с. 171). Дещо 
генералізуючи різноманіття наявних погляди на природу дав
ньоруської державності XII ст., а отже, і на суть тогочасних 
політичних процесів , їх мож на звести до трьох основних 
поглядів:

1) ранньофеодальна монархія, центр якої має здатність 
зміщуватися (до Владимира, Галича тощо); даний підхід легко 
кореспондується з концепцією єдиної давньоруської народності, 
хоча може розвиватись і поза її контекстом;

2) федерація князівств, що в різні періоди мала різні міру 
централізму; цей підхід суперечить концепції єдиної народності, 
для їх узгодження потрібні спеціальні теоретичні конструкції;

3) розпад, дезінтеграція Русі на цілком окремі (де-факто - 
ворогуючі) держави якщо не з 1132, то з 1169 р.

Усі три підходи грішать певним етатизмом, стрибкоподіб
ністю змін. Подібний закид зробив О. Моця: «Розвиток етносу
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вивчається не в динамічному і змінному процесі, а в статичній 
застиглості його моделі» (718, с. 139). Те ж підкреслює Ю. Бадзьо: 
наявні концепції не пояснюють, «як, яким чином у XIV ст. з ’я
вився раптом український народ» (161, с. 145). Кожен з наявних 
підходів тяжко узгоджується з принципом еволюційності. Серед 
інструментарію, з яким підходили до політичної історії Русі, чо
мусь не було концепції конфедерації. Між тим при її викорис
танні починає вимальовуватися більш-менш струнка схема дер
жавно-політичної еволюції: імперія -  федерація -  конфедерація -  
цілком суверенні держави.



РОЗДІЛ Z

КРИЗА ІМПЕРІЇ РЮ РИКОВИЧІВ  
І СПРОБИ ПОЛІТИЧНОЇ 

СТАБІЛІЗАЦІЇ 
(1097 -  1132)

Підрозділ 2. 7. Світовий контекст Русі 
на порозі XII століття

XII століття займає видатне місце в історії України-Русі. 
Період державного становлення давно вже скінчився. Загальна 
карта Русі XII ст. була набагато складнішою й багатозначнішою, 
ніж у попередні віки (890, с. 201). Надходила доба трансформації, 
внутрішньої еволюції з її численними потрясіннями. То ж не 
дивно, що «XII вік -  століття загадок, пов’язаних перш за все з 
конкретними подіями або епізодами. Ми краще знаємо загаль
ний хід розвитку економіки і політики тієї епохи, ніж деталі цьо
го розвитку» (1199, с. 37). Державницькі процеси в Україні-Русі 
ускладнилися бурхливим м іж народним  контекстом . 
XII -  XIII ст. в Європі -  високе середньовіччя. Порівняно з бу
ремним і ж орстоким попереднім  періодом  це доба миру,
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розвою і стабільності. Суспільство вже прокинулося від тяжкої 
сплячки (617, с. 1) і було на підйомі, у надрах зрів новий фено
мен міської культури (1069, с. 132), що йшла на зміну замковій. 
Увесь XII вік був сповнений гуркоту від руйнування феодаль
них замків. В Європі масово вирубуються ліси, розширюються 
посівні площі (955, с. 140).

Змінюється і міжнародна ситуація. Якщо X ст. звуть віком 
норманів, XI -  сельджуків, то XII -  епохою владарювання пап 
(1074, с. 201). Водночас «епоху трансф орм ації»  переж ивав 
950-1150 р. ісламський світ (725). XI ст. було паузою в історії 
ісламу, коли іранські актори полишили сцену, тюркізація влади 
в мусульманських державах стала неминучою, після чого для 
ісламу відкрився А фганістан і долина Інду (306, с. 140). Н а 
Бл. Сході XII ст. стало віком тюрків. Система європейських і 
близькосхідних держав на порозі XII ст. становила собою щільно 
підігнану мозаїку. Русь займала особливе місце між трьома си
лами -  папством, Візантією і неозорим тюркським морем. Рит
ми розвитку Русі були європейськими, та тісні й плідні зв’язки зі 
Сходом мали свої плюси. Порівняно з Італією Русь йш ла на 
століття попереду: що у Ф лоренції було здобутком X III ст., 
у Новгороді мало місце ще в XII ст. (196, с. 55).

Київська держава була нестійкою єдністю. Розкидана на 
широких, далеко не всуціль освоєних теренах, вона мала значні 
анклави, на які фактично не поширювалася державна влада. На 
інші частини вона могла поширюватися номінально чи нерегу
лярно. На зламі ХІ-ХІІ ст. відбувається інтенсивне розширення 
державної території, точніш освоєння території державною вла
дою. Київська земля оформилася через злиття з Києвом древ- 
лянської землі. Основою ж росту Чернігівської землі була коло
нізац ія земель східних сіверян, радим ичів і вятичів . 
Переяславщина ж не могла розширятися за рахунок зовнішньої 
експансії, що обмежило джерела збагачення знаті, доводилося 
виснажувати своє населення. Новгородчина, навпаки, мала не
обмежені можливості для територіального росту. Смоленськ роз
ширяв володіння за трьома напрямками: у верхів’ях Дніпра, Зах. 
Двини і Волги. Найпізніше сформувалася Ростово-Суздальсь
кої земля -  фактично вже у др. пол. XII ст. (737, с. 25-56, 56, 61, 
68, 163, 187). Кожна земля проявляла себе особливого орієнта
цією на міжнародній арені.

Київ у добу феодальної роздробленості мав зносини з по
над 40 зовніполітичнимиО об’єктами: 14 руськими князівствами
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і 27 іноземними державами (847, с. 18). Політичні взаємини тіс
но спліталися з зовнішньоекономічними. В економіці Русі XII 
ст. виділяють сім укладів (1173, с. 116). Та був і дуже важливий 
восьмий, пов’язаний з транзитною торгівлею. Він відчутно впли
вав на зовнішню орієнтацію різних земель. У XII ст. стаються 
суттєві зміни в характері міжнародної торгівлі: до неї залучені 
значно більші маси краму. Раніш найпопулярнішим товаром 
були предмети розкошу, тепер росте питома вага сировини, про
дуктів першої необхідності (845, с. 88). Купці везли ліки, ара
війські духмяни для церкви, фарби (кіновар, індиго, чорнильні 
барвники), золоту і срібну нитку, малоазійські і перські кили
ми, єгипетський папір, індійську кісею, тірське і дамаське скло, 
китайську порцеляну, цейлонські перли, африканські самоцвіти 
і слонову кістку (617, с. 17). Та найбажанішим крамом стають 
прянощі. Навзамін за море везлося сукно Італії і Лангедоку, 
фландрські тканини, зброя, вино, олія. Особливим товаром була 
сіль, яку Київ отримував з Криму і Галичини. Та у XII ст. сіль 
стали виварювати в Новгороді (669, с. 199), що сильно відбило
ся на економічних інтересах України-Русі. Тканини на Русь по
ступали навіть з далекої Іспанії (1103). Італійці жваво торгували 
невільниками. Європейський вивіз сильно поступався ввозові 
(617, с. 17). Головним вузлом торгових артерій була Візантія, 
що на порозі XII ст. володіла усім Балканським півостровом, 
включаючи Болгарію, аж до Дунаю. Але Сербія, Боснія і Хор
ватія були вже втрачені. Південне узбережжя Криму належало 
Візантії. Південний же берег Ч орном ор’я було лише 1107 р. 
відібрано від грузинського князя Григорія і з  1108 р. віддано йому 
ж у ленне володіння. Крит, Родос, Кіпр належали Візантії, про
те її влада там була номінальною. На Криті і Кіпрі через тяжкі 
податки тривали постійні заворушення, на Родосі господарюва
ли пірати. Азійське узбережжя, з міст якого набирали матросів 
у військовий флот, потрапило під владу сельджуків (486, с. 93).

Р. Скала назвав період Комнінів (1081-1204) добою «велико- 
держ авних м арень» (486, с. 94). Як і К апетінги у Ф ранції, 
Комніни належали до потужного феодального роду, і їх воцарен- 
ня, здавалося, знаменувало тріумф великої військової аристок
ратії. Як і Капетінги, вони відновили підупалу владу, зміцнили 
державу, знесилену анархією і, незважаючи на зростаючі труд
нощі, дати їй ще вік величності і слави (338, с. 99). Водночас під 
боком у Візантії набирала сили тюркська імперія Сельджуків. 
В ХІ-ХІІ ст. до Анатолії перемістилося від 0, 5 до 1, 1 млн. тюркських
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кочівників, що спричинило тюркізацію півострова (901, с. 339). 
На зорі XII ст. володіння Сельджуків простяглися від Кашгара 
на сході до Мармурового моря на заході, від Кавказа й Чорно
мор’я до Сирії й Йемена (106, с. 7). Але з 1092 до 1117 р. вона 
була охоплена гострими усобицями (1238).

Усе це творило нову ситуацію навколо Києва -  специфічно
го, єдиного в своєму роді міста Русі -  найбільш «космополітич
ного», етнічно найстрокатішого. Щ е Титмар М ерзенбурзький 
характеризував його як «місто збіглих рабів і пронирливих дат
чан» (цит. за 837, с. 102). С. Бахрушин підкреслював «інтер
національний характер» Києва, розташ ованого на перехресті 
торгових шляхів «з хозарських степів і болгарського Прикам’я 
до Болгарії придунайської, до Угорщини, Чехії, Польщі і далі 
до Німеччини, а також з півночі на південь -  з Варягів у Греки» 
(166, с. 52). Київ був тією палітрою, де змішувалися фарби з усіх 
куточків Русі. Цим він нагадував німецькі міста. Наприклад, у 
Норвичі XIII ст. жили виходці з 450 місцевостей (652, с. 56). Десь 
такого ж порядку число характеризувало й Київ XII ст. Усе це 
було важливим наслідком імперської структури Русі, успадко
ваної від візантійської цивілізації.

І наприкінці XI ст. Візантія володіла більшою частиною 
Б алкан , але норм ани захопили Епір. Ф лот показав  свою 
слабкість. В Егеїді панував тюрк Тзагас (1220, с. 181, 184). Еконо
міка Візантії все сильніше залежала від італійців, що виснажу
вали імперію не так торгівлею, як перетворенням її міст і сіл на 
справжні колонії італійських лихварів і купців. Це колоніальне 
господарство базувалося на надлишкові власного капіталу і над
лишкові робочих рук в імперії. Примусова праця, при якій ко
лишні візантійські кріпаки ставали цілковитими рабами, при
несла італійським комунам багатства, походження яких жодним 
чином не пояснити левантійською торгівлею (486, 94).

В часи процвітання Київської імперії руські купці були 
найпочеснішими і найвпливовішими гостями в Царгороді, а тор
говий шлях через Чорне море і Дніпро з його відгалуженнями 
на Краків і Прагу був найжвавішою трасою візантійського тран
зиту. Але наприкінці XI ст. м іжнародна ситуація докорінно 
змінилася: зносини між Візантією й Руссю розладналися через 
навалу на першу сельджуків, а на другу половців. В затиснутій 
зусебіч В ізантії провідне місце зайняли  італійські купці. 
Ще 992 р. венеціанці домоглися першого торгового договору з 
Візантією, вони отримали митні пільги і гарантії від утисків
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візантійських чиновників. А 1082 р. вже Олексій Комнін у по
шуках спільників проти сицилійських норманів, звернувся до 
Венеції, чий флот панував в Адріатиці. їй  було дано торгову 
монополію, звільнення від мит в усіх портах і містах Візантії. 
Венеціанці домоглися виділення в особливу юрисдикцію усіх 
справ, що стосувалися їхньої торгівлі, отримали право здійсню
вати угоди на внутріш ніх ринках імперії. В самому К о н 
стантинополі їм надали цілий квартал. Прагнучи максимально 
використати привілей, венеціанці цілими юрмами селилися в сто
лиці. У др. пол. XII ст. їх вже було 10 тисяч (339, с. 126). їхнє 
становище стало вигіднішим, ніж у русів, бо для них путь тран
зиту була прямішою, коротшою, безпечнішою, ніж кружний 
шлях київських «гречників» (229, с. 210). Водночас почалося ак
тивне проникнення венеціанців у Пн. Причорномор’я. Найдав
ніший з відомих венеціанських контрактів, в якому названо 
м. Судак, датується 1206 р. (348, 302), але почалося це проникнен
ня принаймні у третій чверті XII ст. А. Якобсон датує перший 
сплеск венеціанської активності в Херсонесі навіть XI ст. (1186, 
с. 119). Але й руські купці не були цілком витіснені з Криму (599).

Старіння й ослаблення Візантійської імперії було однією 
з головних причин хрестових походів. Європа тоді була вже на
стільки густозаселеною, що мала значні надлишки людності. Це 
і розорені селяни, і рицарі, що вже не знаходили собі поживи, і 
числені нащадки знатних родин, що не отримали свого наділу. 
Маса ізгоїв була дуже мобільною і лише чекала поштовху, аби 
зрушити з місця. З іншого боку, Європа була вже настільки ба
гатою, що венеціанські й генуезькі купці, німецькі лихварі і лом
бардські банкіри могли фінансувати це «велике переселення на
родів», яке лиш на початку хрестових походів складо 300-400 
тис. чол. (417, с. 241). Існувала й ідеологічно-організаційна струк
тура, здатна забезпечити цей рух -  західнохристиянська церква 
з папою на чолі.

І. Можейко порівняв той причинний комплекс, що поро
див хрестові походи, з цибулиною (708, с. 223). Скористаємося 
цією схемою, наповнивши її дещо іншим змістом. Поверхневим 
причинним шаром був релігійний фанатизм. Природа посприя
ла унікальній психо-емоційній атмосфері, в якій зродилася фан
тастична ідея підкорення Сходу. Наприкінці XI ст. Європа пере
жила «сім худих літ» -  смугу неврожаїв, масових епідемій та 
епізоотій. Того ж 1095 р., коли Урбан II проповідував хрестовий 
похід, він же затвердив статут ордену св. Антонія, створеного
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для лікування людей від так званого «антонового вогню » -  
захворювання, яке викликають алкалоїди спорин’ї, паразитич
ного грибка злакових рослин. Вони діють на нервову систему 
людини і викликають захворювання у двох формах -  гангре
нозній і конвульсивній, а також  справляю ть на центральну 
нервову систему вплив, близький до наркотичного. Це добре 
пояснює сплеск ірраціоналізму в тодішнього люду, його підви
щену навіюваність, беззахисність перед ідеями-фікс типу війни з 
ісламом. Принаймні, Ле Гофф відзначає, що «фанатичними 
учаниками І хрестового походу були бідні селяни з районів, най
більш постраждалих 1094 р. від «священого вогню» та інших 
лих, -  Німеччини, Рейнських областей і Східної Франції» (623). 
Ще одним непрямим підтвердженням зв’язку спорин’ї з хрестови
ми походами може бути те, що класичні наркотики з’явилися в 
Європі якраз в результаті І хрестового походу (їх поширення 
пов’язують з німецькою абатисою Хільдегардою фон Бінген) -  
суспільство було готове до цієї новації (754).

Та більш важливо, що духовні чинники походів сягали 
корінням у політичну ситуацію тогочасної Європи (другий 
причинний шар), де вже запанувала відносна внутрішня стабіль
ність, склалися основні геополітичні контури окремих мікро- 
цивілізацій всередині католицької спільноти. Набутий баланс був 
динамічним, постійно коливався, але в певних, не надто широких 
межах, за рамки яких не виходив. За тієї економіки з украй низь
ким рівнем товарності діяв закон рівномірного розвитку всере
дині кожної цивілізації. В окремих місцях відбувалися прори
ви, але умов для переходу кількісних змін у якісні все ж 
бракувало. Європа нагадувала собою ледь теплий казан з більш- 
менш однорідною кашею. При відсутності внутрішніх причин 
до принципових змін (через нерозвинутість економічних відно
син, зокрема -  товарно-грошових) новий розклад сил у даній 
конфігурації міг виникнути тільки за рахунок зовнішніх чин
ників. Зміни політичної карти, до якої прагнула кожна держава 
Європи, були можливі лише в результаті вторгнення у неї іно- 
цивілизаційноґо війська (таким чинником стали у XIII ст. мон
голи, а в XV ст. османи), або ж в результаті значного колоніза
ційного руху самих європейців. Н а зламі XV-XVI ст. таким 
чинником стали Великі географічні відкриття з наступним ос
воєнням новоздобутих земель. їхнім аналогом у XII ст. були 
хрестові походи.

Ще глибше лежали соціальні проблеми (третій причинний
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шар). Під ними четвертим шаром ховалися проблеми демог
рафічні. Та під усіма цими ш каралупами покоїлися найгли- 
бинніші причини -  геополітичні. На зламі ХІ-ХІІ ст. починаєть
ся розпад цілого ряду імперій Старого Світу. Чи не найраніше 
такий процес почався в імперії Сельджуків. Остаточно виділяєть
ся з неї Конійський або Румський султанат (1077-1307), зміцню
ють суверенітет над своїми володіннями сирійська гілка Сельд
жуків (1078-1117) і кавурдидські’правителі Кермана (1041-1187), в 
Хорезмі набирає могутності васальна династія Ануштегинідів 
(1097-1221). Значно ослаблюється вплив Сельджуків на аббасидсь- 
ких халіфів та в арабському Іракові. Більш того, почався про
цес розпаду ядра імперії Сельджуків на Хорасанський й Іранський 
султанати (133, с. 115, 117). З самого початку хрестоносці вияви
лися знаряддям італійських купців. На Сході рицарі трималися 
лиш завдяки італійській допомозі (1240, с. 6). Та найтяжчим ви
явилося геополітичне. становище Візантії. Сицилійські нормани 
захопили майже всю її європейську частину. Водночас зі сходу 
йшли тюрки, відібравши Малу Азію. Проти норманів вдалося 
знайти союзників -  венеціанців, яким нормани підривали тор
гову монополію. Вдалося нацькувати на норманів і сельджуків. 
Держава останніх швидко розпалася, візантійці повернули собі 
частину втраченого. Та тут виникла загроза з півночі від пе
ченігів. Після тяжких поразок Візантія найняла половців і флан- 
дрських рицарів. За їхньої допомоги печенігів було розбито. Київ 
же вперше за кілька віків лишився осторонь від магістральної 
артерії трансєвропейської торгівлі.

Існування величезної імперії, витягнутої вздовж шляху з 
Варяг у Греки, втрачало сенс. Утримання у покорі окраїн пере
стало окупатися. Демонтаж імперії ставав найближчою реальніс
тю. Це провокувало відцентрові сили, а водночас і посилювало 
напруженість в самій столиці, оскільки раніше політично-тери
торіальна структура імперії підпорядковувалась необхідності 
забезпечувати безперебійне функціонування трансєвропейсько- 
го шляху, обслуговувати основну магістраль і її численні відга
луження. Тепер же усе розладналося за якесь десятиліття-друге. 
Більш-менш відрегульований гігантський державний маховик 
продовжував обертатися за інерцією, проте цей механізм вже не 
виконував жодної корисної роботи.
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Підрозділ 2. 2. Княжі з ’їзди 1097-1103років
еред подій, що визначили історію України на дале
ке майбуття, однією з найвагоміших був Любець- 
кий з ’їзд князів наприкінці жовтня 1097 р. (за П. 
Толочком -  в листопаді) (1045, с. 89). Це була неба
чена подія: уперше всі найбільші князі з’їхалися до 

родового замку Мономаха, аби облаштувати Русь. Вибір місця 
навряд чи був випадковим. Удільні князі явно уникали Києва, 
їхньою відмовою керувало «небажання визнати київського кня
зя, як колись, старшим на ними» (504, с. 445). Тому Володимир 
запропонував свій замок, в якому він давно не жив, але який 
справно утримував його огнищанин. Любеч був давнім чернігів
ським містом на дніпровському шляху, згадуваним ще Костян
тином Багрянородним (35, с. 47). Його назва походить від імені 
Любік або Любек (900, с. 35), тобто це місто є тезкою знаменитого 
балтійського порту.

Князі зібралися тієї непевної доби, коли сини Ярослава 
Мудрого вже померли, а онуки заходилися роздмухувати старі 
територіальні суперечки. Пригадувалися все давніші і все глибші 
образи, які уже загрожували залити братньою кров’ю всю Русь, 
як то вже неодноразово бувало по смерті чергового київського 
князя. Проте у тодішнього покоління вистачило мудрості спро
бувати владнати конфлікти шляхом переговорів. Схоже, що не 
останню роль у цьому виваженому рішенні відіграла крайня 
непопулярність усобиць серед широких мас. Однозначне неприй
няття княжих чвар було сформоване, з одного боку, церквою, а 
з іншого -  усною народною творчістю. Князі змушені були ра
хуватися з громадською думкою.

М етою з ’їзду було припинення усобиць і забезпечення 
миру та злагоди. Але якою ціною? Безперечно, кожен «їхав до 
Любеча зі своїми надіями, скаргами, докорами, кожний мріяв 
подолати своїх суперників у боротьбі за столи, поживитися за 
рахунок сусіда, помститися кривдникам» (504, с. 445). Офіційне 
ж мотивування необхідності з ’їзду, передане літописом вигля
дало зовсім інакше: «Пощо губимо Руську землю, маючи між 
собою ворожнечу? Тим часом половці пустошать нашу землю і 
тішаться, що внутрішні війни між нами тривають дотепер. Будь
мо однодумні відтепер і пильнуймо Руської землі! Нехай кожен 
має свою отчину... На тім цілували хрест, ухвалили: відтепер, 
коли б хто розпочав війну, то на того будемо всі ми і чесний
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хрест» (39, с. 146). Отже, з ’їзд затвердив три основні рішення: 
1) кожен князь володіє тими землями, які традиційно належали 
його батькові; 2) встановлюється союз між усіма княжими гілка
ми, чи, іншими словами, між усіма землями — для підтримки уста
леного порядку; це було відновлення заповіді Ярослава Мудрого 
старшому синові: якби хто кого скривдив, допомагати покривд
женому; лиш тепер це покладалося на весь союз князів; 3) тримати 
спільну оброну проти половців, цим скасовувалися усякі союзи з 
половцями, зокрема укладені Олегом Святославичем.

Цікаво, що з ’їзд відбувся на родинній основі. Зібралися 
лиш онуки Ярослава М удрого. Полоцьких князів запрошено 
не було. Виокремлення білоруських земель з України-Русі по
чалося Всеславовими війнами за тридцять років до з’їзду і закін
чилося через сорок років після з ’їзду з початком остаточного 
розходження руських земель. Н еучасть полоцьких князів у 
Любецькому з ’їзді була черговим етапом цього процесу. Не 
розглядалася на з’їзді і доля Новгородської землі. Ішлося пере
важно про власне руські (українські) землі. Святополк отримав 
Київщину, М ономах -  Переяславщину, Давид, Олег і Ярослав 
Святославичі -  Чернігово-Сіверські землі, Давид Ігоревич -  Во
линь, Володар і Василько Ростиславичі -  Галичину з двома сто
лицями Перемишлем і Теребовлею. Так уперше було окреслено 
структуру України-Русі, яка чітко проступає в усіх подальших 
подіях аж до остаточного виокремлення її з лона імперії. П ’ять 
природно-географ ічних регіонів було строго розділено між 
п ’ятьма княжими гілками. Але такого ж чіткого розподілу не 
зробили та й не могли зробити щодо окраїнних земель, в різні 
часи приєднаних до українського ядра. Наявність цієї проблеми 
і торпедувала рішення з ’їзду. М. Грушевський оцінив його до
сить скептично: «Введена в літопись повість описує Любецький 
з їзд  дуже ідилічно, як акт братської любові. Та здається, автор 
пересолодив сей образ для контрасту з дальш ими подіями. 
В кожнім разі щирості на сім зїзді, певно, було не більше, як на 
теперішніх дипломатичних конгресах і з ’їздах, і з Любецького 
зїзду  зараз розвинулися події зовсім не ідилічні» (303, с. 91).

Справді, наявність у Руській державі, окрім власне україн
ських земель, ще й різних іноплемінних територій постійно при
зводила до конфліктів. Якщо ще на окремі території України- 
Русі кожен рід міг обгрунтувати свої претензії традиціями та 
міцними зв’язками з місцевою знаттю, то, скажімо, на Н овго
род  вони усі могли претендувати  з однаковим  правом .
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Мономах залишив за собою Новгород і Суздаль, Святополк -  
Турово-Пінські землі. Але не маючи у цих землях міцних по
зицій, князі постійно остерігалися втратити ці волості, боялися, 
що місцеве боярство вступить у змову з іншими претендентами. 
Тому неукраїнські частини держави Рюриковичів завжди служи
ли яблуком розбрату. Наявність колоній виявилася не сильною, 
а слабкою рисою держави. Так сталося і одразу по Любецькому 
з ’їздові. Д авид Ігоревич уклав союз з С вятополком  проти 
Мономаха і Ростиславичів, жертвою цього став Василько Рости- 
славич, якого було осліплено. Події послужили сюжетом для 
одного з найдраматичніших творів давньоруської літератури -  
повісті про осліплення Василька.

Любецький з’їзд і пов’язані з ним події переконливо дове
ли, що Україна-Русь надалі повинна розвиватися в межах україн
ської етнічної території. Часи різноетнічних ранньофеодальних 
монархій минули. Нагальною потребою стала консолідація дер
жави національного типу з розумним ступенем централізації 
влади, міцними внутрішніми економічними зв’язками, культур
но-релігійною єдністю тощо. Одним з перших кроків на цьому 
шляху і був Любецький з’їзд. Щож до розподілу сил всередині 
України, то з’їзд зафіксував статус-кво. Судячи з вельми скупого 
«комюніке» літопису, результат переговорів був надто куцим і 
непропорційним до тих надій, що на них покладалися. Дискусія 
носила дуже напружений, конфліктний характер. Результати були 
найбільш вигідними Олегові, який закріпивши за собою нещо
давно відвойовані батьківські землі, став хай і не першим, але й 
не другим князем Русі. В результаті з’їзду сформувався так зва
ний другий тріумвірат -  співправління Святополка Київського, 
Олега Сіверського і Володимира М ономаха (перший тріумві
рат утворювали їхні батьки).

Термін «тріумвірат» в контексті політичної історії Київсь
кої Русі уперше вжив О. Пресняков (849). Повість врем’яних літ 
не знає його, але користується рівнозначним йому словом «трие» 
(50, с. 111). На думку багатьох, Троянь в Слові о полку Ігоревім 
теж значить тріумвірат. Услід за О. Прєсняковим, терміном 
активно користувався Б. Греков (294, с. 490). С. Бахрушин заки
нув, ніби цей термін не відповідає руським реаліям XI ст. (166). 
Натомість М. Присьолков рішуче виступав за визнання княжо
го тріум вірату об ’єктивною  реальністю , твердив, що його 
інспірувала Візантія, боячись розпаду Русі, що прикривала ім
перію ромеїв з півночі (853, с. 124-125). В наступні десятиліття
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термін став загальновж иваним  у 
вітчизняній історіографії. Обидва 
тріумвірати руських князів яскраво 
засвідчували нестабільність імперії, 
були своєрідним и обручам и для 
скріплення тріснутих владних струк
тур, причому визначальною постат
тю у другому тріумвіраті був Олег.

Він мав найбурхливішу біо
графію з усіх сучасних йому князів. 
Народився десь на зламі 1150-60-х. 
С тав род он ачальн и ком  династії 
Ольговичів -  фактично найряснішої 
парості на генеалогічном у древі 
Рюриковичів. Саме від Ольговичів 

пішли десятки родів української шляхти та російського дворян
ства. Типовий холерик, запальний і нестримний, яскравий пасі- 
онарій, все життя якого обпалене полум’ям власного неспокою, 
він був лідером-харизматом, який легко міг заражати своїм на
строєм і чернігівську громаду, і половецьку орду, і візантійську 
аристократку. Абсолютно не створений для тихого розміреного 
існування, він кидався у найхимерніші авантюри, почуваючи 
себе нормально лише в умовах постійного ризику і напружен
ня, коли щодня доводилося важити головою.

О тримав блискуче виховання при дворі свого батька 
Святослава -  найосвіченішого з синів Ярослава Мудрого, для 
котрого було переписано Ізборники 1073 і 1076 р. На сторінках 
перш ого зберігся груповий портрет С вятослава з родиною , 
в тому числі і Олегом. Самостійне життя Олег почав як князь 
Волині (1074-1077). Але після смерті 27 грудня 1076 р. Святосла
ва, що був великим київським князем, доля Олега робить .різкий 
поворот. Він став ізгоєм, тобто князем без наділу, хоча мав усі 
права на Чернігівщину, адже саме її заповів Ярослав Мудрий 
Святославові. Коли ж Святослав 1073 р. зайняв Київ, то Чернігів 
залишився за ним і по його смерті мав перейти Олегові. Але 
новий київський князь Всеволод разом зі своїм сином Володи
миром М ономахом порушили Ярославів заповіт. Олег озлоб- 
люється на все життя. Відтоді «Діва Обида» постійно тріпоче 
крилами над його долею. ^

Всеволод захопив собі і Чернігів, а Олега поселив у себе 
' при дворі, аби завжди був на оці. Але 10 квітня 1077 р. Олег
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втікає до Тьмуторокані. Звідти разом з половцями і двоюрідним 
братом, таким же ізгоєм, Борисом Вячеславичем, вони ідуть на 
Чернігів. У серпні 1078 р. вони на р. Сожниця розбивають Все
волода і займають Чернігів. Але восени до Чернігова підійшли 
Ізяслав, Всеволод, Володимир М ономах і Я рополк. Відтак 
З жовтня 1078 р. в урочищі Нежатина Нива відбулася битва. Олег 
попередньо пропонував Борисові замиритися зі стриями, але той 
навідріз відмовився, тому-то в Слові о полку Ігоревім сказано, 
що «обида Бориса Вячеславича на суд привела». В результаті 
такого «божого суду» загинули й ізгой Вячеслав, і великий київ
ський князь Ізяслав. Олег же знову втік до Тьмуторокані. Там 
його 1079 р. за намовою Всеволода, що став тепер київським 
князем, схопили хозари і відправили до Царгорода. Візантійці 
ж, маючи дом овленість зі Всеволодом, заточили  О лега на 
о.Родос. Останній факт повідомляє у своєму Ходінні ігумен 
Даниїл (47, с. 31).

П роте у травні 1081 р. у Константинополі в результаті 
двірцевого перевороту до влади прийшов Олексій Комнін. На 
той час турки захопили майже усю Малу Азію, звідки візантійці 
брали нафту для «грецького вогню». Тому новий імператор звер
тає найпильнішу увагу на єдиний ще доступний для Візантії на
фтоносний район -  Таманський півострів, бо ж нафта була 
рушієм геополітики ще задовго до винайдення двигуна внутріш
нього згорання. Олексій переводить Олега з Родосу до столиці. 
Невдовзі Олег одружується з Феофанією Музалон -  представни
цею одного з 16 найвпливовіших візантійських родів, члени якого 
виходили навіть у константинопольські патріархи. Завдяки жінці 
Олег здобув прихильність у середовищі візантійської аристократії. 
Тому коли 1082 р. ізгої на чолі з Давидом Ігоревичем та Волода
рем Ростиславичем знову захопили Тьмуторокань і ув’язнили 
всеволодового посадника Ратибора, то Олексій послав з візант
ійською допомогою  саме Олега. Той опанував князівством, 
трохи потримав у в ’язниці ізгоїв, але потім відпустив їх, пам’я
таючи, що сам нещодавно був таким.

. Олег прибрав собі пишний титул. Про це свідчить напис 
на візантійській печатці, опублікованій у 50-х роках румунським 
археологом Н. Бенеску: «Архонт Матрахії, Зіхії та всієї Хозарії» 
(маються на увазі приазовсько-чорном орські або північно- 
кавказькі землі). 1972 р. подібну печатку знайдено у Києві. 
Російський археолог В. Я нін  опублікував також  дві 
печатки Феофано М узалон (110, № 22, 23, 26, 115). Нарешті,
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нумізмат А. Орешніков повідомив про 
срібні монети, які Олег карбував у 
Тьмуторокані (762, с. 84). Руку Олега 
можна бачити й у останньому спала
хові активності русів у районі Ш аба- 
рана (область Куба у Азербайджані) 
у 1080-х при ширваншахові Фарібурзі 
ібн Саладі. Не доводиться сумнівати
ся, що головним  зац ікавленням  
Олега у цьому регіоні була та ж таки 
нафта.

Так поступово цей давньорусь
кий М онте-Крісто перетворюється з 
колишнього в ’язня на все впливовішо

го і багатшого правителя. Нарешті, зібравшись з силами, він 
починає помщатися своїм кривдникам. 1094 р. він знову захо
пив Чернігів, чим поклав початок довгій і кривавій усобиці 
1094-96 р., що охопила чернігівські, муромо-рязанські та суз
дальські землі, а також половців. В результаті Любеча Олег на
віки закріпив за своїм родом Чернігово-Сіверські землі, сам 
утвердився на новгород-сіверському столі, зберігши за собою і 
Тьмуторокань.

Другим за силою тріумвіром і творцем любецьких прин
ципів був Володимир Мономах. Він був хитрим політиком, тон
ким дипломатом, досвідченим полководцем, талановитим пись
менником, одним з найосвіченіших людей свого часу, знавцем 
п ’яти іноземних мов, але найголовніше -  неперевершеним май
стром пропагандистської війни. За В. Татищевим, «був краси
вий лицем, очі в нього були великі, волосся рудувате і кучеряве, 
чоло високе, борода широка. Зростом він був не особливо висо
кий, але міцний тілом і дуже сильний» ( 97, т. 2, с. 184).

Чимало рис характеру Володимир успадкував від свого 
батька Всеволода, який правив у Переяславі, Чернігові, а ос
танні 15 років життя посідав великокняжий стіл, був витонченим 
аристократом, покровителем церкви, книжності та мистецтв. Але 
в політиці М ономах був протилежністю  батькові -  рішуче- 
вольовий, безжальний і довготерплячий, він поєднував здібності 
лева і лисиці. Самі обставини його життя сприяли цьому.

У Володимирі якось органічно поєдналися маєстатичність 
батька з візантійськістю матері. Це було рідне дитя обох імпе
рій, що з’явилося внаслідок династійного шлюбу і уособлюва
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ло собою спадкоємність Русі щодо Візантії. Своїм народженням 
він завдячував перш за все останній великій війні між двома імпе
ріями 1043. р. Найвагомішим її наслідком можна вважати якраз 
появу цього улюбленця долі з княжо-імператорською кров’ю, 
котрому судилося з часом мобілізувати усі свої таланти, аби 
призупинити розпад власної імперії. Він народився від далеко 
не найстаршого, зате улюбленого ярославого сина Всеволода і 
від доньки Костянтина IX Мономаха Анастасії (за іншими дже
релами -  Марії, за третіми -  Анни, цілком можливо, що ім’я 
було подвійне) (200). За В. Татищевим, вона померла 1067 р., коли 
Володимиру було чотирнадцять (97, т. 2, с. 85). Він отримав 
відповідне виховання, де тісно переплелися обидві імперські тра
диції, і найбільше з-поміж усіх родичів підходив для цього тита
нічного завдання. Ім ’я хлопчикові було дано з глибоким під
текстом: усі навколо і особливо він сам повинні були пам’ятати, 
плодом якого шлюбу він є і , тим більше, ким ще має стати. 
Ярослав, даючи онукові ім’я свого батька, мов би перекидав 
безпосередньо місток від себе до цього нащадка, минаючи про
міжне покоління. Принаймні, 1053 р. Ярослав бачив своїм на
ступником саме цього внука -  зрозум іло , спочатку, при 
співправлінні його батька Всеволода, як це було усталено у 
Візантії. Чи не це було однією з причин оформлення першого 
тріумвірату, на якому явно настояв помираю чий Ярослав? 
Володимир мав би здійснити те, про що його прадід з таким же 
іменем міг лише мріяти -  об ’єднати ресурси обох імперій. 
Малому Володимирові «підіграла» навіть та обставина, що його 
візантійський дід імператор Костянтин IX (1042-1055) так і 
помер, не маючи синів, тому його родове ім’я перейшло одразу 
до внука, який користувався ним з самого початку політичної 
кар’єри. Підтвердженням цього є знайдена в Новгороді свинце
ва печатка з грецьким написом «Печатка Василя, шляхетного 
архонта, російського Мономаха» (1199).

Проте змужніння майбутнього політика відбувалося не так 
за візантійським сценарієм (серед отруюючої атмосфери столич
ного двору), як за руським -  в удільному Переяславі, столиці 
хоч і почесній, але біднуватій і неспокійній через постійну степо- 
вицьку загрозу. Саме там став княжити Всеволод 1054 р., коли 
помер Ярослав, а Володимирові було лише рік. Людність на 
Переяславщині була трохи інша за духом, ніж у північніших 
волостях. Живучи в умовах невідступної небезпеки, ці люди 
відзначалися більш незалежницьким характером, до того ж
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чимало переймали від південних сусідів, нерідко родичаючись 
з ними. З усіх інших тодішніх князівств Переяславщина най
більше нагадувала пізніше Запоріжжя. Управління такою напів- 
вольницею виховувало особливі риси політика, а тим більше 
воєначальника. У той класичний вік від двох до п’яти років, коли 
дитина вчиться говорити і осмислювати світ, Володимирка ото
чували контрасти лісостепу, напівселянський побут, різноязи- 
кий гомін. Дитячий мозок жадібно всотував оповіді про далекі 
походи аж на Дон, про небезпечні мандри переяславських купців, 
про казкові полювання і фантастичні трофеї. Звичними іграшка
ми було пір’я дивовижних степових птахів, кінська збруя, вису
шені плоди химерних рослин. Степова романтика закорінилася 
глибоко у володимировому серці. Навіть старим, пишучи по
вчання дітям, він згадує серед найбільших своїх досягнень чис
ленні мандрівки, отримані від звірів рани -  словом те, що при
стойніше для простого дружинника, ніж для онука імператора 
ромеїв. Якщо до цього практично всі великі князі набували по
переднього політичного досвіду у Новгороді, справді другому 
за значенням і багатством містом Русі, то цей, з найбільш бла
китною кров’ю, зростав у зовсім протилежній за природними і 
соціальними умовами землі.

Мати Володимира мала почуватися тут дуже незвично піс
ля строго регламентованого життя у золотій клітці константино
польського палацу. Виховання сина стало основним сенсом її 
життя. Зіткнення романтичної реальності і не менш бентежних 
оповідей про Візантію робило хлопчика вразливим, неспокій
ним, чому немало сприяла і сама тривожна атмосфера Пере
яслава. На все життя закріпилися навички обережності, обач
ності, отого вміння сім разів відміряти, якого так бракувало 
багатьом його родичам.

М. Рож ков, спробувавш и реконструю вати  характер  
М ономаха, прийшов до таких висновків: «Ми маємо загалом 
небагато доказів того, що егоїстичні почуття -  прості і складні -  
в ід ігравали  важливу роль в духовній природі Володимира 
М ономаха... При всіх ще рештках старої духовної неорганізо
ваності, ухил характеру Мономаха в бік накопичення й егоїзму 
несумнівний» (895, с. 227).

Третій учасник тріумвірату Святополк Ізяславич, хоч і був 
київським князем, значно поступався харизмою своїм співпра
вителям. Він міг би бути непоганим монархом в іншу добу, але 
рішуче не відповідав вимогам тогодення. Один з найстарших
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онуків Я рослава, народивш ись у 
Києві 1050 р., він міг ще пам’ятати 
свого діда. Й ого батьком  був 
Ізяслав, на той час другий за стар
ш инством з-поміж живих синів 
Ярослава. Через два роки, 4 жовтня 
1052 р ., помер старш ий брат 
Ізяслава Володимир. Батько Свято- 
полка став головним претендентом 
на великий стіл, відтак блискучі пер
спективи з’являлися і перед сином.
П равда, С вятополк був третім  і 
останнім сином Ізяслава, це хоч і 
зменшувало шанси, а все ж залиша
ло їх досить реальними. М атір’ю
Святополка була донька польського короля Мешка II Гертру
да, що виховувала синів як майбутніх монархів великої держа
ви -  гонорових і владолюбних. Дитинство та отроцтво минуло 
у Києві, на Ярославовому дворі -  одній з найрозкішніших рези
денцій Європи.

В історії Русі це були роки, коли територіальна експансія 
вже захлинулася й енергія, яка раніше штовхала воїв у далекі 
походи, шукала собі нового виходу. Різноликий люд почав ак
тивно обживати широчезні терени. Після кількавікової гонитви 
за новими землями настав час по-господарськи розпорядитися 
надбаними багатствами. Останнє сорокаліття XI в. вмістило у 
себе життя цілого покоління. Це була переважно не героїчна, а 
творча доба Київської Русі -  мабуть, найщасливіша в усій її 
історії. Імперія досягла піку могутності, її суперечності ще не 
загострилися, негоди попередніх поколінь здавалися плюсквам
перфектом, а попереду мерехтіла райдужна фата-моргана, справ
жня ідея-фікс тодішніх руських політиків про те, що Русь ось- 
ось займе місце В ізантії, а ки ївські друж инники якщ о не 
митимуть чоботи у Золотому Розі, то, принаймні, розчерпають 
його шоломами і розплескають веслами.

Суспільство, яке більше не могло завойовувати нових зе
мель, охололо до війни й її героїки. Дружина, її фольклор і пре
тензії на домінування в соціальній структурі сприймалися без ко
лишнього ентузіазму. Мир висунувся на перше місце як безумовна 
цінність. На зміну войовничості прийшли консервативно-охорон- 
ницькі настрої. На цьому сприятливому грунті пишно розцвітає
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культ щойно померлого Ярослава, який під пером літописців 
перетворюється на еталонний для тієї доби образ правителя.

Суспільство переходило від екстенсивного до інтенсивно
го шляху розвитку. Військово-політичні баталії поступалися 
місцем розвоєві ремесел і торгівлі, широкій будівельній програмі, 
неможливій в епоху нестабільності, стрімкому піднесенню цер
кви (1051 р. -  виник Печерський монастир!), освіти, літератури, 
мистецтва. Київському князеві відводилася роль верховного 
арбітра, керманича суспільства, яке все більше ускладнювалося, 
ділилося на нові соціальні групи, обростало новими функціями 
і взаємозв’язками. Старіючий Ярослав з його яскравим іміджем 
переможця, якому не могла зашкодити навіть природна куль
гавість, був якраз тією постаттю, якої потребувала Русь в сере
дині XI ст.: він більш-менш вдало завершив героїчний період 
імперіотворення і вчасно зупинився. Останнє десятиліття його 
правління не відзначалося нічим екзотичним. Дехто вважає, що 
тут маємо лакуни у літописі. Проте дуже малоймовірно, що нас
тупні редактори хотіли щось приховати про цю добу. Там справ
ді не було вже нічого карколомного на зразок «Мстислава, іже 
зарізав Редедю перед полками косозькими» чи неймовірно-загад
кової війни-дружби між тим же Мстиславом і Ярославом М уд
рим. Замість цього фонтанування пасіонарності -  тепер розбудова 
нещодавно заснованих міст, чернечі подвиги, орання перелогів, 
тобто усе, що є таким нецікавим для хронікера і таким привабли
вим для сучасника. Літописцеві доводилося долати стереотипи, 
шукати нову парадигму. Говорити старими словесами про нову, 
неекзальтовану епоху було неможливо. Це відчув згодом літопи
сець Никон, у чиєму стилі значно більше від детальності та кон
кретності купця, ніж від розмаху й епічності дружинника.

У такій-то духовній атмосфері формувався світогляд 
юного княжича, названого Святополком. Так звали рідного брата 
його діда, який і загинув від руки Ярослава Мудрого. Історія 
тієї війни, незважаючи на присвячену їй цілу монографію (423), 
залишається дуже темною і понині, а тоді це було взагалі вибу
ховою темою. У літописі на Святополка І покладено усю вину 
за усобицю 1015-19 р. і названо Окаяним. Крім Святополка II, 
це ім’я згодом носило ще три князі: один його правнук, а також 
син та онук Мстислава Великого. Загалом це ім’я не було попу
лярним серед князів, а для онука Ярослава, народженого ще за 
життя діда, воно мало явно фрондерський підтекст.

1015 р. висів над Ярославом і його кревними якимось
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родинним прокляттям. Святослав Ярославич назвав трьох най
старших синів княжими і християнськими іменами двох канон
ізованих жертв того братовбивства -  Гліб, Роман, Давид (мож
ливо, був ще один син на ім ’я Б орис, але помер дитиною , 
наступний син вже названий Олегом-Михайлом, він і став най- 
знаменитішим). П ’ятого ж сина названо Ярославом -  явно на 
честь діда. Аналогічно у Всеволода син звався Володимиром на 
честь прадіда, в Ігоря Ярославича -  Давидом і Всеволодом, 
у Володимира Ярославича -  Ростиславом.

Ставлення Ізяслава до батька не назвеш делікатним. Пер
шого сина він назвав іменем найгрізнішого батькового супер
ника Мстислава, другого -Ярополком. Так звали старшого брата 
Володимира Святого, якого останній вигнав з Києва і вбив. Си
туація дуже нагадувала те, що сталося через покоління після кон
флікту Володимира і Ярополка -  того ж 1015 р. Це була друга 
демонстрація Ізяслава проти свого батька. Третього і останньо
го сина Ізяслав назвав взагалі Святополком. Отже, конфлікт між 
батьком і сином з роками не лише не слабшав, а навпаки -  за
гострювався. Контраст до імен синів, наприклад, Святослава 
Ярославича був разючим. Що стояло за цими жестами? Невдо
волення, що батько плекає як свого спадкоємця старшого Воло
димира? Про обставини смерті останнього нічого не відомо, але 
вона була найвигіднішою саме для Ізяслава. Отож, старий Ярос
лав мав наприкінці життя не вельми л ю б ’язного до нього 
Ізяслава, підкреслено шанобливого Святослава і найлюбимішого 
Всеволода. Ідея тріумвірату напрошувалася сама собою, тим 
більше, що ілюзій відносно майбутнього старий князь не мав. 
Він розумів, що обидва старші сини рвуться до великого столу. 
Ні один, ні інший не погодився б зі статусом другої особи. Про 
дуумвірат теж мріяти не доводилося. Ярослав зробив наймудрі- 
ше з того, що міг: започаткував тріумвірат, у якому Всеволод 
мав примиряти двох старших братів, стримувати їх від відвер
того конфлікту. Таке рішення хоч і не знімало небезпеки нових 
усобиць, але все ж помітно відстрочувало їх, а далі по смерті і 
Святослава (під ножем хірурга), й Ізяслава (убитого чи не в спи
ну) однозначно забезпечувало права Всеволода.

Тому попри загальне пом’якшення епохи Святополкові 
доводилося мужніти у далеко не вегетаріанській обстановці. 
Вісімнадцятилітнім він переживає тяготи вигнання з батьківщи
ни 1068 р., куштує ізгойського хліба. Батько був непопулярним 
У Києві, Святослав сильно інтригував проти нього, довелося
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втікати до Польщі. У майбутньому подібних негод судилося ще 
чималенько. За поверненням батька до Києва послідували жор
стокі репресії проти киян. Повернувши Київ за допомогою по
ляків, Ізяслав захопив Полоцьк, вигнав Всеслава, що був київ
ським князем за його відсутності, і посадив у Полоцьку свого 
сина Мстислава. Але той скоро помер (чи не за допомогою по
лочан) і стіл перейшов до Святополка. Він почав князювати 
відносно пізно -  у дев’ятнадцять. У такому віці більшість його 
родичів вже мали певний політичний досвід. До того ж Свято- 
полкові доводилося починати князювання у ворожій землі, в 
умовах опору з боку дуже активної всеславової партії. 1071 р. 
Всеслав силою повернув Полоцьк. Наступні два роки Святополк 
провів при батьковому дворі. 1073 р. родина знов утекла до 
Польщі. Повернутися до Києва вдалося лише .на початку 1077 р., 
вже по смерті Святослава. На початку 1078 р. Святополк став 
князем у Новгороді і тримав це місто довгі десять літ. На думку 
М. Котляра, тут він уперше одружився (579, с. 114). Найімовір
ніше, це була новгородська бояришня, шлюб носив політичний 
характер: Святополк добре пам’ятав, що саме новгородці «підса
дили» на київський стіл і його прадіда Володимира, і його діда 
Ярослава. Чим довше Святополк перебував у Новгороді, тим 
більше ятрила думка: саме новгородських капіталів не вистача
ло батькові, аби міцно тримати Київ. Так у Святополка з’явля
ються нові риси -  за літописом, «вельми сріблолюбивий був і 
скупий». 1088 р. Всеволод перевів небожа до Турова. Такий по
ворот долі не піддається однозначній інтерпретації. З одного боку, 
Турів порівняно з Новгородом був -  ну, може, й не зовсім захо- 
лусним, бо ж наступного століття тут діяв такий світоч як Кири
ло Турівський, все ж набагато біднішим. З іншого боку, Турів 
належав до київського домену. З боку Всеволода це могло бути 
і визнанням святополкових прав на Київ, і спроба розірвати 
небезпечно тісні зв’язки племінника з новгородцями, принаймні, 
це було визнання очевидної сили новгородської громади. Все
волод був ще не такий і старий (близько шестидесяти), але ос
танніми роками часто хворів. Тому Святополкові до омріяного 
столу лишалося небагато. 13 квітня 1093 р. Всеволод помер. 
Фактичним співправителем був його син М ономах, але той, 
вірний своїй обережній тактиці, не наважився починати бороть
бу зі Святополком -  з одного боку, з огляду на ті сили, що сто
яли за Ізяславичем, з іншого -  через війну з Олегом Святосла- 
вичем, який тепер міг би здобути м огутнього  сою зника.
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Святополка вигідніше було мати за себе, ніж проти себе. Але й 
Олегові М ономах зробив крок назустріч -  віддав Чернігів. 
Мономахові було невигідно надто посилювати Святополка, не 
створюючи йому противаги. Мономах наслідував дідову полі
тику творення балансів сил, зіштовхування двох найсильніших 
конкурентів. Він віддавав перевагу не лобовій атаці, а гамбіту -  
тимчасово жертвуючи кількістю, вигравав якість. Тому-то М о
номах і поїхав до такого рідного йому Переяслава. Це був пер
ший крок до сформування другого тріумвірату.

Святополка у Києві сприйняли як новгородця. Незадово- 
лені тепер орієнтувалися на Мономаха. їх кількість збільшила
ся, коли Святополк почав оточувати себе новими людьми. За 
новгородський тил Святополк був спокійний, але на півдні він 
зіткнувся з мало знайомою йому з практичного боку небезпе
кою -  половцями. На ту пору він був уже вдівцем, то ж 1094 р. 
одружився з донькою наймогутнішого хана Тугорхана. Але так 
просто розв’язати проблему не вдалося. Набіги продовжилися, 
і цей шлюб не додав йому популярності. Степ неухильно підштов
хував Святополка до союзу з Мономахом і нейтралізації союз
ника половців Олега. Відтак слід було порозумітися і з менши
ми князям и. П оволі викристалізовувалася  система, яку й 
оформив Любеч. Правда, Святополк якраз найменше виграв від 
нього. За оцінкою М. Грушевського, «Святополк користав з сьо
го союзу для спільної боротьби проти половців, а сам енергійно 
помагав Мономаху не тільки на половців, але і в його боротьбі 
з Святославичами, здається без усякої винагороди за се -  при
наймні не знаємо про неї нічого» (303, с. 91). Аналогічну харак
теристику дав А. Сахаров: «Святополк бачив, що його влада 
над Руською землею тане, мов вранішній туман над темною 
дніпровською гладдю. Він і боявся князів, і хотів їх надалі при
мусити служити Києву, і оглядався безперервно на Мономаха. 
Саме в надії знову зміцнити свою владу над Руською землею 
поспішав Святополк до Любеча; і хай князі зберуться не в Києві, 
він стерпить і це, головне, щоб було все, як за батька» (504, 
с. 444). Та не так воно сталося як гадалося -  Мономах вдарив 
Святополка у саме сонячне сплетіння: за любецькими угодами 
Новгород дістався Мономахові. Святополк прекрасно розумів, 
Що Новгород -  це трамплін до Києва, тому через кілька років 
намагався виміняти його за Волинь, але марно. Мономах теж 
розумів значення Новгорода.

Таким чином, сини Ярославичів, причому перш за все -
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три найвпливовіші з них, не тільки декларували де-факто на Лю- 
бецькому з’їзді початок демонтажу імперії, а й упродовж деся
тиліття реально здійснювали те, що М. Грушевський і Н. По- 
лонська-В асиленко досить евф емістично назвали  «кінцем 
концентраційної політики, кінцем «збиранню» земель, виявле
ному Ярославичами» (303, с. 90; 831, с. 144-145). Найпослідовн
іше цей антиімперський дух Любеча обстоювали Святославичі -  
рід з дуже давніми традиціями протистояння імперському Киє
ву. Для М ономаха ж Любеч був швидше тактичним кроком, 
маневром у боротьбі за Київ. Та відкрито опиратися ідеї мирно
го демонтажу імперії було вже неможливо -  доводилося вичіку
вати, гальмувати, інтригувати, чим і займався Мономах, за що 
згодом  став улюбленим персонаж ем істор іограф ії велико
державного спрямування -  як російської, так і української.

Перед тим як остаточно розпастися, імперія ще мала шанс, 
напруживши усі сили, забезпечити собі десятиліття-друге «зо
лотої осені» -  формально найвищого піку могутності, за яким 
проте слідував би стрімкий крах. Імперські сили київської адмі
ністрації, які живилися податями з найдальших земель, були ще 
досить міцними. На них і орієнтувався Мономах. Якщо він по
чинав як князь дружини, то завершити своє княжіння прагнув як 
боярський князь. Попри об’єктивний характер гальмівних сил, 
величезну роль у останньому спалахові імперської могутності 
все ж належала персонально М ономахові. Ні Олег, ні Свято- 
полк не змогли б забезпечити імперії того оманливого спокою, 
більш того -  переможної ейфорії, що її згодом домігся М оно
мах. Визначальну роль відіграло те, що М ономах з юних літ 
формувався як князь-полководець, більше від нього на це зван
ня заслуговував лише Святослав І. Полководець же у ті часи 
значив для війська набагато більше, ніж зараз (478, с. 120). Моно
мах відчував себе таким за все відповідальним полководцем на
віть у цивільних справах, а політику сприймав як безперервну 
війну. Як переяславський князь він звик, що протистояти Полю 
може лише міцна унітарна держава, здатна у короткі строки 
відмобілізувати численне військо. Це був державник з чітким 
військовим мисленням. Лише така* сильна рука і могла призу
пинити розпад. Спинити ж його взагалі не міг навіть Мономах. 
Тому, наприклад, Д. Лихачов називає М ономаха «ідеологом 
нового феодального порядку на Русі», конституйованого Лю- 
бецьким з’їздом (640, с. 35). Досить песимістично оцінив резуль
тат Любеча (і наступних з’їздів) Б. Грекові з’їзд не зміг «прими-
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рити суперечливі інтереси феодальних владарів. Серед них про
довжувало панувати право сильного. Сильний феодал мав мож
ливість ігнорувати і рішення з’їздів. Феодальна роздробленість 
зробилася фактом очевидним. Неодмінним її наслідком стали 
хронічні феодальні війни. Закінчився «Київський період» історії 
Русі» (294Ус. 501). Менш драматичну оцінку дав О. Мазур: Лю- 
бецький з ’їзд узаконив принцип «отчинного старійшинства» в 
успадкуванні влади у землях Русі» (681|/с. 33). Дт Черепній по- 
в^язував-з і̂юбецБКИТГз’їздом укладання Початковоі’сгзведуз-який. 
тр адиціш ^ ( 1і~28)г|в^Ш^ що

О. Толочка найважливішим рішенням з’їзду є констатація зруй
нування родового сюзеренітету і виникнення нового типу земель
ного держання -  бенефіція, відмінного від «отчини», що сягала 
корінням у родовий сюзеренітет (102fJ^c. 38). Варто наголосити, 
що подібна переміна була принциповою цивілізацїйною транс
формацією: навзам ін «степовому принципові, коли дядько 
вваж ався старш им  за плем інника» (308, с. 121) приходив 
європейський принцип майорату.

Цілком погоджуючись з оцінкою Любеча як поворотної 
віхи в історії України-Русі, вважаємо, що його наслідки заслу
говують все ж не такого однотонного присуду. Адже на Любець- 
кому з’їзді чітко прозвучали дві різні мелодії, виконувані голо
сами різних князів. Одна була зумовлена жорсткими реаліями 
доби, коли величезна багатоетн ічна імперія виявилася не
життєздатною, реформуванню ж вона не підлягала і мала бути 
демонтована. Друга ж носила консервативний, в даному разі -  
будівничий характер. Слід було зберегти те, що ще можна було 
зберегти -  єдність власне руських (українських) земель. На ща
стя, князям вдалося вийти на контрапункт. Звичайно, з ’їзд не 
забезпечив і не міг забезпечити подальшого безпроблемного 
розвитку України-Русі. Проте він дав основний дороговказ, за 
яким і розвивалася Україна-Русь впродовж цілого наступного 
століття.

Типологічно Любеч співставимий з Верденським з’їздом 
843 р., на якому нащадки Карла Великого розділили його імпе
рію на три частини, причому на базі двох з них кінець-кінцем 
утворилися дві національні держави (Франція і Німеччина), 
проміжна ж частина трансформувалася в цілий ряд держав, що 
виконують роль буфера між двома названими.

Щ е ближчою  в часі аналогією  був розділ  імперії
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Сельджукідів 1092 р. Коли Мелик-шах помер, його брати і сини 
розділили надто велику імперію натроє: Іран, Сирію й Анато
лію. Проте це не убезпечило їх від усобиць, з яких і скористалй- 
ся хрестоносці (694, с. 175). Невдовзі після такої трисекції імпе
рія взагалі розсипається на купку дрібних еміратів, але за кільк'а 
віків приблизно в рамках двох з частин, утворених 1092 р., скла
лися держ ави Іран  і Т уречина, кож на з панівним , 
державотворчим етносом. Левант же досі лишається поділеним 
на окремі невеликі держави.

Подібна перспектива постає і перед Руссю-Україною. В на
ступні роки ситема почала еволюціонувати з троїчної до двоїч- 
ної, намічаються тенденції, коли два князі змовляються проти 
третього, чи навпаки -  ворогуючи один проти одного, змушені 
зважати на третього, який тим самим виконує роль буфера. Об’єк
тивно від Любеча найбільш виграв Олег, бо закріпив здобуте 
мечем. Але оскільки Мономах стояв все ж ближче до київського 
столу, то йому важив і невеликий виграш. Надалі події розгор
талися на користь Мономаха. Занепокоєний його посиленням, 
Святополк уклав союз з Давидом Ігоревичем. Мономахові нічо
го не лишалося як шукати союзу зі Святославичами. Поза цією 
новою конфігурацією залишалися галицькі Ростиславичі, над 
якими і почали збиратися хмари.

У попередні роки Василько, сидячи у своїй Теребовлі, 
зумів зібрати там потужне військо, залучити до нього торків і 
берендеїв. З ним він ходив на Польщу, де повоював багато міст. 
Припускають, що разом з Тугорханом він кілька разів ходив у 
Подунав’я, воював візантійські землі, здійснив набіг на Угорсь
ке королівство (504, с. 445-446). Після любецьких компромісів 
перед Васильком розкрилися ще ширші перспективи для актив
ності в західному напрямку. Правда, для цього були необхідні 
ще й міцніші тили. Плани зовнішньої експансії вимагали перш 
за все здійснення такої підготовчої акції як злучення галицьких і 
волинських земель. Давид Волинський не міг не розуміти цьо
го. А. Сахаров припускає, що й візантійська дипломатія під’юд
жувала Давида проти Василька (504, с. 446).

З Любецького з’їзду Ольговичі поїхали на свою Чернігів
щину, Мономах залишився у власному замку, Святополк і Д а
вид поїхали до Києва, услід за ними вирушив і Василько, аби 
побувати у храмі св. М ихайла у Видубицькому монастиреві. 
Святополк же, дізнавшись про це, запросив Василька до себе в 
гості. У великого князя Василька пов’язали. За цим діянням
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стояв Давид Ігоревим Волинський, який боявся посилення енер
гійного Василька. Теоретично перспектива об’єднання галицьких 
і волинських земель під рукою одного князя, реалізована лише 
наприкінці XII ст., існувала ще наприкінці XI ст. Саме її й осте
рігався Д авид. Він переконав С вятополка, ніби Василько і 
М ономах зм овляю ться проти великого  князя. О тримавш и 
Василька, Давид відвіз його до Білгорода, де у селянській хаті 
Давидові люди осліпили Василька. Потім того відвезли на Во
линь і кинули до в’язниці, а Теребовлю Давид захопив собі.

Святополк, виправдовую чись, намагався звалити всю 
відповідальність за злочин на Давида Ігоревича, але князі відки
нули таку нікчемну відмовку. Осліплення Василька традиційно 
трактують як крах любецьких принципів. Насправді ж вони ви
тримали перше випробування. Осліплення було таємним сепа
ратним  поруш енням лю бецьких угод. Б ільш ість же князів 
підтвердило їх чинність і виступили на боці Мономаха. Велике 
військо, що складалося з дружин Мономаха і його дітей, полків 
Олега і Давида Святославичів, виступило на Київ, аби захисти
ти любецький порядок. Сила була явно на їхньому боці. Братія 
уже готувалася форсувати Дніпро. Святополк навіть хотів тіка
ти з Києва, але за нього вступилася київська верхівка на чолі з 
митрополитом і всеволодовою вдовою (мачухою М ономаха). 
Та й Святославичі вже зрозуміли, що їм вигідніший як київсь
кий князь непопулярний серед киян Святополк, аніж хитромуд
рий, досвідчений у війнах Мономах. Тому Святославичі пере
кинулися до С вятополка. М оном ах же зіткнувся з такою  
рішучістю киян у їхній підтримці Святополка, що мусив у чер
говий раз відступитися від своїх планів негайно стати великим 
князем. Мономах мусив зробити вигляд, ніби вірить, що Свято
полк не винен в порушенні любецьких принципів, що вся вина 
тільки на Давидові. *

У грудні Святополк і Мономах рушили на Волинь, Оль- 
говичі повернулися додому. Проте назустріч поспішив посол 
від... Василька. Той просив старших князів повертатися назад, 
запевняючи, що з Давидом він порозуміється удвох. Василько 
боявся Мономаха ще більше, ніж Давида, і не хотів його втягу
вання у конфлікт.

1098 рік був роком активного сонця, він розпочався м’я
кою зимою по цілій Європі, за нею послідували весняні повені, 
від постійних дощів хліби були вражені грибком. На Близькому 
Сході того року події розвивалися якнайбурхливіше. Єгипетські
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Ф атиміди, не бажаючи поступатися 
хрестоносцям, відновили владу халі
фського намісника в Єрусалимі. Халіф 
доручив очолити бортьбу з хрестонос
цями султану-сельджуку Барніаруку, 
а той передоручив це мосульському 
емірові Кирбузі. Той розпочав кампа
нію, але не надто поспішав. 28 червня 
хрестоносці Боемунда здобули Анти- 
охію, яку ш турмували ще з осені. 
Лише через два дні по цьому під місто 
прибув Кирбуга. Ще через два дні боїв 
франки розбили й його армію. їхня 
влада пош ирилася на всю Північну 

Сирію (944, с. 9). Тоді ж власті Едеси запросили до себе Балдуїна 
Ф ландрського . Н евдовзі той здійснив похід проти найне- 
безпечнішого сусіда Едеси -  еміра Самосати. Після успішного 
походу Балдуїн захопив владу в Едесі в свої руки (995, с. 58). 
Едеське князівство стало греблею, що перекрила притік туркме
нів з Х орасану (282, с. 25). П равда, Боемунд, заснувавш и 
Антиохійське князівство, помітно охолов до дальшої боротьби. 
Лиш в листопаді 1098 р. під тиском селянських мас рицарі муси
ли продовжити похід (863, с. 189-90). Серед провідних хресто
носців був кузен руських тріумвірів (син Анни Ярославни) Гу- 
гон Великий, що йшов під червоним прапором Діонісія. З того 
часу таке знамено отримало назву Оріфламма (697, с. 18). П о
дібний прапор згодом вручать Ігореві Сіверському (26, с. 11).

Навесні 1098 р. Давид вирушив займати теребовлянські 
міста, але на сам Великдень йому назустріч до Бужська вийшов 
брат Василька Володар. Давид закрився у Бужську, Володар же 
поставив вимогу відпустити брата. Василько знов сів у Теребовлі, 
Володар повернувся до Перемишля, а Давид до м. Володимира. 
Проте брати зібрали військо і розгорнули похід на Волинь. Вони 
захопили м. Всеволож, а згодом обложили Володимир і при
мусили Давида видати своїх дружинників, які осліпляли Василь
ка. Після цього брати повернулися до себе.

Тому з ’їзд 1098 р. завершився всього-навсього черговим 
переділом Руської землі: вину за осліплення Василька Теребо- 
вельського покладено на Давида Ігоревича (хоч справжнім ви
нуватцем був Святополк), Давидову Волинь відібрано на ко
ристь Святополка. Цим М ономах знищив союз Святополка з
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Давидом, але посилив першого цілою Волинню. Осліплення 
Василька давало владу над цілою Галичиною його братові Во
лодареві.

Водночас стабілізується становище на Близькому Сході. 
З червня 1098 р. хрестоносці зайняли Антиохію. 8 червня їх ото
чив там Кербога. Між 10 і 14 червня в Антиохії було оголошено 
про знахідку списа, яким катували Христа. Це викликало неба
чений спалах військового ентузіазму. 28 червня Кербога мусив 
відступити. Вождь хрестоносців Боемунд склав васальну прися
гу перед візантійським імператором, проте надії останнього на 
повернення йому Антиохії не виправдалися. Особливо дратува
ло візантійців те, що величезна і казково багата Антиохія опи
нилася в руках саме норманів, їхніх найбільших ворогів з усіх 
європейців (493, с. 203). Надалі хрестоносці захопили Едесу, так 
утворилася перша хрестоносна держава на Сході. У подальших 
усобицях 1098-99 р. Мономах участі не брав, принаймні у наяв
них літописах про це ні слова. Там навіть не згадується про його 
відмову брати участь у спільному поході на Володаря і Василька, 
яку згадував сам Мономах у своєму Повчанні (1139, с. 194-195). 
Натомість 1098 р. у мономаховому Переяславі було освячено 
Успенський собор (337).

1099 р. А. Ваян датує найперший варіант Повчання М оно
маха, який, на думку дослідника, був написаний, «сидячи на са
нях» по дорозі зі Смоленська до Ростова (218, с. 336). Над Дави
дом же нависла смертельна загроза. Він настільки ослаб, що 
Святополк наважився спробувати захопити Волинь. Тепер вже 
Святополк цілком відверто порушував Любеч. Давид утік до 
Польщі по допомогу, але Святополк перекупив поляків. Свято
полк швидко зайняв усю Волинь і до сусідніх володінь Ростисла- 
вичів. Ті вийшли йому назустріч, на Рожне поле, що знаходило
ся у верхів’ях Західного Бугу, неподалік від Звенигорода. Після 
жорстокої битви Святополк втік до м.Володимира. Ростиславичі 
ж лишилися вірними Любечу і зупинилися на галицько-волинсь
кому рубежі. Святополк же посадив у Володимирі свого сина 
Мстислава, а іншого сина Ярослава послав до угорського коро
ля Коломана умовяти його виступити проти Володаря, обіцяю
чи за це уграм частину Перемиської волості. Угри на чолі з Ко- 
ломаном і двома єпископами взяли в облогу Перемишль, де 
замкнувся Володар. Там же знаходилася сім’я Давида, який по
вернувся з Польщі і помирився з Ростиславичами, уклавши 
спільний союз проти Святополка. Самого Давида в місті не було:
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він поскакав у степ за своїми давніми друзями половцями. 
У межиріччі Вагру і Сяну, під самим Перемишлем, Давид і хан 
Боняк розбили угорське військо. За угорською ілюстрованою 
хронікою Марка XIV ст., «така біда сталася, що нема такого й у 
книгах , і оповісти не можна» (цит. за 303, с. 97). Я рослав 
Святополчич утік до Польщі, а Мстислав закрився у Володимирі. 
Давид же, захопивши Сутейськ, Червен й інші міста, обложив 
Володимир. В ході облоги загинув М стислав С вятополчич 
(504, с. 460).

Тим часом 16 січня 1099 р. хрестоносці виступили на Єру
салим і 7 червня 40 тисяч їх підступило до Єрусалима, який за
хищало тисячу бійців каїрського султана. Перший штурм був 
невдалим. Ситуацію змінило прибуття до Яффської гавані гену
езьких кораблів зі зброєю та штурмовими машинами. 14 липня 
відбувся другий штурм і наступного дня Єрусалим впав. Жорсто
ка розправа Готфрида Бульйонського з його мешканцями вра
зила увесь мусульманський світ (417, с. 244). 22 липня Готфрида 
обрали королем (1, с. 307). Єрусалимський успіх було закріпле
но перемогою 12 серпня при Аскалоні. На східному узбережжі 
Середземномор’я з ’явився ряд хрестоносних володінь. Але ко
лоністів було мало, кордон же, уздовж якого їм довелося розсе
литися, простягся аж на 1200 км (229, с. 206). 1100 р. Генуя, Піза, 
Венеція надіслали на Схід величезні флотилії з продовольством. 
Правда, біля Родосу між цими флотами відбулася сутичка. Ве
неціанці напали на пізанську ескадру, переполовинили її й при
мусили пізанців заприсягтися, що ніколи не гендлюватимуть зі 
Сходом (652, с. 78). Надалі при підтримці венеціанських і гену
езьких моряків хрестоносці здобули Кесарію і Аккону. Готфрид 
Бульйонський захопив Тиверіаду і створив там Галілейське кня
зівство. Розташоване поруч з володіннями дамаських сельджуків, 
воно було постійним яблуком розбрату між тюрками і хресто
носцями аж до 1113 р. З того часу Балдуїн Єрусалимський май
же щорічно ходив до Галілеї. Аналогічна доба майже щорічних 
походів настала на Русі.

Святополк знов збирає військову коаліцію  на Давида. 
14 серпня 1100 р. відбувся з ’їзд у Чітичеш За іншими даними, 
з’їзд був ЗО серпня (39, с. 154) чи ЗО червня (70, с. 23). П. Толочко 
характеризує його як «по суті, продовження Любецького» (1045, 
с. 90). М. Грушевський припускав його скликання на вимогу 
Давида для підтвердження його прав на Волинь (303, с. 97). Це 
найбільш імовірно -  Давид планував повторити те, що зробив
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Олег за три роки до цього. У випадку Давидового успіху, тобто 
повторення любецьких угод, закріплювалася б територіально- 
політична структура України-Русі, вона б зробила наступний 
крок до самостійної державності. Але цього не сталося. З’їзд ви
явився змовою проти Давида. Егоїстичні інтереси тріумвірів взяли 
гору, вони вирішили покінчити з Давидом. Йому залишено 
Божськ і Острог, крім того, Святослав від себе додав Дубен (по 
суті, теж волинське місто) і Чорторийськ (з Турово-Пінщини), а 
Мономах і Святославичі -  по 200 гривень. З шахівниці знімала
ся дуже сильна фігура, відступне ж пропонувалося слабеньке. 
Згодом це черезсмужжя було обміняно на Дорогобужську во
лость, де Давид і помер 1112р. Перемога над Давидом була, може, 
найголовнішим результатом другого тріумвірату. Давид загро
жував відіграти роль того «жахливого хлопчика», яким був ко
лись Олег. Особливо небезпечною була дружба Давида з по
ловцями. Поки Давид залишався загрозою, він був цементуючим 
чинником для другого тріумвірату, тому-то його й не перетво
рено на ізгоя, тільки максимально ослаблено. Ніхто з тріум
вірів не бажав посилення іншого. З огляду на це Давид ще міг 
бути корисним. Давид розумів ситуацію і заснував на р. Горинь 
за 15 км від її впадіння у Прип’ять неприступну фортецю Давид- 
городок. З того часу Погорина стає важливим геополітичним вуз
лом України-Русі і лишається таким впродовж усього XII ст. Проте 
реалізувати свої наміри Давидові все ж не судилося.

Далі тріумвірат хижаків узявся за Ростиславичів. Ще на 
з ’їзді перед ними було поставлено вимогу про видачу холопів і 
смердів, які втекли з інших земель до галицьких володінь. Відтак 
було висунуто вимогу, аби Ростиславичі забралися до П е
ремишля. Коли ж ті відмовилися, почалася підготовка до похо
ду. Але занадте посилення Святополка не входило до планів 
Мономаха. Він відмовився іти, і Ростиславичам дали спокій. За 
інш ої позиції М оном аха п ’ять українських земель було б 
об’єднано ще на порозі XII ст. Але чи надовго? Правда, початок 
XII ст. приніс послаблення позицій Мономаха. Близько 1100 р. 
помер переяславський єпископ Єфрем, принаймні 1101 р. Моно
мах будує церкву в Смоленську разом з новим переяславським 
єпископом Симеоном. Із смертю Єфрема Переяслав позбувся 
статусу титулярної митрополії Русі. Наявність таких титуляр- 
них митрополій в Переяславі і Чернігові була атавізмом, що 
зберігся ще з часів протистояння Правобережної Русі Ярослава 
Мудрого і Ліборежної Русі його брата Мстислава. Чернігівська
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митрополія припинила своє існування ще у 1080-х роках -  оче
видно, внаслідок приборкання Всеволодом своїх чернігівських 
племінників. Переяславська ж трималася й далі великою мірою 
на авторитеті владики Єфрема. Тепер же юрисдикція Київської 
митрополії знов поширювалася на всю Русь (840, т. 28, с. 107). 
Водночас три князівства власне «Руської землі» (у вузькому зна
ченні терміну) позбулися формальних переваг перед рештою.

1101 рік почався суворою зимою по цілій Європі і Серед
земномор’ю, сніг лежав навіть у Сирії. Усобиці серед Сельджуків 
сягнули свого піку. Султана Беркйарука розбили сепаратисти. 
Це полегшило справу хрестоносцям, що захоплюють Хайфу, 
Аруф, Цезарею. На цій хвилі на Схід прибуває нове хрестонос- 
не поповнення, аби іти на Багдад. Відбувся, як його назвав 
Дж. Кейт, «ар’єргардний» хрестовий похід, який за своїми мас
штабами не поступався походові 1096-97 р. (1224). Проте нове 
військо не змогло навіть відбити в мусульман захопленого ними 
в полон Боемунда і досить швидко зазнало поразки (417, с. 242). 
Події на Сході набували затяжного характеру. Ситуація все рішу
чіше змінювалася не на користь України-Русі. Втрати від скоро
чення левантійської торгівлі слід було компенсувати геополітич- 
ним виграшем в іншому місці. Т ака  можливість з’являлася тепер 
щодо Половецького Степу. Раніше половців до нападів на Русь 
постійно п ід ’ю дж увала Візантія. Тепер же В ізантія майже 
виключно зосередилася на близькосхідному вузлі.

Водночас деструктивні процеси в імперії Рюриковичів на
ростають, оскільки окраїни все ще сильно впливали на ситуацію 
в метрополії. 14 (або 15) квітня 1101 р. помер Всеслав Полоцький 
(39, с. 155; 72, с. 25). Тертя між його нащадками змінило баланс 
сил між українськими і білоруськими землями. Тому в Украї
ни-Русі знов виникли проблеми навколо Волині. Претензії на 
одну з її волостей висунув Ярослав -  син забитого Нерядцем ще 
у 1086 р. Ярополка Ізяславича. Оскільки на Любецькому і Віти- 
чівському з’їзді йому нічого не дісталося, він вирішив здобути 
силою собі Берестейську волость. Проте ще у 80-х Берестейщи
на відійшла до київських князів, і Святополк не стерпів свавіл
ля. Ярослава було схоплено і кинуто у Києві в поруб. 1 жовтня 
Ярополчич втік з Києва, але наприкінці жовтня його знов схоп
лено, після чого Ярослав Святополчич міг і далі спокійно сидіти 
у Волині (565, с. 91).

Незважаючи на волинську інтермедію, основною пробле
мою Русі все ж лиш ався Степ. Після Л ю беча постав шанс
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принципово виріш ити цю проблему і відкинути степовиків 
максимально далеко від своїх кордонів. Саме у цьому контексті 
визріло рішення про новий княжий з ’їзд на Золотчі. Якраз на 
ньому антиполовецька орієнтація тріумвірату стала доконаним 
фактом. Але масивна машина розверталася все ж дуже повільно. 
До того ж відбулися принципові переміни всередині самої Русі. 
Саме 1101 р. помер гучнозвісний Всеслав Полоцький. Між його 
синами одразу спалахнула усобиця. Перед князями України-Русі 
виникла перспектива поживитися за рахунок північних сусідів. 
Тому походи у степ було відкладено на потім. Навпаки, вима
гався надійний тил з боку Степу. Через це 15 вересня 1101 р. у 
м. Сакові було укладено черговий вічний мир з половцями, те
пер вже без данини з боку Русі (656, с. 52). Сторони обмінялися 
заложниками. Здавалося, що ця угода перекреслила всі плани 
Мономаха, але наступний рік показав, що ситуація все ще склад
на (456, с. 176). Принаймні, навряд чи варто твердити, ніби «1101р. 
взаєм ини К иївської Русі з половцям и поліпш илися» (516, 
с. 274). 1101 р. М ономах будує величний Успенський собор у 
Смоленську (датується дендрохронологічно -  1135, с. 67), а потім 
демонстративно подається ще далі від України-Русі, в Ростовсь
ку землю та закладає і там Успенський храм у Суздалі (247, 
с. 29,34). Згідно Києво-Печерського Патерика, цей храм був «всем 
подобіем» Успенського собору Києва (ЗО), отже, його творення 
мало характер демонстрації проти Святополка. 26 серпня «Руська 
земля» пережила навалу сарани, що «поїла всяку траву й багато 
жита» (70, с. 388).

Увесь наступний 1102 р. на Русі був сповнений якоюсь під- 
спудною боротьбою між тріумвірами, не відображеною у літо
писі (ще імовірніше -  її обставини були вилучені при творенні 
мономахової редакції Повісті врем’яних літ). Принаймні, гро
мадська думка була збурена, всюди ввижалися знамення. Піс- 
карьовський літописець детально описує сонячні аномалії 29 січня 
і 7 лютого (76, с. 71). Рік почався вітряною сухою зимою. Гриб
кові хворості, що терзали європейців вже майже десятиліття, при
пинилися. Це зумовило сплеск суспільної активності: німець
кий наступ у польському П ом ор’ї, перемогу єрусалимського 
короля Боемунда при Рампі, підкорення Танкредом Антиохійсь- 
ким (який після полону Боемунда став головним вождем хрес
тоносців) М аместії, Адану і Тарсу, зайняття Альморавідами 
Валенсії. Н а Сході відновилися усобиці серед Сельджуків,
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цього разу султан Беркйарук повернув собі престол, але на 
цьому боротьба не скінчилася.

Спокій в українському Степі різко контрастував з тим, що 
чинилося в інших куточках Євразії. Степ немов вимер. Щезли 
далекі половецькі сторожі, що постійно товклися окрай Поля, 
припинилися напади на купецькі валки і на прикордонні села й 
містечка. У Києві і Чернігові ликували, у Переяславі сумнівали
ся у тривкості такої ситуації. М ономах негласно продовжував 
готувати похід. Щ ойно народженого сина він нарік Андрієм на 
честь грецького святого-воїтеля Андрія Стратилата (504, с. 475).

1102 р. Борис Всеславич Полоцький здійснив успішний по
хід проти ятвягів. Полоцька земля тоді була охоплена ще силь
нішими відцентровими тенденціями, ніж Україна-Русь. При Бо
рисі р ізко  посилився вплив дрібних ф еодалів, тому князь 
потребував підняття свого авторитету успішними збройними ак
ціями, тим більше, що в спину діяв енергійний молодший брат 
Гліб Мінський (434, с. 55). Тоді ж спалахнув і гострий конфлікт 
між Новгородом і Києвом, спричинений спробою Святополка 
втрутитися в усталені новгородські порядки (927, с. 47). Восени 
1102 р. Боняк пішов на Переяслав. Оскільки напад стався тоді, як 
місто стояло без князя, Боняк мав добру розвідку і прекрасно 
знав про всі приготування свого грізного сусіди. М ономах був 
у Смоленську і привів рать звідти. Прислав підмогу і Свято- 
полк. Брати переслідували Боняка кілька днів, та так і не змогли 
наздогнати (656, с. 52).

Підрозділ 2. 3. Боротьба з половцями як 
консервативний чинник політичної дійсності

а порядок денний політичного життя України-Русі 
рішуче вийшла боротьба з половецькою загрозою.
А. Попов назвав час з 1060 по 1240 р. «половець
ким періодом» в історії південноруських степів 
(837, с. 94). П. Толочко заначав, що історіографія 

взаємин Степу і Русі ніколи не була одноголосою (1047, с. 5). 
Якщо М. Костомарову, С. Соловйову, В. Ключевському бачи
лося, що «боротьба зі степовим кочівником, половчином, злим 
татарином, яка тривала з VIII майже до кінця XVIII ст., -  най
тяжчий історичний спогад руського народу» (527, с. 67), то 
П. Голубовський, В. Ляскоронський, М. Грушевський вказува
ли й позитивні моменти цих стосунків. В радянській історіографії
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на негативних аспектах наголошували А. Насонов, В. Пашуто, 
Б. Рибаков, Г. Литаврин. Навпаки, своєрідної простеповицької 
орієнтації притримувалися В. Пархоменко, А. Якубовський,
В. Гордлевський, С. Ю шков, М. Покровський, М. Брайчевсь- 
кий: «Уявляти собі половців якоюсь темною азіатською силою, 
що тяжкою хмарою висіла над представницею європейської ци
вілізації -  Київською Руссю -  у нас не буде жодних підстав» (829, 
с. 102-103). Далі пішов Л. Гумільов, вважаючи, що «кумано- 
фобія» народилася під пером церківників XII ст., причому була 
запозичена ними від католиків (307, с. 323 -330). Певні підстави 
до того західні джерела, справді, дають. Наприклад, хрестоносець 
Робер де Кларі писав: «Куманія -  це земля, що межує з Болга
рією, і вам розповім зараз, що за народ ці кумани. Це дикий 
народ, що не оре, ні сіє, у котрого немає ні хатин, ні будинків, а 
мають вони лише войлокові намети, де вони народжуються, а 
живуть вони молоком, сиррм і м’ясом ... А з одягу і зброї у них 
є лише куртки з баранячих шкір, та ще вони носять з собою 
луки і стріли» (31, с. 47-48). Йому вторить купець Петахій Регенс- 
бурзький, що 1175 р. проїхав від Києва до Чорного моря: «По
ловці живуть у шатрах..., хліба не їдять у цій землі, а тільки рис 
і просо, зварені у молоці, а також молоко і сир. Щодо м’яса, то 
шматки його кумани кладуть під сідло коневі, женуть його до 
поту, і коли м’ясо зігріється, вони його так і їдять» (101, с. 3-4). 
П роте й ідеалізувати русько-половецькі взаємини, як довів 
А. Попов, немає підстав. Якщо наприкінці XII ст., вказує він, і 
настало певне потепління, то воно могло бути тільки наслідком 
півторивікових впливів на половців з боку Русі і кавказьких країн 
(837, с. 109). Якась частина надлиш кового населення Степу 
наймалася до русів «овчюхами». У Мономаха служив як військо
вий спеціаліст половець Кунуй. Наприкінці XI ст. серед степо
вої знаті значно поширюється християнство (206, с. 214).

У др. пол. XI ст. Руська держава була набагато могутні
шою, ніж на поч. XII ст, все ж раніше вона не чинила великих 
походів углиб Степу, хоча й успішно відбивалася від набігів і 
збер ігала свої південні кордони. П оясню ється такий псев- 
допацифізм тим, що кочові степовики були невловимі -  вежі на 
колесах відходили, стада відгонялися при найперших же три
вожних звістках про наміри русів вийти в похід. Лише на по
чатку XII ст. склалися не лише необхідні умови для боротьби з 
половцями (зацікавленість у цьому руських князів), а й достатні 
умови теж. Н а той час Степ вже було поділено на окремі
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кочів’я, а вежі з колес перебазувалися на землю -  з’явилися більш- 
менш постійні зимівники і літники, постійні кочові маршрути. 
Перейшовши до відносної осілості, половці стали нарешті враз
ливими для сусідів (813, с. 57). Водночас набувають поширення 
міжетнічні шлюби. Про звабливість половчанок писав Нізамі: 

Там кипчакских племен он увидел немало,
Там лицо милых жён серебром заблистало.
Были пламенны жёны и были нежны,
Были солнцем они и подобьем луны.
Узкоглазые девушки солнечным ликом 
И для ангелов были б соблазном великим (41, с. 358).
Що становили собою союзи орд в етнічному плані? Осно

вою їх були тюркські племена кипчаків -  етнос, чия історія на 
той час налічувала вже півтора тисячоліття. У китайських джере
лах вони відомі як «цінь-ча» ще з ІІІ-ІІ ст. до н. е. (818, с. 3). 
Після розпаду Західнотюркського, а пізніше і Уйгурського кага
нату плем’я імак (смак, кимак) очолило союз 7 племен, а з X ст. 
-  Кимакський каганат на Іртиші (818, с. 27). Тут у їхньому 
етногенезі взяли участь м онголи-дінліни  (443, с. 75). Під 
етнонімом «кимаки» половці виступають в арабських джерелах 
Х-ХІІ ст. У дещо іншій транскрипції цей етнонім виступає у формі 
«каі», що в перекладі з монгольської означає «земля». В нові часи рід 
Кипчак відомий на Алтаї, плем’я Кипчак -  у Казахстані (837, с. 94).

Але ситуація ще більше змінюється в XI ст. після появи 
кипчаків в азовсько-чорноморських степах. Першопоштовхом 
до цього стало утворення 916 р. імперії тюрків-китаїв, від яких 
отримав сучасну назву Китай. З початком просування китаїв 
(династії Ляо) на захід попереду них втікали степовики. Новим 
імпульсом степовим пертурбаціям стало падіння імперії Ляо і 
завоювання її 1125 р. чжурчженями. Китаї посунули ще далі на 
захід, притискаючи степовиків до самих морів (162, т. 5, с. 396). 
Там у племінні союзи, окрім власне кипчаків, яких було не так 
вже й багато, входили друзки найрізноманітніших степових і 
лісостепових етносів: алани і болгари, що збереглися у глухих 
закутках лісостепу, печеніги і торки, що цілком підпорядкувалися 
кипчакам. Археологічні і літописні матеріали підтверджують 
багатоманітність та різноликість половецьких союзів. Характер
но, що кипчаки з їхнім яскраво вираженим півдонносибірським 
антропологічним типом дуже швидко втратили його, розчинив
шись в інородній масі українських степів. Те ж стосується і важ
ливих етнограф ічних рис кипчаків  (напр ., поховальн ого
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обряду, який увібрав багато рис, привнесених місцевими пле
менами, а деякі успадкував ще від сарматів). Майже незміненим 
зберігся лише один кипчацький звичай -  встановлення статуй у 
пам’ять про померлого. Кипчаки були лише організуючою полі
тичною основою нової спільноти. Нове об’єднання отримало 
тюркську назву «кумани», в перекладі на руську мову -  «по
ловці», тобто «світло-жовті» (162, т. 5; 836). Різниця мід кипчака
ми і куманами-половцями була такою великою, що перенесен
ня старо ї назви на нову спільноту  було немож ливим  для 
сучасників (818, с. 61). Оригінальну етимологію етноніму «по
ловці» запропонувала Є. Скржинська, пов’язуючи його з тим, 
що половці приходили з «оного пола» Дніпра, з Лівобережжя, 
за що й отримали назву (956). Згодом тюркський конгломерат 
став перемішуватися зі слов’янським населенням України-Русі, 
посилюючи його етнографічну своєрідність. «Чорнії брови, карії 
очі», оспівані в народних піснях, були результатом тюркської 
участі в українському етногенезі. Пам’ять про них збереглася і в 
сучасній топоніміці (Печеніги, Казаровичі, Половецьке, Торчин, 
Каратуль, Таш ань, Таганча, Кагарлик), гідроніміці (Корань, 
Ташлик, Тикич), в значній кількості тюркізмів в давньоруській і 
сучасній українській мові, козацьких надбаннях у військовій 
справі, одязі, художньому ремеслі (1047, с. 197).

Єдність же половецької етнічної спільноти визначалася, 
перш за все, мовою, оскільки давньоболгарська (і хозарська), 
печенізька і кипчацька мови належали до однієї або дуже близь
ких груп тюркської сім’ї (164, с. 102). Зазвичай її відносять до 
західнотюркської групи (837, с. 97). С. М алов об’єднує в одну 
групу башкирів, печенігів, караїмів, половців і кипчаків, розме
жовуючи двох останніх. В. Богородицький зближає половецьку 
мову з теперішніми татарськими діалектами, особливо мішерсь- 
ким (184). Окрім мовної спільності, стали вироблятися єдині 
культурні традиції: поховальна обрядність, релігійні уявлення, 
спільні епічні сказання і пісні (843; 783). Якщо, за одними по
відомленнями, половці були розкидані від Дніпра до Волги (53, 
с. 455), то, за іншими, вони відомі і на Кавказі, на Волзі вони 
кочували у нижній течії (52, с. 453). Бували вони і на Дунаї, про 
що відомо з руських, угорських і візантійських джерел, але по
стійних кочів’їв там не мали (837, с. 97). Та ядром половецьких 
кочів’їв стали приазовські степи, де 1050-51 р. кипчаки розгро
мили огузів, перервавши тим творення огузької народності і 
зайнявши її геонішу (134).



а
Половці осідали перш за все там, де зберігалися давніші 

укріплення салтовських, сарматських, скіфських племен. Зазви
чай половці тільки трохи підновлювали їх і ставили на древні 
вали дерев’яні, обмазані глиною частоколи. Нерідко поселення 
розбивалося і в чистому полі. Тоді юрти також розташовували 
по колу, всередині юрта глави сім’ї. По зовнішньому периметру 
нагромаджували зв’язані між собою вози (818, с. 80).

Про хронологію повного освоєння Степу половцями свід
чить послідовність розповсюдження їхніх кам’яних баб. Ще до 
XVII ст. увесь Степ був усіяний ними, тепер їх лишилося з півтори 
тисячі в музеях і селах України й Ростовської області Але й ця 
порівняно невелика кількість дозволила картографувати їхні типи 
у Степу (817; 11.52). Найраніші баби, аналогічні до скульптур 
кипчаків Х-ХІ ст., -  на Сіверському Донці та в Приазов’ї. Між 
Дінцем і Тором лежали контрольовані половцями аланські міста. 
Там вперше половці почали осідати, туди-то й спрямували свої 
перші удари руські князі під орудою М ономаха. Це були до
нецькі половці. Окрім них, у басейні Дону кочували донські по
ловці. У басейні р. Молочна знаходився один з центрів приморсь
ких половців, що кочували від гирла Дону до Дніпра уздовж 
Азовського узбережжя. Одним з перших і основних напрямків 
руських походів у Степ став шлях водорозділом Оскола і Дону 
до нижньої течії Сіверського Донця або ж водорозділом Дону і 
Хопра, де у XVII ст. проходитиме Ногайський шлях (443, с. 76- 
77). Рух половців був стрімким і невтримним. На cep. XI ст. 
вони вийшли до Дніпра, а на поч. 1170-х років освоїли і межи
річчя Дніпра і Дунаю. Колишні господарі степів, печеніги і тор- 
ки були підпорядковані половцям, або пішли під захист Русі чи 
Візантії (1047, с. 111). Основною одиницею половецького етносу 
був рід, що звався «оба», «опа», єпа». Руські джерела передава
ли його словом «вежа». Роди об’єднувалися в орди-племена. За 
С. П летньовою , усього в перш ій половині X II ст. у 
східноєвропейських степах кочувало 12-15 орд загальною чисель
ністю 500-600 тис. чоловік (818, с. 115).

1103 р. у невелике місто на лівому березі Дніпра Долобськ 
з ’їхалися найвпливовіші князі Святополк і Володимир, сіли зі 
своїми друж инами «в одному ш атрі» і почали думати про 
спільний похід проти половців. «Дружина Святополча» запере
чувала проти походу, говорячи, що навесні «не час воювати, 
погубимо смердів і пашу їхню». М ономах наполягав на весня
ному поході, сподіваючись випередити черговий набіг: «Диво
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мені, дружина, що коня жалієте, а не розумієте того, що почне 
смерд орати, а половчанин, наїхавши, вб’є смерда стрілою і ко
билу його захопить, і, в село в ’їхавш и, візьме і жінку його і 
дітей і все майно його. Кобилу смерда жалієте, а самого його 
чому не жалієте?» (39, с. 157).

Цікаво, що раніше (1093) Мономах віддавав перевагу мир
ному шляхові, 1095 р. він остерігався переступити договір з 
половцями, а зараз, незважаючи на нещодавно укладений в Са
кові мир з половцями, Мономах, навпаки, наполягає на поході 
(1139, с. 195). Мономах переконав великого князя і той послав 
до Олега і Давида: «Ідіть на половців, або будемо живі, або бу
демо мертві». Давид приєднався, але Олег знову ухилився від 
участі у поході, відмовившися нездоров’ям. Приєдналися й інші 
феодали.

З літописної оповіді видно, що Святополк і Володимир 
були одностайні в своєму намірі іти на половців і провести набір 
належних смердам коней. Але княжа дружина (за Лаврентівським 
літописом Святополкова, а за Іпатським -  і М ономахова) не 
хотіла відривати цих коней від ріллі. Між князями і дружиною 
виник справжній конфлікт. Святополк, очевидно, втратив надію 
переконати свою дружину. Ю. Лубченко вбачає причину такого 
фрондування дружини супроти свого сеньйора в тому, що неза
довго до цього Святополк поступився М ономахові Н овгоро
дом (656, с. 52). Це било по інтересах дружини, завдавало їй 
збитків, викликало заздрість до мономахових васалів. Так свого 
часу дружина Ігоря Старого ревнувала до дружини Свенельда. 
Святославові воїни розуміли, що майбутній похід ще більше 
посилить саме М ономаха, а не Святополка. Лиш красномов
ність М ономаха зломила її опір. З оповіді видно, що хоча до
води Володимира були переконливі, дружина насилу погоди
лася з ними: «и не могош а отвещ ати дружина». При цьому 
Володимир не покликався на почуття обов’язку, на військову 
дисципліну, патріотизм. Очевидно, про все це говорив Свято
полк. Мономах висунув проти економічних аргументів дружи
ни економічний же контраргумент (1182, с. 130-131).

Наприкінці березня велике військо з семи полків зібрало
ся біля Переяслава. До Святополка і М ономаха прибув з Чер
нігова Д авид Святославич, з П олоцька -  Д авид Всеславич. 
Згодом прийшли раті з Волині, Смоленська, Ростова (656, с. 53). 
На конях і ладдях вони рушили за пороги. Це був найбільший 
похід на половців  від їхньо ї появи  на Русі (1157, с. 25).
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Основною силою була піхота, що плила на ладдях. Кінноту ж 
Мономах узяв, аби вчасно виявити ворожу розвідку і перехо
пити її (656, с. 53). Біля Хортиці пішці зійшли на берег і при
єдналася до кінноти. 4 дні ішли углиб степу, до р. Молочної. 
Кінні дозори вислідкували і знищили половецьку сторожову 
заставу. Руське військо перейшло убрід р. Кінську, ліву прито
ку Дніпра, і швидко наближалося до р. Молочної, по якій зна
ходилися основні кочів’я приморських половців. Як припускає 
С. Плєтньова, половці прикочували на морське узбережжя для 
весняного лову риби і були максимально виснажені і малорух
ливі після тяжкої зими, худоба тільки-но починала вигулювати
ся і плодитися. Мономах прекрасно врахував недієздатність по
ловців на ту пору (813, с. 58).

Схоже, що битві передували переговори з половцями, при
наймні літопис відобразив дві позиції половецьких зверхників 
напередодні битви: неможливість прийняти бій і водночас не
можливість відступити. Старий і досвідчений хан Урусоба ка
зав: «просим мира в Русі, яко крепко ся ймуть бити с нами», а 
«уньшие» -  молоді аристократи, що звикли до легких перемог і 
трофеїв на руському пограниччі, відповідали: «аще ся ти боиши 
Руси, но мы ся не боим, сих бо избивше» (53, с. 255).

4 квітня 1103 р. князі, окрилені легкою перемогою над по- 
ловецким дозором , прийняли пропозицію  М ономаха -  або 
примусити половців прийняти генеральний бій, або ж нищити 
їхні кочів’я аж до самого Дону. Хани обрали перше, оскільки 
коні ще не нагуляли сили, у стійбищах же було багато добра, 
яке не хотілося втрачати -  особливо табунів і полонених. Зіткнен
ня головних сил відбулося на р. Сутень, де знаходилося одне з 
великих угруповань кочівників на чолі з ханом Урусобою (1157, 
с. 25). В. Кудряшов отожнював р. Сутень з р. Молочною (602, 
с. 91). Русичам вдалося застати половецьку орду в поході, бо її 
коні втомилися і не мали «швидкості у ногах». Русичі ж «з весело
щами, на конях і піші» кинулися на половців. Незважаючи на 
попереднє рішення половців прийняти бій, вони не кинулися усі, 
а спершу вислали найвойовничішого хана Алтунопу. Лиш піс
ля повної загибелі авангарду половці усіма силами «аки боро
ве» посунули на русів і були вперше наголову розбиті на їхній 
власній землі. Врятувалося зовсім небагато. Половці втратили 
20 ханів: У русобу, Кочія, Я росланопу, К итанопу, К унам а, 
Асупа, Куртика, Ченегрепа, Сурьбаря та інших. Було захопле
но вежі -  «взяша бо тогда скоты и овце, и коне, и вельблуды, и
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веже с добытком и челядью» (53, с. 256). Ця фраза дає повне уяв
лення про склад половецького стада. Особливо важлива наяв
ність «скота», що свідчить про перехід від кочового до напівко
чового способу існування.

Захоплений у полон Белдюзь запропонував Мономаху ве
ликий викуп: золото, срібло, коней, худобу. Та Володимир 
відповів: «Багато разів, давши клятву, розоряли ви Руську зем
лю. То чому ти не учив синів своїх і рід свій не переступати клят
ви, і ви проливаєте кров християнську? Нехай тепер буде кров 
твоя на голові твоїй!» (39, с. 159). Хана було розсічено мечами. 
Об’єднане військо «зі славою і з побідою великою» повернулося 
на Русь. Цього тут чекали давно. Смерть Белдузя й інших ханів 
стала грізним попередженням степовикам. (142, с. 143). А. Саха- 
ров оцінив це як «першу велику перемогу русів в степу», хоч до 
основних стійбищ вони не дійшли (458, с. 177).

Аналогічне піднесення державницьких процесів того року 
спостерігалося у Грузії, де Давид IV за допомогою церковного 
собору рішуче ламає опір церковної аристократії, за чим по- 
слідувало політичне реформування, що «заклало основи мо
гутності Грузинської держави і необмеженої, самодержавної 
влади царя» (171, с. 193). На Близькому ж Сході події набули 
протилежного характеру, ніж на Русі. 1103 р. Боемунд був ви
куплений з полону вірменами (705, с. 91). Він пробував захопи
ти Харан, та зазнавши поразки, повернувся в Італію за підмо
гою , залиш ивш и за себе Т анкреда. Готую чи новий похід, 
Боемунд помер 1111 р. (417, 243).

Незважаючи на те, що 1103 рік позначився на Русі нашес
тям сарани і наступними продовольчими ускладненнями, все ж 
зменшення половецької небезпеки призвело до збереження ми
нулорічних запасів, які дозволили відносно легко пережити го
лодний рік. Розбурхані непевною атмосферою, книгописці пиль
но вдивлялися в небо і легко знаходили там обгрунтування своїм 
інтуїтивним тривогам: наприкінці січня три дні стояла над Рус
сю полум’яна заграва, простягнувшись зі сходу на захід, 5 лю
того було знамення на Місяці, а 7 лютого -  на Сонці. Аби зас
покоїти люд, мономахові радники розпустили чутки, що ці 
знамення не на зло, а на добро. З таким тлумаченням вони і 
потрапили до літопису.

Якщо М ономах націлював основну увагу на південь, у 
Половецький Степ, то Святополк усе більше задивлявся на захід, 
зокрема на Польщу. Зі свого боку, й Польща наприкінці XI ст.
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розгорнула активну східну політику (1140, с. 19; 790, с. 44). 
Не останню роль в цьому відіграв той же половецький чинник. 
Галл Анонім, пишучи про 1099-1100 р., згадує велике вторгнен
ня половців, що «за своїм звичаєм» розпростерлися по усій 
Польщі (11, с. 19). Такі походи не могли відбуватися без підтрим
ки чи участі Ростиславичів, через чиї землі мали іти половці (268, 
с. 61). Про конфлікт Ростиславичів і Польщі мовить і «Життєпис 
Оттона, єпископа бамберзького» Герборда, який прямо каже, 
що на зламі ХІ-ХІІ ст. руський «король» і його васали перебу
вали у ворожих стосунках з Польщею, але пізніше уклали ди- 
настійний союз і навіть надали допомогу полякам (119, с. 74). 
Отже, між Руссю і Польщею кілька років йшла війна, що завер
шилася шлюбом Болеслава III з донькою Святополка Збисла- 
вою. О. Головко вважає, що попередню війну все ж вів не Свя- 
тополк, а Володар Ростиславич, оскільки і перемиського князя 
Герборд теж називає «королем русів» (268, с. 62). У західно
європейській практиці даний титул застосовувався лише до не
залежного і суверенного державця. Отже, Володар, практично, 
не залежав від Києва.

Після смерті польського короля Володислава-Германа 
влітку 1102 р. спалахнула усобиця між його синами Збігнєвом і 
Болеславом (34, с. 187). Угруповання останнього, де провідну 
роль відігравав краківський єпископ Балдвін і воєвода Скарби- 
мир, вирішило встановити тісні стосунки з Руссю й Угорщиною. 
11 листопада 1102 р. Збислава полишила Київ і віправилася до 
свого нареченого (50, т. 1, с. 186). Навіть Галл Анонім з його 
упередженістю щодо русів відзначив величезну роль цього шлю
бу для Польщі. За його словами, краківський уряд, відправив 
до Рима спеціальне посольство, яке для отримання дозволу на 
шлюб між близькими родичами висунуло як найбільший аргу
мент те, що це «необхідно... для вітчизни» (11, с. 23). Згода папи 
Пасхалія II вказує на особливу зацікавленість Рима в союзі 
Польщі й Русі, який міг би відіграти позитивну роль й у бо
ротьбі папства з Германською імперією (268, с. 64).

Мономах намагався відвернути увагу Святополка від Захо
ду і переорієнтувати кузена на боротьбу проти Степу. Святополк 
же вимагав собі Новгород в обмін на військову допомогу на півдні 
(505, с. 478). Для чергового переділу Русі і було скликано Долобсь- 
кий з’їзд, що відбувся на початку березня 1103 р. і став початком 
десятилітньої кампанії тиску на Степ, руської реконкісти. Відбудо
вувалися старі фортеці. Тепер усі походи цілеспрямовано били по
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найрозвинутішому району Половецької землі -  басейнові Дінця 
(910, с. 52). Половці відповідали контрударами. Зав’язалася трива
ла війна, в ході якої Мономах майстерно набивав собі ціну. Про
фесійно виліплений образ «доброго страждальця за Руську зем
лю» оплачувався життям і майном простих смердів, що гинули 
від провокованих половецьких нападів. М. Грушевський хоч і 
симпатизував Мономахові, та все ж не цілком, тому зауважив: 
«На ліпшу політику не ставало руських володарів і політиків» (303, 
с. 106). Інші ж опинилися у повному полоні мономдхових 
іміджмейкерів, як-от М. Костомаров: «Навколо його імені обер
таються майже всі важливі події руської історії др. пол. XI і перш, 
чв. XII в. » (559, с. 40).

Половці у відповідь на похід 1103 р.напали на Юріїв, його 
мешканці з єпископом М ирином мусили втікати до Києва, де 
були тимчасово оселені «на Витичевому пагорбі у городі Свя
тополковому за Чаковцем» (52, с. 388). 18 серпня Святополк пішов 
почав відбудову Юріїва (53, с. 256). Тим часом Мономах поши
рює свою активність і на Візантію. Частину замирених половців 
було відправлено на підмогу «Девгеновичу», одруженому з ону
кою Мономаха. Та його заколот провалився і претендента ослі
пили (70, с. 388).

Від перших успіхів у боротьбі з половцями сколихнулися 
вже здавалося б затамовані імперські настрої. Погляди чернігів
ських князів знов спрямувалися на північний схід, зокрема у 
землі мордви. Ще 965 р. Святослав Завойовник підкорив части
ну мордовських племен, що меш кала по середній течії Оки. 
Північно-східні ж землі мордви лишилися залежними від Волзь
кої Болгарії. Але руське панування над мордвою тривало лише 
до смерті Святослава. Його син Володимир повторно завоював 
ці племена, але 1015 р. вони знов вийшли з підданства. Це були 
лише окраїнні землі мордви. Корінні ж її землі по річках Цна, 
Парца, Вад, по середніх течіях Сури і Мокші взагалі не підкоря
лися Києву. Наступні бурхливі події в Україні-Русі зняли мор
довське питання з порядку денного. Проте після заснування 
1080 р. м. М урома -  укріпленого руського плацдарму для по
дальшого наступу, експансія відновилася. Ще активнішою вона 
стала після заснування 1096 р. Рязані. Оточена зусебіч оборон
ними валами і стінами, Рязань височіла над Окою в центрі ер
зянської землі, від якої і взяла назву. Вигідне положення Рязані 
дазволяло контролювати торгівлю по Оці. Олег наклав данину 
на мордву, поступово і неухильно освоював правобережжя Оки.
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Літопис дуже глухо говорить про це, але археологічні джерела 
свідчать про прискорену майнову диференціацію руського насе
лення Рязанської землі. Дружинники швидко збагачувалися на 
грабіжницьких походах, але таке багатство давалося великою 
кров’ю. Першим рязанським князям тяжко було утримати вла
ду у своїй землі, вони часто стикалися з мордовськими племін
ними князями. Проте перші невдачі не зупинили рязанських 
зверхників. Вони розглядали м ордовські землі як джерело 
засобів для боротьби з сусідніми Ростовським і М уромським 
уділами (1126, с. 32-34).

Останні теж не дрімали. Муромський князь Ярослав Свя- 
тославич спробував різко переломити хід подій на цьому фронті, 
проте зазнав гіркої поразки від «поганої» мордви. Вона вияви
лася здатною завдати рішучої відсічі. У мордви саме зароджува
лися феодальні стосунки, значного рівня сягнуло її ремесло, мор
довські речі зустрічалися вже у вельми віддалених землях. 
З’явилися ранньофеодальні державні об’єднання, такі як пізніше 
відомі Пургасова волость, як володіння Пуреша, як Теньгушева 
волость (362, с. 88). Ці князьки ворогували між собою. їх піддані 
мали свої укріплені пункти, сховані у глухих лісах. Десь на цей 
час припадає організація в гирлі Оки, на місці пізнішого Ниж
нього Новгорода торгової факторії волзьких болгар. Цей стра
тегічний пункт опинився в руках мордви і став центром племін
ного союзу (966, с. 143). Битва відбулася десь на правому боці 
Оки. Її було програно, сам Ярослав ледь уникнув загибелі (52, 
с. 280). Та невдача не охолодила завзяття завойовників. З 1103 р. 
рязанські і муромські князі систематично здіснюють набіги на 
мордовськоерзянські землі. Це не дозволило завершитися дер
жавотворчим процесам у мордви, їй так і не вдалося створити 
власних центрів, аналогічних руським містам.

Паралельно з Ольговичами поринули в імперські мрії смо
ленські князі: 1104 р. вони втрутилися в усобицю полоцьких 
князів і здійснили похід на Мінськ. Так почалася довготривала 
війна, що завершилася аж за М стислава Великого полоном і 
засланням усіх полоцьких князів (685, с. 70).

1104 р. хрестоносці зайняли Акку, але це був практично 
останній їхній великий успіх. Невдовзі стає зрозуміло, що хрес- 
тоносний наступ на мусульманський Схід захлинувся. Об’єднані 
сили франків зазнали страшної поразки при Харані у Месопо
тамії. Балдуїн Едеський потрапив у полон до атабека Мосула 
(995, с. 58). Найголовнішою причиною цього стало припинення
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усобиць між Сельджуками на умовах розділу імперського ядра 
між двома головними претендентами на верховну владу -  сул
таном  Беркйаруком  і його зведеним братом  М ухаммадом 
Тапаром (133, с. 118). Наступного ж року Беркйарук помер і його 
брат утвердив своє єдиновладдя. Так виникли умови для му
сульманської «реконкісти» проти хрестоносців. Водночас тере
зи успіху хитнулися на користь ромеїв. Олексій захоплює в 
Кілікії міцні кріпості Тарс, Адану і Мамістру, а його флот бере 
порти Лаодікію та Триполі. Захоплення цих міст, усього кілька 
років тому відвойованих франками від сельджуків, викликало 
несамовитий гнів Боемунда Таренського, але битися водночас 
на два фронти він не міг (493, с. 204). 1105 р. Боемунд, ставши 
правителем Антиохії, звернувся до всього Заходу з закликом до 
грандіозного походу проти греків (338, с. 106).

Тим часом берендеї воювали з половцями на Зарубі півден
ніше Переяслава. Основна частина берендеїв осіла у Пороссі. 
їхнє військо в окремих випадках сягало 30-40 тис. чоловік (790, 
с. 107-113). За свою службу хани чорних клобуків отримували 
найкращі міста у Пороссі та інших районах степового кордону. 
Відбувалася поступова асиміляція торків, печенігів, берендеїв, 
ковуїв, турпеїв з русичами. Торки Поросся так поріднилися з 
руським боярством, що осідали у багатьох містах. Серед слу
жилих торків поширилося християнство. Торчеських бояр іме
нували по-батькові, як і руських. До того ж при тю ркських 
по-батькові з’явилися слов’янські імена : Яків Дігеневич, Дем’ян 
Куденевич. На XIII ст. злиття торків зі слов’янами дійшло до 
того, що київським тисяцьким був торк Дмитро Єйкович., а спась- 
ким ігуменом і архиєпископом - торк Петро Акерович. Серед 
торків поширилася руська мова, а імена торкських багатирів 
потрапили у руські билини (912, с. 140-141). Політонім «чорні 
клобуки» зник з літописів після Батия. Одні вважали, що мон
голи переселили тих на Волгу, інші -  що клобуки самі відкочу
вали у Приаралля і дали початок сучасним кара-калпакам, треті 
вважали, що вони лишилися у Пороссі. Археологічне дослі
дження їхніх курганів (поховання з конем) засвідчили, що істи
на десь посередині цих точок зору. Торчеські кургани ХІІІ-ХІѴ ст. 
частково збереглися на старому місці, а частково поширилися 
до Волги (1098, с. 64-68).

1105 р. сильно погорів Новгород. Північна столиця, що в 
XI ст. була грізним конкурентом Києва, тепер і так все менше 
цікавилася південними справами. Після пожежі ж вона на кілька
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років була зайнята власною відбудовою, тому південні князі 
могли якийсь час не враховувати її у нових розкладах політич
них сил. Для Новгорода ж це були роки пошуку себе і свого 
нового місця у зміненій Європі.

Такі ж пошуки почалися й у Білорусії. На поч. XII ст. Кон- 
рад Мазовецький намагався захопити Берестя, та берестяни при
мусили його повернути (1007, с. 15). Гліб Мінський 1105 р. на
пав на Смоленське і Турівське князівства. Проти нього «післав 
Святополк Путяту, а Володимир сина свого Ярополка, а Олег 
сам пішов, узявши й Давида, на Мінськ» (73, с. 56). Та похід був 
невдалим. Гліб значно розширив своє князівство (434, с. 55). 
Мінськ починає вивищуватися над Полоцьком.

Зате новий головний біль з’явився для Святополка на за
ході. У Польщі тривала усобиця між Болеславом і Збігнєвом. 
Останній звернувся по допомогу до чехів і ті напали на належну 
його братові Силезію. В ході запеклих боїв 1105-1106 р. Боле- 
слав, відчуваючи нестачу власних сил, попросив підтримки у 
тестя. Ця допомога спричинила розгром Збігнєва. Останній, за 
Галлом Анонімом, «переплив річку Віслу», а в нашому літо
писі під 1106 р. повідомляється, що «прибеже Избыгнев к Свято- 
полку» (11, с. 37; 50, с. 186). Та домогтися розриву союзу Києва з 
Краковим йому не вдалося. Більш того, руські загони, очолені 
Ярославом Святополковичем знову пішли на підтримку Болес
лава. «Тоді ж, -  пише Галл, -  Збігнєв, прийшовши у відчай, під 
впливом Ярослава, князя руського, і Балдвіна, єпископа краківсь 
кого, з ’явився до брата, обіцяючи виконати усі його вимоги і 
коритися йому» (11, с. 38).

1106 р. Боняк тричі приходив на Русь, в останньому на
бігові його супроводжував хан донських половців Шарукан (656, 
с. 58). Половці, скориставшись тим, що великокняжа дружина 
задіяна у Польщі, спробували ще навесні пограбувати південні 
рубежі Київщини. Щоб відігнати їх, не довелося навіть збирати 
військо з кількох князівств: Святополк послав своїх воєвод Яна 
Вишатича, брата його Путяту, Іванка Захарьїнича і Козаряна, 
які «наздогнали їх і посікли і полонених відібрали». Цікаво, що 
у цьому записі відчуваються сліди великокняж ої цензури. У 
Лаврентівському, Іпатському і Хлєбниковському літописах це 
повідомлення має такий вигляд: «Повоеваша половци около 
Заречьска, и посла по них Святополк Яня и Иванка Захарьича 
(и) Козарина» (53, с. 254). Але в Іпатському літописі до слова 
«Яня» є пізніша поправка на полях: «Вышатича и брата его
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Путяту». Ці ж додані імена читаємо також в новгородських літо
писах (57, с. 157). За О. Шахматовим, ці літописи мають не відре
даговані записи (1151, с. VIII-IX). В Іпатському ж літописі ос
тання редакція Повісті врем’яних літ 1118 р. була виправлена за 
попередньою Сильвестровою редакцією (53, с. VIII). З цього 
можна зрозуміти, що Путята Вишатич, який згадувався у свято- 
полковому літописанні, став неугодним при Мономахові і згад
ки про нього були вилучені з літопису при створенні трГетьої 
редакції 1118 р. І. Смирнов пояснює такі дії щодо Путяти тим, 
що він після смерті Святополка очолив боярську партію, яка 
планувала посадити на київський стіл когось із Святославичів 
(970, с. 262-263). Це не дивно, оскільки даний боярський рід здавна 
був пов’язаний зі Святославом. Ян Вишатич був його воєводою 
ще 1071 р. (851, с. 18-19).

Подібна ситуація повторилася під час другого набігу. Во
сени ж об’єднане руське військо несподівано випередило третій 
удар половців і зустріло їх на Хоролі. Руси зарубали Боняка, 
ледве не полонили Ш арукана, захопили) величезний обоз. Але 
основні сили половців пішли восвоясі (458, с. 177).

Ці події засвідчили перелом у війні Русі з половцями. Те
пер степовицькі кабіги вже успішно відбивалися руськими дру
жинами. Навіть великі орди, не приймаючи бою, спішно від
ступали при наближенні руських полків. З іншого боку, Русь 
вже мала можливість виділяти значні сили для походів углиб 
Степу (504, с. 44). Різка зміна балансу сил між Степом і Руссю на її 
користь дозволяла використовувати додатковий продукт на мо
нументальне будівництво та інші культурні проекти. 1106 р. відбу
вається будівництво Троїцької церкви у Печерському монастирі. 
В той час, як на Русі ситуація стабілізувалася, на Заході вона усклад
нювалася. Як пише Козьма Празький під 1106 р., «в той час, як 
диявол, цей винахідник котор, сіяв свою підступність по всьому 
світові, знайшлися його спільники серед німецьких вельмож; вони 
стали штовхати сина імператора, короля Генріха IV, на те, щоб 
той підняв зброю проти батька свого» (34, с. 190). У протистояння 
було втягнуто чеського князя Борживоя, австрійського маркграфа 
Леопольда. 8 серпня імператор загинув.

Покращенню ситуції на Русі сприяла й усобиця Болесла
ва Кривоустого з його братом Збігнєвом, що з новою силою 
спалахнула 1108 р. Збігнєв скористався з війни, яку Болеслав вів 
у П омор’ї, і знов напав на брата. Як і раніше, Болеславу до
помогли загони з У горщ ини і Русі (11, с. 112). Ця кампанія
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завершилася вигнанням Збігнєва. Тимчасове ослаблення Польщі 
стабілізувало становище волинських і галицьких земель. А зго
дом починається ще більше зближення Русі і Польщі -  розпочи
наються спільні походи у Прибалтику проти німецьких рицарів.

1107 р. позначився загальним наступом Азії на Європу. Турки 
розгромили Кілікійську Вірменію. Становище хрестоносних дер
жав різко ускладнилося. До того ж там спалахнула усобиця. Бал- 
дуїн, звільнившись з полону, став вимагати від Танкреда повер
нення Едеси (995, с. 58). Захиталася вся система хрестоносних 
володінь. Це було грізне попередження, на яке Європа зреагувала 
притишенням внутрішніх воєн. Генрих І Англійський уклав ком
промісну угоду з папою. Послаблення західних рицарів надих
нуло Візантію, і вона розгорнула дії проти норманів на Середзем
номор’ї. У відповідь Боемунд Антиохійський висадився в Авлоні, 
але без великих шансів на успіх.

Цілком у відповідності з тогорічною євразійською тенден
цією половці спробували організувати уже великий похід, зібрав
ши численні орди. Становище Русі було ускладнене сильними 
весняними пожежами: «погоріло пів-Києва, і в Чернігові, і Смо
ленськ, і Новгород» (71, с. 29). У травні Боняк оточив Перея
слав. Під час цієї облоги померла 7 травня, за кілька днів до 
Великодня, мономахова жінка Гіта (1201, с. 42). У серпні ж з 
великими силами «прийшов Боняк, і Ш арукан Старий, й інші 
князі численні, і встали біля Дубна» на річці Сулі. Для Шарукана, 
названого літописцем старим, похід був непосильним (810, 
с. 259). Ш видко зібралося військо з 6 князівств. 12 серпня воно 
перейшло Сулу. Половці «жахнулися, і від страху не могли ні 
стяга поставити, і побігли, хапаючи коні, а інші пішими побігли», 
їх  гнали 40 км до Х оролу. Б рат Боняк Т аза загинув, брат 
Ш арукана Сугра потрапив до полону, а сам Ш арукан ледве 
врятувався втечею, кинувши свій стан. Незважаючи на перемо
гу, Мономаха дуже стривожив сам факт союзу Боняка з Ш ару- 
канаом, тому князь заходився організовувати серію походів на 
Дон з метою знищити сильне донське об’єднання (810, с. 259). 
Цьому передувало дипломатичне забезпечення акції. У січні 
1108 р. князі уклали мир з окремими половецькими родами, аби 
ізолювати донців. І Мономах, і Олег одружили своїх синів (Юрія 
і Святослава відповідно) з доньками двох половецьких ханів Аеп. 
Найімовірніше, це був перший похід юних княжичів на половців. 
Водночас 1107 р. відбувся і напад камських болгарів на Суздаль. 
М істо було заскочене зненацька, у ньому не було князя ,
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болгари палили села в суздальській окрузі і полонили селян. 
Місто порятувалося дивом, богобійний монах-літописець зано
тував, що болгари були «засліплені» в результаті молитви го
родян і перебиті суздальцями (69, с. 72-73).

1106-1107 р. відбулися мандри ігумена Даниїла Святою зем
лею. Проживши там 16 місяців, Даниїл сходив країну вздовж і 
поперек. Окрім Єрусалима, він побував в Яффі та інших пор
тах, Віфлеємі, Назареті, Єрихоні, Акрі, на Йордані, у Галілеї, 
на Єлеонській та Фаворській горах, біля гори Ліванської (де міс
тилася резиденція асасинів) та багатьох інших місцях. Дікаво, 
що у пом’яник в лаврі св. Сави Даниїл вписав імена і великого 
князя Святополка, і Мономаха, і ворожого їм Олега. Про зрос
лий на Русі початку XII ст. інтерес до Сходу свідчить і здійсне
ний тоді у Києві переклад Повісті про Варлама та Йоасафа. При
близно тоді ж, найімовірніш е, в Турові було перекладено і 
житійний збірник Пролог (337).

1108 рік відзначився на Русі рясними дощами навесні і ве
ликою літньою повінню Дніпра. В цілому сезон видався вро
жайним. У Києві було розпочато будівництво Михайлівського 
Золотоверхого  собору, заверш ено трапезну П ечерського  
монастиря і встановлено пам’ять св. Феодосія (39, с. 162). Си
нопсис додає, що М ихайлівська церква була «каменная (бе бо 
на том месте исперва деревяная» (91, с. 74-75). Ф. Софонович 
конкретизує: «бо перед тем была старая уже и не позалаченая, 
еще при князи Владимери поставленая за старанем первого мит- 
рополыта М ихаила на имя его» (93, с. 82). У відповідь на цю 
акцію Святополка новгородський єпископ Микита почав розпи
сувати Софійський собор у Н овгороді. А М ономах засновує 
м. Владимир-на-Клязьмі зі Спаським собором. Львовський літо
пис повідомляє: «Того же дета свершен бысть град Владимер 
Залешьскай Володимером М аномахом, и созда в нем церковь 
камену святаго Спаса» (65, с. 103). Хоча це повідомлення містить
ся не в Повісті врем’яних літ, а у пізнішому джерелі, його до
стовірність не викликає сумнівів (250). Проте з часів Андрія Бо- 
голю бського  заснування В ладим ира стало приписуватися 
Володимиру Святому, і ця традиція міцно закріпилася в літо
писанні. Уже В. Татищев заперечував її (97, т. З, с. 241). В наш 
час боголюбівську концепцію спробував відродити О. Рапов, 
проте непереконливо (866, с. 293-308). М. Вороній спершу 
датував заснування Владимира 1098 р.: «Через рік після Любець- 
кого з’їзду , під час своєї поїздки до Ростова 1098 р. Мономах
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почав будівництво укріплень Володимира, валів і дерев’яних стін 
загальною  довжиною  близько 4 км, яке заверш улося лише 
1108 р.» (241, с. 412). Пізніше М. Вороній відносив заснування до 
1108 р. і пов’язував його зі спробами Олега між 1098 і 1109 р. 
оволодіти Суздальщиною (247, с. 42). Справді, дане місто було 
попередником Москви в обороні рубежів Суздальської землі з 
чернігівсько-рязанськими володіннями. З іншого боку, засну
вання Владимира означало й просування княжого військового 
центру на Клязьму, ближче до мордви і болгар, що завершить
ся в X III ст. заснуванням Н ижнього Н овгорода. Записи про 
мономашу боротьбу з болгарами дійшли до нас через владичне 
ростовське літописання у складі Типографського літопису (251, 
с. 28). Але до цих двох причин заснування міста, яке через півсто
ліття стане столицею великої країни, слід додати значний пересе
ленський рух з Київщини, що потерпала від усобиць і половців. 
Ще В. Георгієвський писав, що першопоселенцями Владимира 
були кияни, які дали там річкам київські назви: Почайна, Либідь, 
Рпінь (Ірпінь) (263, с. 9).

Ситуація на Близькому Сході надовго стабілізується на 
користь православної Візантії. Олексій Комнін у своєму проти
стоянні хрестоносцям звернувся до Венеції, яка мобілізувала свій 
флот і спрямувала його до Південної Адріатики. Боемунд був 
оточений під Драчем Олексієм, сіцілійський флот зазнав пораз
ки від візантійців і венеціанців. Між Візантією й Антіохійським 
князівством, що де-факто було найсильнішим з чотирьох хрес- 
тоносних держав, було укладено Девольський договір, на який 
Боемунд змуш ений був піти після в ійськової поразки  від 
візантійців. Цей документ став основою східної політики Візантії. 
За Антиохією лишився один порт -  Суетія. Імператор же зобов’я
зався допомогти хрестоносцям завоювати Алеппо. Це вважають 
заключною віхою Перш ого хрестового походу (493, с. 204). 
Майже на 40 літ Візантія була убезпечена від франків.

У січні 1108 р. три найвпливовіші князі -  Мономах, Олег і 
Давид Святославичі -  вирушили в Степ на зустріч з двома ха
нами Аєпами -  Осеневичем і Гиргеневичем. Союз з ними було 
скріплено династійними шлюбами. З онучкою хана Осеня одру
жився Юрій Володимирович, з онучкою Гиргеня -  Святослав 
Ольгович. Так було замирено найближчих половців (504, с. 497).

1109 р. хрестоносці відновлю ю ть успіш ний наступ і 
захоплюють Триполі. Наступного року здалися блоковані з моря 
Сидон і Бейрут. В одночас зм іцнення внутр іш нього  і
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міжнародного становища Польщі, що намітилося після закін
чення внутрішньої війни у країні, призвело до загострення сто
сунків краківського двору з Германською імперією. 1109 р. імпе
ратор Генрих V напав на Польщу, та знову звернулася до Русі 
(11, с. 114-115). Триваючі зміни геополітичної ситуації стимулю
вали рост західних зацікавлень щодо Русі. 1109 р. до Києва 
прибули папські посли.

На самому початку 1109 р. переяславський воєвода Дмит
ро Іворович здійснив глибоку розвідку до Сіверського Донця. 
Він з’ясував, що Шарукань готується до літнього походу. Набіг 
Д м итра увінчався успіхом: на Дону було взято тисячу веж,
1 лютого Дмитро повернувся до Мономаха, пригнавши багато 
полонених і худоби. Цей успіх надихнув князів на дальші акції 
проти Степу (810, с. 260). Для М ономаха цей похід був дуже 
важливим: уперше донських рубежів було досягнуто в тяжку 
зимову пору, уперше було так точно зафіксовано традиційні 
зимівники кочовиків (504, с. 499). Восени Мономах організував 
новий похід на донців, очолений воєводою Дмитром Іворовичем.
У грудні військо узяло «сто веж половецьких біля Дону».

. 1110 р. був роком активного сонця. Нові геополітичні кон
струкції зазнали серйозних випробувань. Давид Будівничий по
чав реконкісту у Грузії. Генрих V розгорнув похід на Італію. 
Візантія розпочала шестирічну війну з сельджуками. Через її те
риторію прокотилася величезна хвиля європейських переселенців 
у Святу землю, переважно селян, їх кількість була не меншою, г 
ніж у 1096 р., але практично всі вони загинули наступного року 
від голоду, спраги і сельджуцьких шабель (493, с. 204). В Іспанії 
стався новий сплеск Реконкісти, що тривав до 1118 р. (260, т. З, 
с. 409). Активізувалися і половці. Надії, що династійні шлюби 
між князями і половчанками забезпечать мир, не справдилися. 
Правда, Ю. Лубченков оцінює сенс шлюбів 1108 р. трохи інак
ше: «Єдиний моноліт половців було зруйновано, оскільки Аєпа 
просив не данини, а можливості і права вижити, якщо його до
рога перетнеться з руським шляхом. Усе ближче цей шлях підхо
див до кочової стежки Ш арукана, вождя донців, від котрого було 
все більше клопоту і тривог» (656, с. 59). Донці наблизилися до 
Воїня, та одразу відступили, побачивши війська Святополка, 
Володимира і Давида. Інша орда влітку пограбувала села на
вколо Переяслава, але до самого міста половці, на відміну від 
попередніх років, вже не наближалися (60, т. 9, с. 138-141). Восе
ни відбувся ще один похід, не надто значний -  «і дійшовши



Воїня, повернулися» (39, с. 164). А все ж на фоні майже повного 
зникнення половецької загрози у попередні роки, ці два удари- 
реванші викликали неабиякий резонансе

1110 р. Давид IV почав штурм тюркської оборонної систе
ми у Східній Грузії (171, с. 193). На Близькому Сході теж поча
лася потужна антифранкська кампанія, яку очолив атабек М о
сула М авдуз. Її було викликано  успіхам и, досягнутим и 
Танкредом Антиохійським. На заклик султана Маудуз оголо
сив джихад і окупував східну частину Едеського графства, пере
бивши понад дві тисячі рицарів Балдуїна І. Наступного року 
Мавдуз розпочав новий похід. Та в стані мусульман все ж пану
вав розбрат, хрестоносці ж, навпаки, об’єдналися, що забезпе
чило їхню перемогу (944, с. 11). Русь не могла не реагувати на 
нові ускладнення у Святій землі. Половецьке питання знов вису
валося на порядок денний, оскільки кипчаки змогли присто
суватися до нових реалій. Боняк переніс свої кочів’я з Подоння 
до Дніпровського лиману, де його орди почали переходити до 
другої (сезонної, напівосілої) стадії кочування (314). Підготовка 
до нового походу почалася ще взимку. За ТУТ Корінним, /тля. 
цього зібрався II Долобський з’їзд (553, с. 125)ТВирішено було 
вдарити у саме серце Степу -  на донецькі кочів’я. Тому наприкінці 
лютого 1111 р. з ініціативи Мономаха до Переяслава зібралися 
дружини практично з усіх руських земель. Г. Пядишев оцінює 
це військо у ЗО тисяч чоловік (862, с. 45). Князі задумали не чер
говий похід, а по суті православний аналог хрестоносного руху. 
Вони звернулися до митрополита Никифора і той надіслав єпис
копів. 26 лютого з Єпископських воріт Переяславля винесли ве
ликий хрест, яким благословили військо (656, с. 60). Потім 
11 верст духовенство очолювало похід. Згодом воно продовжу
вало похід в обозі і далі надихало дружинників на ратні подви
ги. Саме «хрестовим походом в степ 1111 р. » і називає цю акцію 
А. Сахаров (458, с. 175). Обставини походу дозволяють вважа
ти, що при його підготовці було використано інформацію про 
хрестоносців, надану Данилом-паломником.

У похід вийшли Святополк, Давид Святославич з синами, 
Мономах з чотирма синами -  Вячеславом, Ярополком, Юрієм і 
9-річним Андрієм. Спершу вони на санях вирушили до Хоро- 
лу, там сани кинули і військовим строєм пішли до Псла. Потім 
направилися до Ворскли, що, імовірно, вважалася рубежем Русі 
і Степу. На її березі 7 березня Мономах знов звернувся до духо
венства. Священики встановили на пагорбі великий хрест і князі
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цілували перед усім воїнством. 21 березня військо досягло Сівер- 
ського Дінця, наблизившись до міст Ш арукана і Сугрова.

Обидва міста називалися іменами половецьких ханів. Віро
гідно, там були їхні зимові резиденції. Шарукан ототожнюють з 
Теплинським городищем, а Сугров -  з Сидорівським, відстань 
між якими 10 км (947, с. 104). Володимирський літописець нази
ває ще «град Осенев» (73, с. 57). Шарукан становив собою сотні 
глинобитних будинків, кибиток, опоясаних невисоким земля
ним валом. Ні Ш арукана, ні його війська в місті вже не було 
(458, с. 178). Попереду війська знову виступило духовенство у 
ризах, з хрестами і корогвами, з молитвами і церковними співа
ми. Це справило величезне враження на мешканців міста, які 
здалися без бою, «поклонилися князям руським, винесли рибу і 
вино». Наступного ранку військо вирушило до Сугрова. Під його 
стінами було повторено церковну службу. Проте жителі відмо
вилися здаватися. Тоді дружинники під прикриттям рухомих 
«веж» підійшли до міських стін і закидали їх факелами, заси
пали стрілами з підпаленими смоляними наконечниками. Пала
юче місто було взято приступом. У полон цього разу не брали: 
орду хана Сугрова хотіли надовго вибити з загальнополовець- 
кого об’єднання. 23 березня руське військо вийшло до Дону.

Половці двічі збирали свої полки для протидії цьому по
ходові. Вперше вони зайняли оборону 24 березня на «потоці 
Дегая», тобто на якійсь балці (601, с. 114-116). М. Сібільов іден
тифікує цей потік як р. Маячку, що тече під горою з Маяцьким 
городищем, яке в свою ототожнюється з літописним містом Ба- 
лин (947, с. 105). Сили половців були дуже значні. Тому князі 
перед битвою обійнялися й попрощалися один з одним: «Убо 
смерть нам зде, да станем крепко». Проте половці не витримали 
натиску і відступили, багато їх потонуло у Дегаї. Але потім, 
діставши, мабуть, від язиків, відомості про наближення ще біль
ших сил половців, русичі почали відходити назад і на р. Саль- 
ниці неподалік сучасного м. Ізюма, у зручній для захисту лісистій 
місцевості, зайняли оборону (947, с. 106).

Генеральна битва відбулася 27 березня. Величезне поло
вецьке військо оточило руські полки, відрізавши їх від річки, і 
було половців «многое множество». Тоді ніби грім вдарив, і бу
ла «брань лютая», і багато воїнів полягло з обох боків. Підсу
мок бою підвів могутній удар переславських дружин: «падали 
половці перед полком Володимировим». Степовики побігли, 
переможці захопили «полону багато, і худоби, і коней, і овець,



і колодників багатьох спіймали руками». Ця перемога справи
ла величезне враження на половців. Коли полонених питали: 
«Як це у вас була така сила, і ви не могли боротися з нами, 
а зразу ж побігли?», ті відповідали: «як же нам з вами битися?» 
(53, с. 264-8). Слава про перемогу пролунала «по всем странам», 
дійшла «до греков и венгров, до поляков и чехов, даже дошла до 
Рима». На думку М. Максимовича, саме похід 1111 р. викликав 
фразу Бояна «Не буря соколы занесе чрезъ поля широкая, гали- 
ци стады бежать къ Дону великому» (687, с. 646). І знов, як і 
після великої перемоги 1103 р., головного удару Русь зазнала 
від природи. Правда, цього разу це була не сарана, а літня спе
ка, що спричинила пожежі у багатьох містах. Зокрема, тоді «ста
лася у Києві жахлива незвична пожежа, якою більшу частину 
Подолу понищено» (178, с. 51).

Міжнародна ж ситуація лишалася напруженою. Візантія 
за допомогою венеціанців змогла приструнити хрестоносців, але 
натомість вже венеціанські купці почали серйозно шкодити 
економічним інтересам імперії. Аби послабити їхню торгову мо
нополію в Середземномор’ї, Олексій Комнін дарує подібні при
вілеї і пізанцям (338, с. 107). Тепер пізанці сплачували мито в 
розмірі лише 4 % від вартості товарів, золото ж і срібло взагалі 
не обкладалося, товари місцевого походження обкладалися 
митом, встановленим для грецьких купців. Пізанці отримали 
місце в св. Софії й на іподромі. Усякі конфлікти, що виникали 
навколо цих купців, підлягали скорому і справедливом судові. 
Це не йшло ні в яке порівняння з привілеями венеціанців, але 
могло бути скромним початком  розкіш ного майбуття (979, 
с. 293).

1112 р. відображений у джерелах дуже слабко. Швидше за 
все, це був рік накопичення внутрішньої соціальної напруги в русь
кому суспільстві. Цього року актуалізувався один з напрямків 
русько-польської співпраці -  прибалтійський. Волинський князь 
Ярослав Святополкович, який вже багато років був задіяний у 
польських справах, ходив на ятвягів, проте навряд чи вдало, оск
ільки наступного року повторив свій похід і лише тоді переміг 
ятвягів (52, с. 282). В. Пашуто висловив думку про узгодженість 
руських і польських дій проти ятвягів і пруських племен (790, 
с. 48). Справді, перший похід поляків у Помор’я мав місце 1108 р., 
другий -  взимку 1100-1111 р. (11, с. 163).

Таким чином, і волинські князі, услід за чернігівськими, 
відновили свою імперську політику. Якщо сусідні галицькі князі 
конфронтували з поляками, то волинські, навпаки, тісно співдіяли
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з ними. Такою була лінія й великого князя. Завдяки ній на поч. 
XII ст. значну частину Верхнього Понімання було включено до 
Русі, тепер ішлося про решту. Плацдармом для подальшого на
ступу волинських і київських князів стало Гродненське князів
ство, що вперше згадане під 1116 р. Тоді ж син Мономаха Яро- 
полк заснував у Поніманні м. Новогрудок.

На Сході ж 1112 р. Мавдуз взяв в облогу Едесу, та врешті- 
решт відступив до Іраку. Тепер хрестоносні держави потребува
ли миру і спокою. Після того як шляхом нічим не стриманого 
грабунку у перші хрестоносні роки було знято найапетитніші 
вершки з багатств Близького Сходу, інтерес європейців до ново- 
здобутих територій зник. На відміну від пізнього середньовіччя 
Європа XII ст. ще не мала достатніх ресурсів, аби забезпечити 
належне адміністрування, оборону і, головне -  планомірну еко
номічну експлуатацію своїх колоній. До того ж і політичні зв’язки 
нових монархів з Європою були надто слабкі. Самочинна се
лянська колонізація Святої землі була надто слабкою і врешті- 
решт урвалася. Забезпечити ж організоване переселення єруса
лимський король був не в змозі. Тамплієрам же і госпітальєрам 
вистачало тих доходів з торгівлі та час від часу тиражованих 
рімейків першого хрестового походу, які щораз менше нагаду
вали свій прототип.

Попри очевидні позитивні наслідки мономахового насту
пу на Степ ці події в цілому мали далеко не однозначний харак
тер. Як пише О. Добриця: «Та й чим Володимиру пишатися? 
Тим, що вивів у чисте поле своїх «професіоналів» на ситих ко
нях, тоді як у супротивника повесні вони ледь дихають? Або 
тим, що вбивав полонених ханів, провокуючи шалений опір там, 
де руських могли зустріти «з рибою і вином», як у Шарукані?» 
(342, с. 124). Водночас численні полони половців, виведених і 
розселених на Русі, перш за все на Переяславщині, започаткува
ли тюркізацію руського населення українських земель, особли
во переяславського (полтавського) і південно-київського (чер
каського) регіон ів . В рам ках  оф орм лю ваної української 
феодальної народності почав формуватися особливий субетнос.

Послаблення тиску на Русь з боку Степу автоматично збіль
шило рівень внутрішньої напруги всередині самої Русі. Зростають 
соціальні суперечності, зумовлені виснаженням суспільства в ре
зультаті тривалих війн. Все більше смердів не мало можливості 
вести самостійне господарство. Вони йшли у кабалу до заможних, 
брали в борг гроші, насіння, знаряддя праці. Потім же вони не 
могли повернути борги, затримували виплату відсотків.
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За таких складних політичних і соціальних умов Свято- 
полк ініціював створення Повісті врем’яних літ з її триєдиною 
темою. Перша з них -  слов’яни-руси такі ж старожитні як і біб
лійні народи. Третя (симетрична першій) -  протистояння Русь
кої держави хозарам, варягам, візантійцям, печенігам, полов
цям. Центральна ж тема -  історія княжого роду, почата з ідилії 
про трьох братів Кия, Щека і Хорива, яку автор ставить за зра
зок для наступних «трояней» (1094). Нестор дав струнку концеп
цію, що грунтувалася на любецьких принципах: великий князь 
має будувати свої стосунки з удільними на основі династійного 
княжіння, аби кожен тримав отчину свою. Біблійне обгрунту
вання цього принципу викладено на самому початку Повісті: 
«Сим же і Хам, і Афет, розділивши землю, жереб кидали, не пе
реступати нікому ж жереб братній, і жити кожному в своїй час
тині». Повість не тільки санкціонувала удільно-династійне кня
жіння, але й проголош увала його єдиною боговстановленою 
формою правління (394, с. 67). «Династія, на думку літописця, -  
писав Б. Греков, -  порятувала руський і багато неруських на
родів від «усобиць», вона «великим трудом» сколотила держа
ву, вона ж мала і зараз, коли «усобиці» з новою силою роз’їда
ють Русь, врятувати політичну єдність країни. Ця ідея пронизує 
всю тодішню і наступну літературу, доводячи її до найвищого 
свого вираження в Слові о полку Ігоревім» (293, с. 66). Дану 
тему було ще більш посилено у другій редакції ПВЛ, ініційо
ваній Володимиром Мономахом, де в його уста вкладено сло
ва: «Поистине отци наши и деди наши зблюли землю Русьскую, 
а мы хочем погубити» (50, т. 1, с. 175). Та ж думка розвивається 
у посланні М ономаха до Олега: «Но все дьяволе наученье! То 
бо были рати при умных дедех наших, при добрых и при бла- 
женых отцих наших. Дьявол бо не хочет добра роду челове- 
ческому, сваживаеть ны» (50, т. 1, с. 163).

Підрозділ 2. 4. Мономах — останній самодержець
імперії

невдачах і бідах, у дорожнечі на ринкові народ 
більш за за все звинувачував тих, хто наживався на 
торгівлі, накопичував скарби, займався лихвар
ством і спекуляцією. Перш за все звинувачення па
дало на великого князя Святополка, що скупав 

усю сіль, яка надходила з Галичини, силою відібрав соляні склади 
від П ечерського монастиря і продавав цей предмет першої
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необхідності за нечувано високими цінами. П. Толочко так 
кваліфікує діяння Святополка: «Він скомпрометував себе хабар- 
ними зв’язками з київським купецтвом, на користь якого ввів 
соляний податок» (1045, с. 92). Услід за ним лихварством зайня
лося багато бояр, що експлуатували хліборобів-смердів, пере
творювали їх у закупів і рядовичів. При цьому «різи» бралися 
аж від 100 до 400% (229, с. 211). На такому тлі спалахнула бо
ротьба між Печерським монастирем і князем. Невідомо, чи охо
пила вона інші монастирі, та малоймовірно, щоб у таку добу 
вони залишалися байдужими до княжих гріхів. Печерський ігу
мен Іоан виступив з викривальною промовою проти кйязя. Іоан 
всенародно картав князя у користолюбстві і зневажанні святих 
місць. Народ, що сильно страждав від соляної монополії, палко 
співчиував позиції, зайнятій монастирем. Ніби у відповідь на 
виступи ченців і народне обурення, князь знову підвищив ціни 
на сіль, конфіскував монастирські запаси, а ігумена відправив у 
заслання. Водночас було розпочато справу про якийсь скарб, 
що ніби-то був знайдений і приховувався ченцями. Д&ох мона
хів, звинувачених у цьому, заточили до темниці і Жорстоко 
катували. Пошуки міфічного скарбу розцінюються як спроба 
Святополка дібратися до багатств монастиря (1201, с. 52).

Г  Роздратування народу вирвалося назовні одразу По смерті 
Святополка 16 квітня 1113 р. За двадцять років правління він силь
но підірвав престиж великокняжої влади, втратив зв’язки з прав
лячими домами Франції, Англії, Італії. Соціальна криза, що на
ростала два десятиліття, загрож увала прорватися нищівним 
вибухом (299, с. 146-7). І. Крип’якевич охарактеризував події як 
«соціальну революцію» (598, с. 63). Типологічно вони нагаду
ють сучасну їм боротьбу французьких міст і абатств Проти соля
ної монополії феодалів, зокрема в Тулузі 1112-1117 р. (991).

Х арактерно, що Святополк хворів і помер не в Києві, а 
«за Вишгородом». Ховали його лиш бояри і дружина, інші ж 
верстви були відсутні на відміну від раніших подібних акцій 
(203, с. 26). В. Татищев зберіг портрет померлого: «Бысть сей 
князь ростом высокий, сухый, власы черный просты, брада дол
гая, зрение име острое, читатель книг, и толико памятова, яко 
вся за многа лет сказоваше, аки написана. Болезни деля мало 
ядяше и упивашеся. К войне не бысть охотен, аще скоро гневая- 
ся да вскоре престая. Княгиню свою толико любляше, яко не 
можаше без плача отлучитися, и ея речь бысть ему силна». 
У другій редакції В. Татищ ев доповню є цей список чеснот
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Святополка переліком його недоліків: «При том был вельми среб- 
ролюбив и скуп, для которого жидам многие пред христианы воль
ности дал, чрез что многие христиане торгу и ремесла лиши
лись» (97, т. 2, с. 128). Крім  того , В. Татищ ев ослаблю є 
повідомлення першої редакції про любов Святополка до своєї 
жінки вказівкою на те, що раніше вона була його «наложни
цей». Відштовхуючись від цих свідчень, Б. Греков склав такий 
портрет: «Цей князь вмів відштовхувати навіть своїх близьких. 
Високий на зріст, худий, з гострим поглядом і довгою бородою, 
він навіть на бенкеті був похмурим: хвороба не дозволяла йому 
нормально їсти, а пив він тільки з необхідності, «для інших», 
срібролюбивий і скупий він був надзвичайно» (294, с. 502).

Вдова Святополка спробувала попередити неминуче по
встання роздачею милостині, проте було вже пізно. Великий на
товп киян розграбував двір тисяцького Путяти, «правої руки Свя
тополка» (1045, с. 92). Потім стали грабувати двори сотських і 
лихварів: «кияни же разграбиша двор Путятин, тысячького, идо- 
ша на жиды, разграбиша я» (50, т. 1, с. 196). Повстання не обме
жилося Києвом, перекинулося на села (1021, с. 138-139). Київсь
ка верхівка запросила на стіл Мономаха. Той довго вагався, бо 
Київ не був його вотчиною. Князь мав порушити Любецький 
договір, який так відстоював. Та гору взяли інтереси сімейні, він 
не схотів поступатися старшим від нього Святославичам. Тому 
М ономах зайняв Київ.

Ці події стали кульмінаційними у політичній біографії М о
номаха. В Іпатському літописі його прихід до Києва зображуєть
ся як запрошення його туди киянами (53, с. 272), причому через 
усю оповідь проходить ідея всенародного заклику. Але ще 
М. Присьолков дотепно помітив, що в літописі «все виходить 
від «киян», які, таким чином, «і запрош ують Володимира, і 
грабують, і знову запрошують, аби припинити тим власний же 
грабунок» (852, с. 322). Залучивши Житійне сказання про Бори
са і Гліба, М. Присьолков пояснив загадку. В Житії оповідь має 
зовсім інший характер: «Святополъку представивъшюся..., и 
многу мятежу и крамоле бывыии в людъх и млъве не мале; и 
тъгда совокупивъшеся вси людие, паче же большии и нарочитии 
мужи, шедъше причътъмь всех людии и моляху Володымыра, 
да въшед, уставить крамолу, сущюю в людьх. И въшьд, утоли 
мятежь и гълку в людьх, и прея княжение всея Руськы земля» 
(22, с. 64). Та кандидатура М ономаха далеко не одноголосно 
п ідтрим увалася навіть знаттю  (970, с. 244). Б агатьох
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відштовхувала риса, про яку писав митр. Никифор: «Здається 
мені, що оскільки сам ти не можеш усе бачити своїми очима, то 
ті, хто служить тобі зброєю і приносять тобі нагадування, інко
ли передають тобі донесення на шкоду душі твоїй, і через відкри
тий слух твій входить у тебе стріла» (764, с. 52). Никифор пояс
нює, що нашіптують князеві його радники: «О сём испытай, княже 
мой, о том помысли: о изгнанных от тебе, о осужденных от тебе 
наказаниа ради, о презренных: въспомяни о всех, кто на кого 
изрекл, и кто кого оклеветал, и сам судии рассуди таковые, и яко 
же от Бога наставляєм, всех помяни, и тако сътвори и отпусти» 
(43, с. 72). М итрополит підкреслює, що це не лиш його думка: 
«Не опечалися же ся, княж е мои, о словеси сем; или 
мниши, яко кто приде къ мне печалей, и того деля напысах ти се? 
ни; тако ми благовериа твоего, но просто тако написах на въспо- 
минание тебе, яко великиа власти и великом въспоминанием тре- 
бують и мног, яко и вельми пользують и велику пакость име- 
ють» (43, 72-73). Вже сам факт критики князя митрополитом був 
політичним актом. Багатозначний же натяк, що послання -  ре
зультат звернення до митрополцта чисельної опозиції, означає, 
що симпатії самого митрополита були не на боці М ономаха 
(970, с. 245).

Міське повстання не було «за Мономаха», а від початку 
мало антифеодальний характер. Це згуртувало верхи, приглу
шило партійні чвари. Клани мусили зійтися на одній кандида
турі. Та зроблено це було зовсім не для задоволення волі по
всталих. Кандидатура М ономаха повсталими не висувалася -  
про це ані слова в джерелах. Таке мовчання там, де відповідна 
звістка була б украй вигідною для мономахових літописців, є 
надзвичайно промовистим.- Воно засвідчує дуже малу попу
лярність Мономаха серед киян. Бояри ж зійшлися на цій канди
датурі як на засобі придушення повстання. Саме Мономах, відо
мий своєю жорсткістю, міг найшвидше втихомирити бунтівників. 
Саме Мономах, який 1093 р. змушений був залишити Київ че
рез свою (і свого брата Ростислава) крайню непопулярність се
ред киян, не мав ніяких сантиментів щодо київського плебсу. 
Бояри розраховували на злопам’ятність М ономаха і вважали, 
що його жага помсти буде їм на руку. Володимир II увійшов до 
Києва як захисник бояр, лихварів і купців.

Та після зайняття престолу слід було все ж піти на поступки 
народній масі, аби не провокувати повторення подібних спа
лахів гніву у майбутньому. Вживаючи запобіж них заходів,
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Мономах спрямував головну увагу на лихву і становище борж
ників. М итрополит Никифор радив князеві: треба пробачити 
безнадійним боржникам їхні борги, якщо ж це неможливо, то 
принаймні скасувати «великий різ» (надмірні проценти). Моно
мах діяв дуже обережно. Як вважав В. Мавродін, Мономах ще 
до вступу до Києва скликав на нараду в заміський палац у Берес
товому своїх дружинників, запросив також олегових представ
ників (671, с. 75). Спільно виробили «Устав о різах», доданий до 
Руської Правди. Хто узяв борг під 50 %, мав сплачувати від
сотки лиш 2 роки, хто ж сплатив їх втретє, звільнявся від боргу. 
Якщо 20 квітня Мономах зміг вступити до Києва, це пояснюєть
ся тим, що звістка про новий устав вже дійшла до киян.

Нові статті про закупів і холопів відображали тенденцію 
до обмеження і скорочення джерел рабської праці на Русі і за
свідчували, як вважав Б. Греков, розуміння М ономахом нових 
вимог господарського розвитку (294, с. 183, 503). Більш реалі
стичну оцінку мономаховим новелам дав П. Толочко: «У відо
мому «Повчанні» Володимир, безперечно, ідеалізував і пере
більш ив свої заслуги перед «просты м смердмь и убогою  
вдовицею», однак і ті напівзаходи, які він змушений був під тис
ком народних мас запровадити в життя, дещо поліпшили їхнє 
становище» (1045, с. 95). Опір Мономахові існував, але був слаб
ким. М. Берлинський пише: «Тмутороканський князь Олег від
важився було виступити проти володимирового піднесення, але 
відправленим и проти нього  військам и був присм ирений» 
(178, с. 51). Утвердженню М ономаха в Києві сприяла і міжна
родна ситуація. На Близькому Сході того року почалася чет
верта і остання кампанія Мавдуза. Влітку об’єднане ісламське 
військо здобуло великі перемоги біля Тиверіадського озера. Ста
новище Єрусалимського королівства стало критичним. Але на 
початку вересня М авдуза було вбито в мечеті Дамаска невідо
мим вбивцею . Еміром  М осула став ал-Бурсукі. З великим 
військом він пішов на Едесу, але восени 1115 р. був розбитий 
(944, с. 11).

Володимир Мономах, очоливши Київську імперію, коли 
вона вже хилилася до розпаду, навдивовиж нагадував сучасно
го йому візантійського імператора Олексія Комніна (1081-1118), 
що теж був людиною розумною і твердою, а разом з тим тон
ким, добрим полководцем , спритним дипломатом , чудовим 
адміністратором (338, с. 100). Але парадоксальна річ: на фоні 
титанічного образу Мономаха, який він мав у свій докиївський
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період, його столичне дванадцятиліття виглядає не надто ефект
но. Здається, що в літописі діють два зовсім різні Мономахи. 
Половецька загроза без постійних провокацій якось сама собою 
зникла. За Л. Гумільовим, куманофобія XII ст. була програ
мою закордонних купців та їхніх присьорбувачів у Києві (294, 
с. 479). Після розгрому 1111 р. значна частина половців перебра
лася на візантійське порубіжжя. Але 1114 р. і Олексій Комнін 
здійснює похід проти них. В результаті їх було відтіснено за 
Дунай.

Пізні літописи подають такий виклад зовніполітичної про
грами Мономаха: «Сівши в Києві, князь Володимир раду тво
рив з боярами і вельможами: «... Яко великий князь Олег ходив 
і взяв з Царягорода велику данину, потім князь великий Святос
лав Ігоревич ходив і взяв з Ц аргорода тяжчу данину. А ми є 
настольники прародителів своїх і батька мого Всеволода Я ро
славича...» Відповідали же бояри його і вельможі і вирішили: 
«Серце царево в руці Божій, а ми у твоїй волі, государя нашого 
від Бога» (34, с. 72; 33, с. 41). Текст цей явно пізній, складений 
московськими книжниками разом з легендою про шапку М оно
маха, яка далі слідує. Але він має певне раціональне зерно. 
Мономах справді різко змінив спрямованість зовнішньої полі
тики Києва. Якщо при Святополкові на перший план все чіткіше 
виходив її західний вектор, то М ономах різко переорієнтовує 
дипломатичні і військово-політичні зусилля держави на південь.

Аби убезпечити собі тил з боку Візантії, Мономах, згідно 
угорських джерел, укладає якусь угоду з Коломаном. В резуль
таті Коломан приймає значну частину переселенців з Русі і роз
селює їх уздовж кордонів для несення прикордонної служби -  
на зразок тогочасних грецьких акритів чи пізніших українських 
козаків. М. Лучкай датує це 1114 р. (660, с. 82), І. Орлай -  1115 і 
називає другим великим переселенням руського племені за Кар
пати (763, с. 168) (власне, ідеться про дозаселення Закарпаття, де 
руське населення і так було автохтоном). Очевидно, ці нові засічні 
лінії призначалися для оборони від половців, які відсунуті від 
кордонів Русі, мали тепер тиснути на угорців. Навряд чи М оно
мах допустив би відтік населення з києво-переяславо-сіверсько- 
го порубіжжя. Найлегше було б адаптуватися за Карпатами га
личанам, та влада М ономаха над Галицькою землею була суто 
номінальною. Тоді виходить, що Мономах організував пересе
лення з ближчої до Києва Волині, але, звісно, не з західної її 
частини, бо не міг оголювати кордон з Польщою, а зі східної.
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Таке припущення підкріплюється гідронімічним матеріалом: 
багато закарпатських річок мають назви, подібні до жито
мирських. Русько-угорська угода носила компромісний харак
тер і по-своєму унормовувала стихійну «реконкісту», яку вело 
руське населення в Карпатах проти угорців. І Мономах, і Коло- 
ман дозріли до компромісу, оскільки мали спільного противни
ка -  Візантію. Послаблення хрестоносців автоматично посилю
вало Візантію, що було невигідно двом карпатскьим державам. 
На цьому і могло грунтуватися їхнє зближення.

Але візантійська авантюра (забезпечити царгородський стіл 
своєму онукові) виявилася для Мономаха заскладною. Три роки 
було витрачено на вирішення долі білоруських земель. Гліб Все- 
славич Полоцький прагнув прилучити до своїх володінь Туро- 
во-Пінщину. Похід М ономаха поклав цьому край 1116 р. Але 
1119 р. конфлікт спалахнув знов. Мономах полонив Гліба, привіз 
як бранця у Київ, де він якось блискавично помер. Відраза по
лочан до Мономаха стала абсолютною.

Зате М ономах домігся успіхів у пошуку порозуміння з 
галицькими Ростиславичами. Останні були потенційними супер
никами Польщі, тому це викликало значне занепокоєння в Бо
леслава Кривоустого. Для нього дуже небажаним був можли
вий конфлікт з Києвом з огляду на заколот палатина Скарбимира, 
війну в Помор’ї, боротьбу з Німеччиною і Чехією (268, с. 66).

1115 р. Мономах, Олег і Давид здійснили вже друге в іс
торії перенесення мощей Бориса і Гліба -  тепер вже у спеціаль
но вибудовану для них кам’яну церкву у Вишгороді. Дві обста
вини надавали  цій здавалося б суто церковній  церем онії 
особливого політичного звучання. По-перше, це сам характер 
культу Бориса і Гліба, по-друге, зв’язок цієї церемонії з черні
гівськими Святославичами. Ініціатива у побудові кам’яного хра
му у Вишгороді належала ще Святославу Ярославичу. По його 
смерті будівництво намагався продовжити Всеволод, але невда
ло. Після цього в роботах настала тривала перерва, і храм було 
завершено будівництвом лише 1111 р., але не Святополком, 
а Олегом Святославичем (22, с. 60, 64).

І. Смирнов проаналізував опис вишгородських урочис
тостей за трьома джерелами: Лаврентівським літописом (узято з 
переяславського літописання), Іпатським літописом і Сказанням 
про Бориса і Гліба. Перше джерело висвітлює події з погляду 
М ономаха, останнє -  з погляду Святославичів. Іпатське ж по
відомлення найскладніше. Центральне місце у ньому займає опис
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конфлікту між Мономахом і Святославичами з питання, де саме 
встановити раки з мощами -  Мономах хотів поставити їх посе
ред храму і спорудити над ними срібний навіс, а Давид і Олег 
бажали поставити у закомару, «йде же отець мои назнаменал» 
(53, с. 277-8). Конфлікт був такий гострий, що митрополит і єпис
копи запропонували кидати жереб (!), доля усміхнулася Свя- 
тославичам. Тут І. Смирнов виділив три моменти: 1) гостроту 
конфлікту -  під час урочистої церемонії, на очах усього люду;
2) перемогу Святославичів; 3) позицію митрополита Никифора. 
Останній не тільки не підтримав великого князя, а саме*він міг 
безапеляційно виректи присуд, а й дуже недвозначно продемон
стрував симпатії до його ворогів (970, с. 251). Це тим більш по
казово, що напередодні Никифор з єпископами «обедаша у Оль
га и пиша» (53, с. 277). Стосунки Мономаха з Никифором явно 
не склалися. Про це ж свідчить і Повчання Мономаха: «Еписко
пы, и попы, и игумены... с любовью взимайте от них благосло
венье и не устраняйтеся от них, и по силе любите их» (50, с. 157). 
М. Присьолков зазначає, що тут демонстративно пропущено 
згадку про митрополита (852, с. 312).

Вишгород не став другим Любечем. Увійти вдруге у ту ж 
річку не вдалося. Надто багато змінилося навкруги. Змінилися 
й самі творці любецьких принципів. Олег після пишних урочи
стостей повернувся у Чернігів до брата геть спустошеним і зане
дужав. 1 серпня він помер, а вже 2 серпня був похований (літня 
спека!) у Спаському соборі (504, с. 542).

Потерпівши невдачу у Вишгороді, Мономах відігрався на 
літературному поприщі. Він не наважився вилучити зі «Сказан
ня про Бориса і Гліба» авторські симпатії до Святослава. Зате в 
новій редакції Повісті врем’яних літ 1116 р. Мономах домагається 
невеликої текстуальної підміни в описі канонізації Бориса і Гліба, 
що відбулася 1072 р. Якщо в першій редакції фігурувала «бла
гословляюча» рука Гліба, то у другій -  Бориса, що був патро
ном саме Всеволодовичів. М ономах постійно відриває цього 
святого від його молодшого брата. У своєму Повчанні М оно
мах називає 24 липня не днем Бориса і Гліба, а днем Бориса. 
1117 р. він закладає церкву в своїй резиденції на Альті, де заги
нув Борис. В мономаховій сім’ї зберігалася реліквія -  Борисів 
меч, яким той боронився від убивць. Згодом цим же мечем на
магатиметься захиститися від убивць внук М ономаха Андрій 
Боголюбський (1121, с. 24-25). Водночас і соціальні погляди 
автора другої редакції ПВЛ цілком співпадаю ть з позицією
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М ономаха, вираженою в його Повчанні, відповідних статтях 
Руської правди і взагалі в практичній діяльності (206, с. 180).

Східноєвропейський контекст руських подій був доволі 
складним. 1115 р. Венеція почала війну з Угорщиною, до якої 
готувалася вже давно. Перший похід, очолений дожем Ордела- 
фо Фал’єрі, мав лише частковий успіх. Зате другий похід 1116 р. 
розгорнувся вже у досить сприятливій для Венеції ситуації. 
У Венеції побував германський імператор Генрих V і пообіцяв 
своє сприяння (союз з Візантією було укладено ще 1106 р . ). Спри
яння двох імператорів призвело до відновлення позицій Венеції 
в Далмації (979, с. 321).

До 1115 р. між Києвом і Константинополем зберігалися 
тісні дружні зв’язки, закріплені династійними шлюбами. Рюри- 
ковичі мандрували до Царгороду, ширилося паломництво. Тому 
цілком несподіваним став похід М ономаха на візантійські во
лодіння у Подунав’ї. Це могло бути відповіддю на захоплення 
Тьмуторокані Олексієм Комніним (437, с. 352). Тоді ж Мономах 
висунув претензії на болгарський престол (287, с. 308).

По смерті Олега 1 серпня 1115 р. Мономахові могло зда
тися, що віднині Чернігівська земля буде безпечною, а гарячих 
Ольговичів він зуміє втримати у вузді; старший з них, Всеволод 
Ольгович, вже за життя батька слухняно ходив у походи за вка
зівкою переяславського князя (504, с. 452). Неначе дійсно більше 
з бажання переконатися у слухняності Ольговичів, насолодити
ся цією довгоочікуваною перемогою, аніж з реальної стратегіч
ної потреби, Мономах у січні 1116 р. здійснює разом з синами, 
Давидом Чернігівським і його племінниками Ольговичами похід 
на Гліба Всеславича Мінського. Формальною причиною похо
ду літопис називає те, що той «воевал дреговичи и Случеск по- 
жег» (52, с. 250). Повчання М ономаха уточнює: «К М еньску 
ходихом на Глеба, оже ны бяше люди заял, и бы ны поможе, и 
створихом свое мышленое» (53, с. .282). О. Зайцев відзначав: 
«Важливо, що у поході беруть участь всі чернігівські князі і що 
напад Гліба на Случеськ відбувся незабаром після смерті Оле
га» (386, с. 50). Частину населення білоруських земель було ви
ведено: «Ярополк же поставив город Желні дручанам, яких по
лонив» (39, с. 176).

За таких же обставин Мономах організовує перший за сво
го великого княжіння похід у Степ. Принаймні, кончої необхід
ності в ньому не було: більшість донських половців відкочува
ло у Передкавказзя, а половці дніпровські все більше загрузали
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у війнах з Візантією (504, с. 542). Витрачені на черговий степо
вий похід ресурси краще було б використати для внутрішнього 
зміцнення держави, але раз запущена військово-політична ма
шина вже діяла сама собою. Не князь керував нею, а вона кня
зем. Надуманий похід не міг не дратувати удільних князів, не 
підігрівати їхніх і без того сильних сепаратиських настроїв.

До походу були залучені раті київська, чернігівська, пе
реяславська, смоленська. Але усталені плани порушив Гліб 
Мінський, який увірвався на Смоленщину, повоював<дреговичів, 
спалив Лучеськ. Та похід все ж відбувся і два княжичі знов захо
пили Ш арукан і Сугрів, які вже здобувалися п ’ять літ тому, а 
також третє -  Балин. Назву останнього виводять від тюркського 
«baliq» -  місто (359, с. 80). Мабуть, це була «безіменна» чи ко
лективна зимова ставка кількох половецьких орд. Ряд літописів 
називають замість Ш арукана «Чешелуев» (75, с. 41), «Чешлуев» 
(76, с. 73), який доречно ототожнювати з пізнішим Чугуєвим. 
Якщо 1111р. мешканці Ш арукана зустрічали русів як братів, то 
тепер руський княжич взагалі «приведе себе жену, красну вель
ми, ясьского князя дщерь» (53, с. 284). Отже, в цих містах жили 
з половцями рештки розореного і майже вщент знищеного ще 
печенігами аланського (яського) населення Хозарського кага
нату. Щоправда, археологам досі не вдалося виявити достовірні 
сліди цих міст. Очевидно, культурний шар у них був дуже тон
ким, а укріплення -  дерев’яний частокіл. Про їхню локалізацію 
висловлювалися найрізніші судження (356).

Відступаючи під ударами руських дружин, половці 1116 р. 
відійшли «за Дон і за Волгу і за Яїк» (53, с. 303-304). Вони роз
громили Саркел -  Білу Вежу. Літописні й археологічні джерела 
свідчать, що половці взяли Саркел в облогу, а потім і підпалили 
його, завдавши значних втрат його населенню, проте повністю 
оволодіти містом не змогли. Але й відродити місто саркельцям 
не вдалося. Під 1117 р. Іпатський літопис повідомляє про прихід 
на Русь біловежців. На довгий час Русь було відрізано від При- 
азов’я і важливих торгових шляхів на Схід, в тому числі до Тму- 
торокані. Проте життя все ж продовжувало теплитися у Саркелі. 
Імовірно, тут продовжило мешкати нечисельне змішане русь
ко-половецьке населення -  можливо, згодом відоме у літописах 
під назвою «бродники» (443, с. 78).

Білоруські князі спробували скористатися з того, що го
ловну увагу Києва відволікає Степ. Гліб Мінський ще на по
чатку десятиліття планував розш ирити свої володіння, а по
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можливості й посісти великий стіл. Проте смерть Святополка і 
вокняження М ономаха розладанало його плани (279, с. 69). 
Кілька літ Гліб мусив вичікувати на новий похід проти степо
виків і лиш 1116 р. захопив і спалив Слуцьк. У відповідь негайно 
сформувалася антимінська коаліція. Смоленський князь оволодів 
Оршею і Кописью, а переяславський князь, об’єднавшись з чер
нігівським, зайняв Друцьк (434, с. 55).

1116 р. настають зміни і на Близькому Сході. Столицею 
автономного сельджуцького султанату М алої Азії стає м. Ко- 
н ’я. Це символізувало припинення відступу мусульманських сил, 
їхнє перегрупування для рішучого наступу. Тому увага М оно
маха знов звернулася до південних торгових артерій. 1116 р. він 
розпочав війну за дунайські міста, яка тривала аж до 1122 р. 
(267, с. 29). В цім котексті несторова концепція дунайської пра
батьківщини русів розцінюється як політична програма, що об
грунтовувала присутність Русі на Дунаї (287, с. 52).

Продовження мономахового наступу на Степ примусило 
половців відступати на південь. 1117 р. вони захопили Білу Ве
жу (Саркел), колишній візантійський опорний пункт на терито
рії Хозарії. На її руїнах було розбито нове половецьке становище 
з невеликих глинобитних, хаотично розкиданих будинків (150). 
Частина половців пішла до Волзької Болгарії, «и высла им князь 
Болгарьскыи пити с отравою и пив Aena и прочии князи вси 
помроша» (53, с. 285).

У Новгороді ж 1117 р. вокняжився мономахів онук Всево
лод Мстиславич. Тамтешні бояри були роздратовані переходом 
свого князя Мстислава на білгородський стіл, тому уклали з його 
сином «ряд», за яким він обіцяв до скону лишатися в Новгороді 
(44, с. 50). Слід гадати, що Всеволодові довелося прийняти й 
інші умови (584, с. 23).

1 1 1 8 р .-  рік активного сонця. Він значно каталізував про
цеси на євро-азійському порубіжжі. У Палестині виник орден 
тамплієрів (1113 р . -  госпітальєрів, 1128 р. -  тевтонців). Арагонці 
відвоювали від маврів Сарагосу, а через кілька літ вийшли до 
моря (377, с. 108). Давид IV переселює в Грузію половців, аби 
боронили кордон  від мусульман. Хан А трак , отрим авш и 
запрошення, повів усю свою величезну орду (147, с. 117). Військо
вий союз швидко переріс у васальні стосунки. Зв’язки половців 
з грузинською династією особливо зміцніли по тому, як Атрак 
видав свою доньку Гурандухт за грузинського царя. За грузинсь
кими літописів, туди перейшло 45 тис. половців (171, с. 195). Та
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вони не почувалися там вдома, не лишили там жодної кам’яної 
статуї. Атрак вів придворне життя, його ж брат Сирчан, останній 
представник колись могутнього роду, продовжував кочувати над 
Азовом (810, с. 261-2). Тоді за половцями закріпилися передкав- 
казькі степи, Прикубанська і Ставропольська височини. Від аланів 
половці відібрали Терсько-Кумикські степи (769, с. 93).

Половецько-грузинське зближення на багато років знімає 
половецьку загрозу з порядку денного руських князів і карди
нально змінює співвідношення сил у Східній Європі. Ті половці, 
що лишилися у Приазов’ї, одразу відчули це. Після смерті М о
номаха хан Сирчан послав до Атрака послів з проханням по
вернутися у степ. Наш літопис зберіг поетичний переказ про цю 
подію. Співець Сирчана Орев співав Атракові половецькі пісні і 
давав йому нюхати «зілля на ім’я євшан». У відповідь Атрак 
вигукнув, що краще на власній землі мертвим бути, ніж у чужій 
славним, і повернувся на береги Сіверського Донця. Після вчи
нених Мономахом погромів половці перейшли до нової форми 
кочування -  таборової, при якій вони були рухомими цілий рік. 
Знову вони стали практично невловимі для руських дружин. 
Недарма за наступні півстоліття (1116-1160) в літописі зафіксова
но лише два походи на половців, причому обидва -  в самому 
кінці цього періоду, 1152 і 1153 р. (810, с. 262).

Для Русі тимчасове послаблення половців у Приазов’ї мало 
не лиш позитив, а й негатив, бо могло спровокувати нові усоби
ці. Русі потрібна була не так відсутність половців, як максимальне 
ослаблення їх. Бодай невеличка степова загроза допомагала Киє
ву утримувати в покірності найближчі князівства. Після її ж зник
нення відкладені у довгу шухляду претензії удільних князів ви
ходять на перший план. Перш за все загострюється новгородське 
питання. 1118 р. викрито боярську змову, спрямовану на поз
бавлення від влади Києва. Бояри вміло викликали обурення 
проти близьких Мономахові людей (44, с. 21). Та Мономах зміг 
побороти цей сплеск сепаратизму.

Услід за новгородцями заворохобили волиняни. Власне, 
саме розв’язання волинського питання і стало найважливішим 
діянням М ономаха як великого князя. Волинським князем з 
1100 р. був Я рослав С вятополкович, що мав види на Київ. 
1117 р. М ономах і його союзники, серед яких були Ростисла- 
вичі, здійснили превентивний похід на Волинь, що завершився 
для них невдало. Між противниками було укладено угоду, згідно 
якої Ярослав зберігав свої володіння, але визнавав над собою
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владу київського князя (53, с. 284). Ця угода не задовільняла ні 
Мономаха, ні Ярослава (268, с. 67). М ономах добився шлюбу 
Ярослава зі своєю донькою (у того це був третій шлюб, перші 
дві дружини -  угорка і полька). Та невдовзі Ярослав порвав з 
Мономахівною, і почалася війна 1118 р. Ярослав навіть почав 
готувати похід на Київ. Розуміючи, що волинським полкам та
ке не під силу, він відправився по допомогу до Польщі й Угор
щини. Ця чергова помилка і коштувала Ярославові волинського 
столу (1045, с. 94). За його відсутності, мабуть, не без впливу 
М ономаха підняли заколот волинські бояри, внаслідок чого 
Ярославові довелося зовсім покинути Волинь і втекти до свого 
свояка Стефана II Угорського. Та 1119 р., не маючи підтримки в 
Угорщині, Ярослав перемістився до Польщі (52, с. 292). Н а
прикінці 1119 р. на польсько-руському пограниччі почалися бо
йові дії. У відповідь 1120 р. «посла Володимер Андрея с поганы
ми на Ляхы и повоеваста е» (53, с. 286). 1121 р. «приходи Ярослав 
с Ляхы к Чьрьвну при посадничи Фоме Ратиборичи и вороти- 
шася опять не вспевше ничто же» (53, с. 286).

У цих діях узяли участь і Ростиславичі, традиційно заці
кавлені як у протистоянні Польщі, так і в поширенні свого впли
ву на Волинь. Це примусило Болеслава відмовитися від устале
них способів ведення війни. 1122 р. за завданням Болеслава 
воєвода Петро Власт організував викрадення перемиського кня
зя Володаря Ростиславича. «В то же лете яша Ляхове Володаря 
Василкова брата» (52, с. 292; 53, с. 286). Детальніше пише Ортліб 
Цвіфальтенський: Петро Власт «здійснив також гріх величезної 
підступності, а саме: якогось короля Русі, що ворогував з його 
сеньйором, князем поляків, своєю підступністю обманув; після 
того, як дав йому присягу і перейшов до нього на слижбу і став 
підтримувати його сина, його ж підступно, в результаті змови, 
видав у руки ворогів, які присудили його до великого викупу» 
(126, с. 74-75). Підтверджує це й Кадлубек, вказуючи ще й на 
велику небезпеку Ростиславичів для Польщі (124, с. 158-164).

Володарів сліпий брат Василько віддав у викуп усю свою 
і братову спадщину. Ростиславичі змушені були ще й укласти 
союз з Польщею проти Києва (1245, с. 51). Наступного 1123 р. 
відбувся коаліційний похід під проводом Ярослава на м. Воло
димир, яке тримав син М ономаха Андрій. У своєму військові 
Ярославу вдалося об’єднати польских дружинників, чеські та 
угорські наймані загони, а також полки Володаря і Василька 
Ростиславичів. Та коли 20 травня 1123 р. Ярослав агітував
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володимирців здаватися, його було вбито. Літопис вказує, що 
це зробили «двоє ляхів» (53, с. 287). Навряд чи це була якась 
випадковість, бо, як виявилося, союзники покійного наче тільки 
і чекали цього. Вони «розійшлися кожен до себе, а до Володи
мира з благанням і дарами послали послів, аби простив він їм, 
що вони осмілилися на нього піти» (39, с. 180). Літописець так 
нав’язливо приписує поразку і смерть Ярослава провидінню, що 
цьому годі вірити. Володимир М ономах, маючи ррзгалужену 
мережу своїх людей не лише у Половецькій землі, а й по всій 
Русі, домагався перемог малою кров’ю.

І. Будовніц слушно зауважує, що характер тої єдності Ру
сі, яку було досягнуто за М ономаха і його сина, суттєво різ
нився від єдності, що була при Ярославі Мудрому. Підручні Мо- 
номахові князі беззастережно йому корилися й виконували його 
доручення, але він вже не міг їх пересаджувати з однієї волості в 
іншу, тут вони мали міцні корені і були повними господарями. 
Вони корилися М ономахові не тому, що їхні землі органічно 
в’язалися до Києва, а тому що в руках Мономаха через сприят
ливий для нього збіг обставин сконцентрувалися величезні ре
сурси (206).

Зміни ситуації на Русі були пов’язані і зі змінами на міжна
родній арені. 1118 р. новим імператором Візантії став Іоан Комнін. 
На відміну від свого батька він вважав, що допомога, яку імпе
рія отримує від італійців, не варта тієї високої ціни, яку дово
диться за неї платити. Тому Іоан не поспішав підтверджувати 
батьків хрисовул. Коли ж венеціанці нагадали, то імператор 
відповів, що стан справ у державі не виправдовує політики його 
батька щодо Венеції (979, с. 286). Таким чином, у Русі з’явився 
шан. потіснити італійців.

1119 р. могло здатися, що Візантія остаточно переборола 
кризові явища, що значно скоротили її вплив на зламі століть, і 
тепер, навпаки, починає відновлювати свою колишню могуть. 
Вона пробує відвою вати  від венеціанців Д алм атію , ско
риставшись тогорічними погодними труднощами в Європі: вели
кими зимовими повенями і сильною посухою навесні. Того ж 
року Німеччина підкорила Східне П ом ор’я. Білоруські князі, 
стимульовані києво-волинською  усобицею, роблять чергову 
спробу вирватися з-під влади Києва. Мінський князь Гліб нама
гається об’єднати землі дреговичів, полочан та інших кривичів 
(504, с. 25). Для цього він завоював Новогрудську волость, де 
сидів Ярополк Мономашич, а також почав воювати смоленські
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і новгородські володіння (97, т. 2, с. 133). У відповідь Мономах 
особисто очолив рать на Смоленськ. Гліб утік до Мінська і зак
рився там. У цей час Вячеслав Володимирович захопив Оршу, а 
Давид і Ярополк з переяславською раттю узяли на щит Друцьк. 
Відтак почалася облога Мінська. Місцеве боярство видало Гліба 
Мономахові (504, с. 543-4). 13 вересня 1119 р. він помер у київсь
кому порубові (53, с. 286). а Мінськом став управляти один з 
«мужів» Мономаха (451, с. 19).

Паралельно з білоруською кампанією Мономах почав го
тувати похід на Візантію з метою підтримати свого внука Васи
ля як претендента на царський стіл. Володимир вже давно таєм
но допомагав своєму зятеві Леонові Діогеновичу. До нього йшли 
люди з руських князівств, надсилалися припаси, переправляла
ся казна. Мономах регулярними дарунками підштовхував дітей 
Тугорхана до набігів на візантійські володіння. Сам же Леон 
був бажаним гостем у придніпровських половців, що остеріга
лися його грізного тестя (504, с. 545). 1119 р. Мономах вирішив 
ризикнути. Олексій Комнін був хворий, турки насідали на Візан
тію зі сходу. Навряд чи М ономах сподівався, що Леон чи Ва
силь Леонович посядуть трон базилевса. Але і частковий успіх 
дав би добрі плоди: повернення Русі давніх земель уличів і ти- 
верців. Коли Леон вторгнувся у Подунав’я, М ономах спробу
вав допомогти йому. Але дуже швидко Леон був вбитий у До- 
ростолі двома сарацинами, підісланими Олексієм. Люди Леона 
умить розбіглися. Київське військо, не перепочивши ще після 
мінського походу, мусило здійснити марш-кидок на Дунай, аби 
врятувати там ситуацію. Боротьба двох відживаючих імперій 
набувала доволі драматичних форм.

Військо Івана Войтишича устигло до дунайських міст ра
ніше від візантійського, усюди було посаджено посадників М о
номаха. Володимир підняв на диби усю Русь, влітку у похід 
було споряджено його сина Вячеслава разом з досвідченим воє
водою Фомою Ратиборичем. Проте ще до підходу Вячеслава 
візантійці вибили з дунайських міст руські гарнізони, і вони зу
стріли Вячеслава на Дністрі. Вячеслав продовжив рух, але в 
донських степах знов активізувалися половці. Мономах відчув, 
що Візантія переграла його, і мусив відкликати дунайську екс
педицію (504, с. 546). Проте на цьому протистояння не закінчи
лося. Воно загрожувало знекровити Україну-Русь на багато 
років. Проте Константинополь віддав перевагу дипломатії. До 
Києва прибуло посольство з багатими дарунками і обіцянками
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поступитися землями у Північному Причорномор’ї (656, с. 66). 
Крім того, М ономахові було піднесено золотий імператорсь
кий вінець, дорогоцінний пояс, скіпетр і яшмову чашу (504, 
с. 560). Укорінення Русі в Подунав’ї довелося відкласти на потім.

1120 р. знов видався посушливим. Візантія успішно розви
вала бойові дії і навіть втягнула у союз проти Венеції Геную. 
Підтримуваний візантійцями проти Венеції Бела Урох прийняв 
титул короля Сербії. Головне ж військове протистояння ісламу 
і християнства того року було не в Палестині, а на Кавказі. Да
вид Будівничий очолив генеральний наступ кавказьких народів 
проти сельджуків і вступив до Ширвану. У відповідь султан зібрав 
всіх васалів від Дамаска й Ірану до Вірменії і кинув на грузинів 
військо, що перевищувало їхнє у кілька разів (171, с. 196).

Ярополк ходив на половців аж за Дон, але і там не виявив 
їх (80, с. 270). Юрій Довгорукий ходив на Волзьку Болгарію 
через землі мордви (53, с. 286; 52, с. 292). З глухих даних джерел 
слід розуміти, що перемога далася Юрієві дуже дорого. Похід 
було викиликано тим, що булгари отруїли тестя Юрія хана Аєпу. 
На це натякає Іпатський літопис: «придоша половци к болга
рам, и высла им князь болгарский пити с отравою, и пив Aena и 
прочии князи вси помраша» (53, с. 285).

Натомість Чернігів, який впродовж усього XI ст. був го
ловним суперником Києва за верховенство на Русі, цілком зо
середжується на внутрішніх справах. 1120 р. там на замовлення 
Давида Святославича почалося спорудження Борисоглібського 
собору, що тривало до 1123 р. Цей собор був зримим символом 
вірності чернігівського князя любецьким принципам, політиці 
братолюбства, яку уособлювали св. Борис і Гліб.

1121 р. позначився в Європі м ’якою зимою з відлигами, 
що викликали сильні повені. За ними послідувала суха весна. 
Мономах тоді прогнав «берендеїв з Русі, а торки і печеніги самі 
тікали, і ворохобили тут, і від’їхавши, погинули» (75, с. 42).

Весна 1122 р. була в Є вропі м ’якою і безсніж ною . 
Д авид IV переміг Сельджукідів при Д ідгорі, і Грузія стала 
найсильнішою державою Кавказу (171, с. 196). На Візантію на
пали «скіфи», в яких вбачають печенігів (345, с. 55). Мономах, 
серйозно занепокоєний ситуацією в Новгороді, вирішує діяти 
не лиш репресіями, а й поріднитися з тамтешньою елітою. Тому 
М стислав, що тільки -но  став удівцем, «поя Д м итровьну 
Новегороде Завидиця» -  доньку майбутнього посадника Завида 
Дмитровича. Для більшої урочистості весілля влаш тували в
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Києві. Воно мало символізувати примирення Києва і Новгоро
да.

В листопаді 1122 р. папа Пасхалій II відправив до Олексія 
Комніна листа з пропозицією об’єднати церкви на засадах підпо
рядкування патріарха папі (127, т. 1, с. 334). В Римі вважали, що 
сутужне становище Візантії примусить її до поступок. Та ці роз
рахунки виявилися хибними. А все ж новий поворот у римо- 
візантійських стосунках позначився на Русі. Саме в ці роки 
митрополит Никифор склав «Послання до великого князя Во
лодимира», де виклав причини розділення церков. Очевидно, 
князь вважав за потрібне підготуватися до відповіді на ті пропо
зиції, що могли поступити до нього з Риму. Тому він хотів от
римати від митрополита необхідну аргументацію церковно-бо
гословського характеру (864, с. 75-76). До того ж саме того року 
Мономах видав свою онуку Добронігу-Євпраксію Мстиславну 
(1108-1172) за візантійського цісаревича Олексія. Ставши імпе
ратрицею, вона носила ім’я Ірина, уславилася своїм трактатом 
«Мазі» в 5 частинах, який відкрив 1912 р. X. Лопарьов у фло
рентійській бібліотеці Медичі (798, с. 273).

Усі ці геополітичні зміни навколо Русі вимагали проведення 
нового княжого з’їзду. Він зібрався у Києві ,ll23jg. Того ж року 
Д авид IV оволодів в ірм енським им істам и , вибивш и звідти 
тюрків. Для оборони цих міст було сформовано гарнізони з 
месхів (171, с. 197). Згодом нащадок одного з них на ім’я Руста- 
веллі складе епос, типологічно співставимий зі Словом о полку 
Ігоревім.

1124 р. запам’ятався на Русі абсолютно сухим літом. Київ 
горів два дні і вигорів увесь, постраждало 600 церков і «безчисла 
людей і всякої живності». 11 серпня помер Василько Ростисла- 
вич (73, с. 58). Його брат Володар, помщаючися за своє викра
дення, напав на польську Вислицю, у відповідь поляки посунули 
на перемиські землі. Та це вже були завершальні бої довготри
валого конфлікту (268, с. 68-69).

В. Татищев подає унікальну звістку про завершення прав
ління Мономаха. Після розгрому Святославом Хозарії багато 
хозарів «в Русь переведены и по разным городам поселены, час
тою сами, от печенег терпя или для сохранения жидовства, в Русь 
переселились... и до нашестия татар часто их вспоминают». У 
цьому зв’язку В. Татищев зазначає: «Однако ж от их жидовства 
в  Києве по смерти Святополка ІІ-го учинилось великое смяте- 
ние, многих побили, для которого Владимир II закон на сейме
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1126-го зделал: всех жидов выгнать и впредь в Русь не впусчать, 
которое доднесь хранится» (97, т. 1, с. 328-9). Це повідомлення 
знімає суперечність між татищ евським  повідомленням  під 
1113 р. про вигнання ю деїв М оном ахом  і повідом ленням  
Іпатського літопису про пожежу Києва 1124 р., коли «погоре 
Гора и монастыреве вси, что их на Горе в граде, и Ж идове» 
(53, с. 208). Цю суперечність відзначали С. Соловйов (983, с. 350), 
І. Малишевський (690, с. 111, 112), М. Грушевський (303, т. 2, 
с. 119), Ю. Гессен (264, с. 13). Насправді єврейське купецтво про
довжувало процвітати в Києві практично все правління М оно
маха. Рабі Еліецер Бен Ісаак з Праги залишив опис юдейських 
громад, бачених ним на Русі (752, с. 89). Рабі Самнельс 1124 р. 
написав на Русі тр актат  в дусі західних тосаф іотів  (1223, 
с. 108-109). Лиш під кінець мономахового правління, коли все 
більшої сили в руській торгівлі набирає західний вектор, у Києві 
спалахнув гострий конфлікт -  найімовірніш, на грунті торгової 
конкуренції. Переорієнтація руських купців зрозуміла: леван- 
тійський шлях продовжував занепадати, 1124 р. хрестоносці 
зазнали страшної поразки під Дамаском.

1125 рік забрав двох найвойовничіших державотворців 
Східної Європи. 24 січня помер Давид Будівничий, про якого 
грузинський хроніст занотував: цар «намірявся здійснити ще ве
личніші справи і походи» і дієво готувався до них, але смерть 
перервала ці плани (171, с. 195). 19 травня помер Мономах. По 
ньому зберігся такий некролог : «Преставився благовірний князь, 
христолюбивий і великий князь всея Русі Володимир Мономах, 
іже просвіти Рускую землю, аки солнце луча пущая; его же слух 
произиде по всим странам, наипаче же бє страшен поганим» 
(53, с. 289). Згодом Автор Слова о полку Ігоревім явно мав на 
увазі цей некролог, жалкуючи, що того старого Володимира не 
можна пригводити до гір Київських.

Які ж наслідки мали велике княжіння Мономаха? В істо
ріографії закріпився погляд на М ономаха як на реформатора і 
захисника інтересів незаможних городян, а також смердів. Вка
зується, що при ньому відроджується дрібна торгівля, відбуваєть
ся певний сплеск економічної активності. Наприклад, М. При- 
сьолков відзначає, що П ространна редакція Руської Правди 
засвідчує розвинутий комерційний оборот, угоди «на довіру» 
(по-сучасному -  трастові), кредитні операції, що «купецтво явно 
розшаровується на велике і дрібне, причому перше своїми спе
куляціями і лихварством загрожує дрібному розоренням і злид-
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нями». Суть же мономахової політики М. Присьолков бачив 
так: «Володимир М ономах, маючи на увазі розбити єдино- 
душність повсталих у Києві 1113 р. у своєму Уставі перш за все 
говорить про це дрібне купецтво в смислі полегшення його ста
новища щодо лихварів» (461, с. 8). Навпаки, І. Смирнов, де
тально проаналізувавш и суть юридичних новацій, внесених 
Мономахом до Руської Правди, зробив висновок, що його фінан
сова політика, відбита в Уставі про різи (ст. 53-55 Руської Прав
ди) є органічним продовженням і розвитком політики його по
передників і перш за все «сріблолю бивого» С вятоп ол ка; 
відображеної у ст. 47-52 Пространної Правди, а зовсім не реві
зує її і не протистоїть їй. Мономах захищав лихварів-різоїмців, 
а не боржників. Специфічною рисою мономахової політики був 
захист лихварських операцій князя, «княжих кун». Елементи ж 
соціальної демагогії не мали ніякого суттєвого значення для 
змісту його політики (970, с. 279-280). Ще різкішу характеристи
ку Мономахові дав Б. Романов: «Мономах -  увесь в епосі фео
дальної роздробленості. Його автобіографія, поради його «По
вчання» -  не унікальне, а пристосоване до середнього і типового, 
просякнуте компромісом і побутом. Й ого життя не схоже на 
житіє. Повчаючи, він ні сам не пнеться в герої, ні від читача сво
го не вимагає неможливого. Печать, швидше за все, добросовіс
ної поміркованості і акуратності як гарантія політичної мудрості 
і холоднокровності лежить на всьому образові цього однаково 
вдалого князя-трудівника і літературно вдалого письменника» 
(899, с. 167).

Реєстр трудів і днів Мономаха нагадує написи давньосхід- 
них царів з їхньою схильністю до гіпербол і круглих цифр: 
83 великі походи, 19 мирів з половцями, 300 їхніх князів поло
нив, 100 відпустив на волю, а 200 стратив. Половецький бог 
врешті-решт пожалів своїх «бісових дітей», які, виявляється, мали 
князів більше, ніж уся Русь. 19 травня 1125 р. Мономаха не ста
ло. Як пише М. Карамзін, «уже в слабкості і недузі він поїхав на 
місце, зрошене святою кров’ю Бориса, і там, біля церкви, ним 
створеної, на березі Альти, передав дух свій Богу в живих по
чуттях втішаючої віри. Згорьовані діти і вельможі привезли тіло 
його до Києва і здійснили обряд погребіння у Софіївському 
храмі» (4, 132). В літописанні збереглося кілька розлогих не
крологів -  імовірно, літературного характеру, створених через 
кілька століть (70). Попри підкреслювану в цих некрологах
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набожність Мономаха церква так і не причислила його до лику 
святих, не пробачивши антивізантійської політики.

Підрозділ 2. 5. Загострення адміністративної кризи 
за Мстислава Великого

іля труни Володимира М ономаха зібралося п ’ять 
його синів: М стислав, Ярополк, Вячеслав, Ю рій, 
Андрій. Постало питання про наступника -  далеко 
не банальне. Вже Мономах посів стіл зовсім не за 
усталеним  Л ю бецькою  угодою  порядком . 

Ізяславичі та й Святославичі мали більше прав на Київ, аніж 
Мономашичі. Останнім слід було піти на рішучий злам традиції, 
аби посісти великий стіл. Брати вирішили владою не поступати
ся і діяти рішуче: підтримати найстаршого Мстислава, що мав 
вже близько 50 років, а потім передавати стіл від старшощ^бра- 
та до молодшого (1201, с. 66-67). Слушним є здогад І. Крип’яке-^ 
вича про мономахів заповіт: «Хоч Володимир М ономах все 
життя беріг єдність держави, проте перед смертю -  так само, як і 
Ярослав Мудрий -  мусив погодитися на її поділ, щоб заспокої
ти амбіції різних князів» (598, с. 64). О. Толочко вважає, що 
Мономах в розвиток ідей Любеча стверджував старійіїїинство 
(зокрема спадкове право на Київ) лише за своєю династією (1025, 
с. 42).

Вокняжіння Мстислава могло трактуватися і як розвиток, 
і як злам любецьких принципів. В^Похльобкін вважає, що князі, 
присутні на похоронах М ономаха, влаштували після них з ’їзд, 
де розглянули ситуацію з п^естолонаслідванням. При цьому 
було враховано вимогу мономахової дружини, київських, нов
городських і чернігівських княжих мужів, тисяцьких і посадників 
(тобто місцевої адміністрації) і всього київського люду (847, с. 
39).

Дивно, але навіть такий майстер історичних портретів як 
М. Карамзін, пишучи про М стислава, фактично повторює ха
рактеристики його батька: «Новий государ вже давно відомий 
мужністю і великодушністю, явив чесноти батька свого на пре
столі Русі: мав ту ж ревну любов до загального блага, ту ж 
твердість, поєднану у ньому, як і в Мономахові, з ніжньою чут
тєвістю душі» (497, с. 104). М. Котляр характеризує М стислава 
так: «Був сильним київським князем. М ономашичі корилися 
йому, а клани Ольговичів, Давидовичів і галицьких Ростисла- 
вичів визн авали  його зверхність» (591, с. 60). Щ оп равд а ,
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Мстислав менше нагадував сучасно
го йому імператора Візантії Іоана 
(1118-1142), ніж Мономах Олексія. 
Н а цей час тенденції розвитку 
Візантії і Русі ставали все відмін
нішими. Іоан Комнін отримав су
воре виховання і відзначався стро
гістю та зневагою до розкошів, мав 
великодушний характер й обереж
ний розум. Відважний, замріяний у 
військову славу, він добре уявляв 
завдання імператора і прагнув роз
ширити кордони Візантії, відвоюва
ти втрачені провінції (338, с. 100).

Коли у фотоательє людина за
сліплюється юпітерами, вона ще певний час не може відновити зір 
і після того, як світло виключено. Щось подібне відбувається і з 
істориками, що пишуть про добу Мономаха. Загіпнотизовані цією 
постаттю, втрачаємо гостроту зору і лише ковзаємо незрячим по
глядом по княжінню Мстислава, сприймаючи його в ліпшому ви
падку як епілог батькового правління. У гірших випадках він не 
удостоюється і того, а одразу ж по смерті Мстислава у курсах 
вітчизняної історії починається скоромовка про усобиці та безлад 
на Русі. Хоч і вказується, що почався цей так званий удільний пе
ріод (ніби до того не було уділів) після смерті Мстислава 1132 р., 
під яким літописець занотував «И разъдрася Руская земля», а все 
ж цей правитель чомусь ніколи не викликав пильної уваги істо
риків -  за винятком одного спеціального нарису П. Толочка (1042, 
с. 75-97).

Мстислав може бути ключевою постаттю для розуміння 
усієї руської історії Х-ХІІІ ст. Зазвичай підкреслюють, що це 
був останній київський князь, який ще міг тримати укупі всі землі 
величезної багатоетнічної імперії Рюриковичів. Мабуть, його не
одноразово гризли ті ж думки, що через багато століть непокої
тимуть У. Черчілля, який заявляв, що не бажає головувати при 
розпаді Британської імперії. Спроби М стислава уподібнитися 
Іісусові Навинові і зупинити сонце історії виявилися марними, 
але він зробив усе від нього залежне, аби загальмувати шлюбо- 
розривний процес у поліетнічній державі. Більш того, він за
клав певні передумови для її відновлення в майбутньому, хоч і 
бачив її столицею не безвісне тоді сільце боярина Кучки, яке
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згодом брат Мстислава Юрій Довгорукий переназвав Москвою, 
а любий йому, Мстиславові, Новгород. Хто зна, на які шляхи 
завернула б історія східного слов’янства, та й інших народів, 
що населяли Русь (а було їх зо два десятки), якби Мстиславові 
судилося прожити не лишень свої 56 літ, а дожити хоча б до 
батькового 73-річного віку.

Мстислав -  найстарший син М ономаха, народився тоді, 
коли той лише починав самостійне правління у першому своє
му князівстві -  Смоленському. Україна-Русь так і лишилася для 
Мстислава чужою. З 1088 до 1117 р. він сидів у Новгороді (з пе
рервами). Майже тридцять років -  це абсолютний рекорд для 
міста, яке ніколи не панькалося зі своїми князями. Усе XI ст. 
пройшло під знаком суперництва Новгорода і Києва. А пізніше 
саме син новгородського князя Олександра Невського Даниїл 
заснував династію московських князів. Щ оправда, нащ адок 
останнього Іван III 1478 р. знищив самостійність Н овгорода, 
приєднавши його до Московщини, але тоді, у часи Мстислава, 
кажучи словами пізнішого літописця, «кто убо чая или слыша, 
когда яко Москве-граду царством слыти и многими царствами 
и странами обладати? » (51, с. 231).

Ще в XI ст. у відносно єдиній імперії дві її частини (Украї- 
на-Русь і Новгородська земля) розвивалися настільки дивергент
но, що говорять про дві системи права на Русі XI ст. (київську і 
новгородську), про дві такі ж системи церковнослов’янської мови 
на Русі (974, с. 15). У часи ж, коли імперія хилилася до розпаду, 
новгородський патриціат зробив усе, аби виховати Мстислава 
щирим нвогородцем. І він таки став, за виразом свого батька, 
«дитям новгородським» (39, с. 458). Там прагнули започаткува
ти місцеву династію, назавжди прив’язати Мстислава і його на
щадків до Волхову. Тогочасний фольклор не лишає у цьому 
жодних сумнівів. У Новгородському музеї зберігається образ 
св. Миколи перш, третини XII ст. з Никольського собору. З нею 
пов’язано таку легенду. Коли М стислава паралізувало, він по
просив привезти з Києв^а ікону. За нею відправилися посли, але 
їм не довелося довго їхаїги. На Ільмені вчинилася буря, посольсь
кий корабель прибило до берегу, і у воді виявили ікону £В. Ми
коли. Образ привезли до князя і той виздоровів. Тоді Мстислав 
і заклав 1113 р. Никольський храм. ^  -

Далеко загадував хитромудрий Мстислав. Він передбачав, 
що столиця знов об ’єднаної імперії обов’язково перміститься 
н азад  сюди, у прибалтійськ і краї. М іж Н овгородом  і
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Петербургом вісім століть часу, але всього 150 км відстані. Пе
редбачив Мстислав і протистояння в історіографії XX ст. двох 
концепцій виникнення Русі -  південної, києво-полянської, роз
винутої у найдавніших літописах, і північної, ладозько-новго
родської, сконструйованої у третій редакції Повісті врем’яних 
літ. Власне, сам Мстислав це протистояння і спровокував, оск
ільки саме він ініціював третю редакцію Повісті і появу там ва
рязької легенди, якої ще не було у Нестора (916, с. 16). Закладе
ний Мстиславом ідеологічний заряд здетонував через багато віків, 
спричинивши у XVI ст. прибрання Московським царством імені 
Русія-Росія, у XVIII -  запекле протистояння Ломоносова і нор- 
маністів, у XIX -  костомаровську концепцію про дві руські на
родності, а у XX ст. -  концепцію Русі як колиски трьох народів.

Десятиліття-півтора, що передувало вокняженню М сти
слава у Києві, позначене його титанічною активністю у Новго
роді. Новгород попри усю позірну лояльність до Києва, ба навіть 
відстороненість від південних справ, твердо бере курс на від
особлення. Він починає розбудовуватися як самодостатній, не 
потребуючий постійних контактів з Києвом культурний, еконо
мічний, а в перспективі і політичний центр на північному заході 
імперії РюриковичівЛраме XII ст. почався справжній розквіт 
Новгорода (153, с. 15-16). У XII ст. фіксується притік населення в 
Новгород з земель вятичів і радимичів. Тоді ж новгородський 
вплив охоплює Обонежжя і Заволоччя (547, с. 182). За століття 
Новгород поступово оволодів усією європейською північчю від 
Кольського півострова до Печори. Новгородці навіть перевали
ли через «Кам’яний пояс» Уралу. Саме місто було важливим 
торгово-ремісничим центром, тут були розвинуті хутровий та 
звіробійний промисли, риболовля та солевидобування. Ці про
мисли доставляли Новгороду цінні товари для вивозу на захід 
до «німців» і на південь та південний схід у руські «низові» князів
ства. Та новгородська земля давала слабкі врожаї, частими були 
недороди, коли посіви нищив мороз. Бракувало й худоби. Хліб 
і худобу новгородці мусили купувати на Пониззі, яке взамін 
вимагало сіль і червону рибу, ворвань, пух, моржові ікла і особ
ливо хутра, а для княжої і боярської соколиної забави -  також 
кречетів. Чим швидше виснажувалися промислові угіддя у ко
рінних новгородських землях, тим сильнішим був потяг новго
родців на північ, до «угодных и обильных» рибою, звіром і пти
цею берегів північних річок та Студеного моря. Низов’я вимагало 
і зам орського краму, який доставляли до Н овгорода через
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Балтику ганзейські купці -  німці і готи (шведи), які, в свою чер
гу, цікавилися північними раритетами. Тому новгородська знать 
особливо дорожила Помор’ям, звідки поступали найцінніші то
вари для Замор’я і Низов’я (808, с. 62).

Не дивно, що М. Котляр назвав XII ст. «критичним пері
одом в історії Н овгородської землі» (584, с. 20). Л. Черепній 
відзначав, що «саме в цей час у процесі класових та внутрикла- 
сових битв складалися основні риси її політичного устрою, 
оформлювалася незалежність від Києва й вироблявся обрис са
мостійної аристократичної республіки» (358, с. 247). З іншого ж 
боку, все більше дистанціювання Новгорода від Києва сприяло 
тому, що зайняті усобицями навколо Києва князі все менше звер
тали уваги на Новгород, тому той, не будучи предметом кня
жих чвар, поступово вивільнюється з-під княжої влади взагалі і 
зосереджується на розвиткові своїх промислів, торгівлі, побуту 
(808, с. 63).

Під 1125 р. новгородський літопис занотував: «Посадиша 
на столе Всеволода новгородци» (44, с. 21). І. Бєляєв вважає, що 
новгородці уклали з князем новий «ряд» (170, с. 222). Наступна 
часта зміна новгородських посадників (1126-1132 р. їх було чо
тири) вказує на напруженість політичної боротьби в Новгороді. 
Місцеве боярство противиться звичаєві призначати посадника з 
Києва. Всеволод мусив догоджати своїм підданим, їздити до бать
ка за скасуванням непопулярних рішень (1195, с. 67).

1125 р. Венеція розгорнула бойові дії проти Візантії. З ве
ликим флотом Доменіко Мік’єле відправився на Схід, аби підтри
мати підупалих хрестоносців і зміцнити власні позиції у Сирії, 
але по дорозі він як міг шкодив Візантії. 1126 р. венеціанці органі
зували нову експедицію -  до Іонійських островів. В результаті 
Іоан відновив торгові привілеї венеціанців (979, с. 287).

На Русі ж дізнавшись про смерть Мономаха, лівобережні 
половці напали на Переяславщину. Обійшовши Переяслав, вони 
підійшли до м. Баруч і Бронь Княжа в надії на допомогу перея
славських торків, розселених уздовж Трубежа. Назустріч їм не
гайно виступив Ярополк з Переяслава і, змусивши їх прийняти 
бій на березі Сули, отримав блискучу перемогу (1045, с. 99)

Окрім ідеологічного фронту, дбати про який Мстислав на
вчився від батька, не забував він і про підтримку чвар серед ро
дичів. Тепер усобиця спалахнула серед Святославичів. Всеволод 
Ольгович вигнав з Чернігова Ярослава Святославича. Коли 
Мстислав втрутився, Всеволод набрав 7 тис. половців. В останній
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момент ті злякалися і повернули назад. Мстислав став тиснути 
на Всеволода, аби віддав Чернігів Ярославу. Та Всеволод поро
зумівся з чернігівським боярством і духовенством. Ніхто, крім 
Ярослава, вже не хотів нової усобиці. Мстислав дав себе умови
ти. П. Толочко цілком слушно констатує: «Уже перший рік кня
жіння М стислава показав, що він досяг визнання свого стар
шинства усіма князями Русі» (1045, с. 97).

Утвердженню Мстислава на київському столі сприяло і те, 
що 1126 р. видався в Європі напрочуд холодним, птахи замер
зали на льоту. На Русі рік теж видався голодним, що унемож
ливлювало усобиці. Особливо сильний голод охопив Н овго
родську землю. Від жорстоких морозів вимерзли озимі, глибокі 
сніги лежали до ЗО квітня, а потім різке сніготанення змило реш
тки посівів. Всеславичі, не отримуючи ніякої допомоги з Києва, 
остаточно відмовилися підпорядковуватися йому. Новгородці 
продавали своїх дітей у рабство, аби лиш порятувати їх від го
лодної смерті (299, с. 148). Під цим же роком літопис фіксує: 
«Потрясеся земля августа 1 в 8 час нощи» (38, с. 287). За таких 
обставин новгородці спробували скористатися з перемін у Києві. 
Вони висунули вимогу, аби всі цивільні і військові посади у 
Новгороді стали виборними -  аж до князя і посадників (1201, 
с. 104). Розпочалася тривала десятирічна боротьба, що врешті- 
решт завершилася перемогою республіканців. Н овгород стає 
флагманом у боротьбі за незалежність провінцій імперії Рюри- 
ковичів. На нього почали рівнятися інші окраїни.

Водночас 1126 р., як свідчить В. Татищев, М стиславові 
довелося втрутитися у галицькі справи. По смерті Василька і 
Володаря Ростиславичів (близько 1124 р. ) Галичина була; розді
лена між їхніми синами начетверо. Ситуація була чреватою 
усобицями, які й не забарилися. Володимирка Володаревича Зве
нигородського не задовільняла роль другорядного князя. Він 
почав готуватися до війни зі своїм братом Ростиславом, зару
чившись підтримкою свого тестя -  угорського короля. Рости
слав же звернувся по допомогу до двоюрідних братів і до Мсти
слава. Під час мирних переговорів у ІІІирці, що відбулися на 
вимогу Мстислава, так ні до чого й не дійшли. Ростислав висту
пив на Звенигород і обложив його. Володимирко утік до тестя. 
Але саме Мстислав врешті-решт помирив братів, пригрозивши 
Володимиркові відібранням столу (1045, с. 98). Надалі, правда, 
Ростислав за незрозумілих обставин помер. По ньому лишився 
син Іван, який посів м. Берладь, набрав військо і неодноразово
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втручався в усобиці. Єдиновладцем на Галичині став Володи- 
мирко.

1127 р. видався теж холодним. Як відзначає Тверський літо
писець, сніг лежав аж до Якова дня (12 травня). У Новгородській 
землі «в се же лето люте бяше... Ядяху люди лист липов, кору 
березову, мох, конину и тако другым падьшим от глада... туга 
беда на всех! Отец и мать чадо свое въсажаше в лодью даром 
гостъм ово их измъроша, а друзии разидошася по чюжим зем
лям» (61). Рік був повен для Н овгорода внутрішнього драма
тизму. Саме тоді Всеволод збудував церкву Івана на Опоках. 
З самого початку вона стала відігравати важливу роль у торго
вому житті міста. Всеволод дав церкві уставну грамоту, для 
управління її справами поставив трьох старост від заможніх 
мужів і двох від купецтва, а також тисяцького від чорного люду. 
Останній призначався головою суду торгових справах, що мав 
засідати при цій церкві. Членами Іванської громади могли бути 
лише багаті купці. При вступі до громади купець робив внесок 
у 50 гривень срібла і дарував тисяцькому сувій кіпрського сукна 
(942, с. 38). Так остаточно оформлюється організація новгородсь
кого патриціату, що незабаром розгорне боротьбу за незалеж
ність від Києва. Водночас почалася усобиця у Сіверській землі: 
Всеволод Ольгович вигнав з Чернігова свого стрика Ярослава 
Святославича (685, с. 74). Не тепліше, ніж у Н овгороді, було 
тогоріч і в сусідній Полоцькій землі. З цього й спробував скори
статися Мстислав. Імперська сверблячка кинула його в білорусь
кі справи -  точнісінько як колись його батька, а до того -  діда. 
Коли полоцькі князі спробували повернути собі Мінськ, Друцьк, 
інші міста, відібрані ще М ономахом, М стислав кинув на них 
сили кількох князівств. Чотирма шляхами наступали вони на 
полоцькі землі: В’ячеслав з Т урова, Андрій з В олодим ира, 
Всеволод з Гродна і Вячеслав Ярославич з Клечська. Усі вони 
мали з ’єднатися з полками Ізяслава М стиславича. Всеволоду 
О льговичу М стислав н аказав  прибути до Б орисова, Івану 
Войтишичу з торками і Ростиславу зі смоленцями -  до Друцька. 
Новгородці на чолі з Всеволодом Мстиславичем мали вийти до 
Неклоча. Для усіх призначався єдиний день наступу на Полоцьк. 
Полочани мусили звинуватити в усьому Давида і його синів, 
вигнати їх з Полоцька і просити Мстислава затвердити на їхньо
му столі Рогволода (174, с. 325; 1045, 98). Це був «останній успіх» 
імперського Києва (1180, с. 47). М ала переможна війна була 
Мстиславові дуже доречна, бо рік видався досить тяжким і для
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України-Русі. Вона пережила чотириденне нашестя сарани і ранні 
осінні морози. Голод охопив й українські землі. За ним посліду- 
вала дороговизна продуктів. Багато смердів харчувалися корою, 
липовим листям, мохом, домішували до муки солому. Підвозу 
продовольства з Західної Європи теж не було, оскільки там літо 
відзначилося страшною посухою, горіли торфяники, пересохло ба
гато джерел і ставків. Після багатосніжної зими 1128 р. почався 
великими весняними повенями по всіх руських землях: «Була вода 
велика, потопила людей і жито, і хороми знесла» (70, с. 31). Хан 
Селук привів під Чернігів 7-тисячне військо. За оцінкою П.Толоч- 
ка, вся його орда налічувала до 28 тис. чоловік (1047, с. 113).

Водночас Мстиславові довелося займатися чернігівськи
ми справами. 1128 р. з далекої Тмуторокані виступив Всеволод 
Ольгович. Швидким маршем він підійшов до Чернігова й оволо
дів ним. Ярослав Святославич, не маючи сил для протистояння 
небожеві, мусив погодитися на обмін волостями зі Всеволодом 
і відійшов до Тмуторокані. Проте дуже швидко він перебрався 
до М урома, звідки попросив М стислава відновити справед
ливість. Після невдалих переговорів М стислав став готувати 
війну. Всеволод закликав половців. Семитисячний корпус Став- 
ша і Селука виступив на Русь. З м. Вир половці направили послів 
до свого союзника Всеволода, а самі заходилися грабувати міста 
і села Переяславщини. Але по дорозі посли потрапили в полон, 
а Селук і Ставш, не отримавши вісток, покинули Русь. Тоді Все
волод підкупив радників Мстислава, і ті стали відмовляти пат
рона від походу. Ігумен Андріївського монастиря Григорій зняв 
з М стислава хресне цілування з Ярославом, відзначивши, що 
при цьому Мстислав бере гріх на душу менший, ніж при війні зі 
Всеволодом. Ярослав повернувся до Мурома, де і помер 1130 р. 
Мстислав же отримав від Всеволода Посем’я як нагороду за ней
тралітет (1045, с. 98).

Водночас експансія угрів на Балканах призвела до їхньої 
війни з Візантією. Угри взяли Белград, Браничево, Софію і 
підійшли до Пловдива. Згодом укладено мир, та стосунки цих 
сусідів Русі лишилися напруженими (334, с. 111-12).

Ситуація змінюється лише 1129 р., що був роком активно
го сонця. Після кількох голодних років половці розгорнули мас
штабний наступ на Русь. Мстислав став збирати оборонну коа
ліцію, але полочани відмовилися виступити на захист чужої їм 
імперії, ще й насміхалися з Мстислава. Тоді ж руських купців, 
що поверталися з М оравії, пограбували поляки. М стислав
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негайно послав до Болеслава з вимогою відшкодувати їм збит
ки. Болеслав пообіцяв не лиш відшкодувати, а й проводити на
далі руських купців через свої землі під охороною (97, т. 2, 
с. 142). Тоді Мстислав розбудовує в Києві комплекс Федорівсь- 
кого монастиря.

Тим часом докорінно змінюється ситуація на Близькому 
Сході -  цьому кроветворному органі Старого Світу. Після то
го, як перші єрусалимські королі значно розширили свої воло
діння, приєднали до них Тир, Сидон, Аккон, а на півдні захопи
ли Айлу, гавань Аравійського моря, 1127 р. в Мосулі на Тигрі 
з’явився небезпечний ворог хрестоносців в особі атабега (реген
та при малолітньому султані) Імадеддіна Зенгі. Під його нача
лом турки зміцнилися в Алеппо прямо навпроти Антиохії і по
чали готуватися до реваншу. 1129 р. хрестоносці здобули останню 
перемогу, завоювавши м. Баніас південно-західніше Дамаска.

1130 р. у Європі горіла земля, в Ельзасі пересохнув Рейн, 
на Балтиці лютували шторми. Це суттєво послабило Новгород, 
орієнтований на торгівлю з німцями і скандинавами, похитнуло ч 
позиції новгородських партій в руських містах, що на них й опи
рався Мстислав. Проте останній спробував по-своєму викорис
тати несприятливу для балтійських земель пору і розгорнути 
активний наступ на балтійському напрямку. Перш за все Мсти
слав радикально вирішує полоцьке питання. Він наказав полоць
ким князям Давиду, Ростиславу, Святославу і двом синам Рог- 
волода прибути до Києва з сім’ями на суд. Звідти Мстислав заслав 
їх у Константинополь, до своїх родичів-візантійців. У Полоць
ку Мстислав посадив свого сина Ізяслава (1045, с. 98-99). За дея
кими даними, полоцькі князі вступили на візантійську службу і 
відзначилися в походах проти сарацинів.

Завоюванням Полоцької землі Мстислав довершив плани 
батька: тепер не під Мономашичами була лиш Чернігівщина Оль- 
говичів і Червенська земля Ростиславичів (1073, с. 103). Та вирі
шення Мстиславом полоцького питання було лиш першим ета
пом його програми. 1131-32 р. здійснено ще успішні походи на 
Литву. Повертаючись з першого походу, Мстислав прийшов «до 
Новгорода, де заклав нову церкву, і звідти пішов до Києва» (97).

Успіхи Мстислава у Литві трохи компенсували втрати нов
городських доходів та водночас виснажували військовий потен
ціал Києва, через що існування імперії ставало все проблема
тичнішим. Та янтар й інше добро Балтики дещо збагатили 
київську знать, а відтак і ремісників. Тому 1132 р. закладається
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Успенська церква на Подолі -  Пирогоща, що стала головною 
святинею посаду, корпоративним храмом майстрів і купців. 
Л. Похилевич, а за ним й інші дослідники вважали, що церква 
отримала назву від с. Пирогів, що за кілька км на захід від Киє
ва, і локалізували її там. А. Селищев вважав Пирогощу назвою 
частини Києва. І. Малишевський виділяв в цьому слові дві час
тини: «пиро» від грецьк. «пірос» -  пшениця і «гоща» від двруськ. 
«гость» -  купець, і робив висновок, що це була церква хлібо
торгівців, житнього базару. Він же запропонував й інше пояс
нення -  від ікони, привезеної з Константинополя, що могла бути 
копією з візантійської ж ікони Пірготісса від «піргос» -  башта 
(692). Іконна версія набула широкого побутування в комента
рях до Слова о полку Ігоревім. В. Завитневич виводив назву 
церкви від «пірготіс» -  та, що має башту, причому це означення 
могло стосуватися не київської, а візантійської церкви, з якої 
привезено відповідну ікону (383). О. Соболевський виводив 
назву з імені Пирогост, від іншої форми цього імені Пирята по
ходить топонім Пирятин. (976, с. 256). Д. Альшіц вважав, що 
назва ікони спершу звучала як Пирогорящая -  від грецьк. «піро», 
вогонь, і двруськ. «горящ ая». Тип ікони він визначав як 
«Неопалима купина» (143). На сьогодні загальновизнаною ста
ла локалізація церкви на Подолі. Пізніше її перебудували й вона 
отримала назву Успенської. До нашого часу храм не зберігся 
(505, т. 2, с. 434-442). Б. Яценко вважає, що церква стояла на 
княжому дворі Мстислава і була символом єдності руських зе
мель (1215). Та все ж доміную чою  лиш ається думка про 
подільську локалізацію.

Уже своїм розташуванням храм уособлював нове місто і 
нову Русь. За Г. Карпуніним, Пирогоща чітко протистояла Софії, 
втілювала успенську ідею, за якою смерть -  не знищення буття, 
а лиш перехід його від «землі» до «неба», від тліну й руїни до 
«життя вічного». Головною  святинею  храму стала ікона 
Богородиці Пирогощої. Не виключено, що нині ця ікона відома 
як Ярославська Оранта. На ній Оранта височіє над містом, що 
нагадує паляницю («пиріг» і «Пирогоща» співзвучні) (509, с. 258).

В ніч з 14 на 15 квітня 1132 р. М стислав помер у Києві 
(52, с. ЗОЇ; 53, с. 294; 44, с. 22). Уже в Прологах ХІІІ-ХІѴ ст. 
Мстислав називався святим, а у літописах його величали Вели
ким. У приписці до Апракоса М стислава він названий царем 
(З, с. 289). В. Татищев відзначав, що за Мстислава «князі руські 
жили у цілковитій тиші, і не смів один іншого образити. Через
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це його всі іменували М стислав Великий» (97, т. 2, с. 143). На 
думку адова, «зі смертю М стислава Київська
Русь як єдина держава припинила існування, розпавш ись на 
12 незалежних князівств, підготованих договором 1097 р. (мож
на сказати, окремих держав)» (299, с. 149). Після М стислава 
відцентрові тенденції взяли гору не лише в масштабах імперії, а 
й на етнічних українських землях. М ономах і Мстислав зуміли 
на короткий час об’єднати під своєю владою 3/4 колись єдиної 
Русі. Недарма М. Устрялов виділяв обидва княжіння в єдиний 
період «Піднесення дому Володимира М ономаха (1113-1132)» 
(1073, с. 100). Та ці ж князі заклали міну сповільненої дії під імпе
рію: за них різко зросла кількість земельних «роздач», що набу
ли систематичного характеру (884, с. 85-90).

Хоча церковна політика Мстислава не розходилася з офі
ційним православ’ям, тим не менш він виявляв виразні ознаки 
латинофільства. У закладеному ним новгородському Б лаго
віщ енському храмі пом инали св. Бенедикта Н урсійського, 
засновника одного з найстаріших католицьких орденів, причо
му це відбувалося 21 березня, коли його чествували лише лати
няни, а не 14 березня, що інколи зустрічалось і в православних.
З ініціативи князя в Новгороді було закладено собор св. М ико
ли, культ якого став ще одним предметом суперечки Рима й 
Константинополя. Престольне свято цього храму припадало не 
на традиційний православний М иколин день 6 грудня, а на 
9 травня (день перенесення мощей св. Миколи з візантійських 
Мир Лікійських до католицького м. Барі). Завдяки підтримці 
князя в Новгороді знайшов прихисток син православних греків 
з Рима Антоній Римлянин, що засновує православний монас
тир, який стає епіцентром католицьких віянь. Мстиславова ро
дина чи не найбільше з усіх Мономашичів була пов’язана з євро
пейськими дворами (1011, с. 90).

За великого княжіння М ономаха і Мстислава дещо акти- - 
візувався шлях з Варягів у Греки (точніше, з Новгорода в Кон
стантинополь). За даними Є. Рибіної, у 20-у ярусі Н овгорода 
(1116-1134 рр.) знайдено уламки 28 грецьких Дмфор,
У 19-у (1134-1161 рр.) -  21, тоді як у сусідніх -  набагато менша 
(у 21-3, у 18-9, у 17-4) (927, с. 160). Тоді ж пожвавилася торгівля 
з Бл. Сходом білоруських земель, про що свідчить знайдене в 
Новогрудку, Турові, Слонімі східне скло (310, с. 33, 35; 313).

О. Тол очко протестує проти того, що «датою переходу до 
періоду феодальної роздробленості визначено смерть одного з
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київських князів», яка навряд чи могла «виступати як соціальне 
явище». Він підкреслює, що в радянській історіографії два авто
ри обстоювали єдність Русі після 1132 р. В. Пашуто з позицій 
поліцентризму і П. Толочко з позицій києвоцентризму (1028, 
с. 13). Безперечно, ніч з 14 на 15 квітня 1132 р. як рубіж державної 
історії -  дата умовна, але не унікальна. Переломами в історії 
наступних імперій була ніч з 11 на 12 березня 1801 р. чи 5 березня 
1953 р. По суті ж -  саме в перш. пол. 30-х XII ст. відбувається 
остаточний надлом імперії Києва. При Мстиславі він ще пере
бував у підспудній фазі, при Ярополкові вийшов назовні. Після 
1132 р. повернення до минулого вже не було. Остаточно виокре
мився Новгород, що стає боярською республікою. Тоді ж ви
рвала самостійність Чернігівська земля, що згодом не змогла 
приборкати відцентрову стихію і сама стала її жертвою, розпав
шись на окремі уділи. Ростислав Смоленський 1134 р. демонстра
тивно огороджує величезну територію «великого» Смоленська 
(257, с. 273). Зміцнівши, отримали можливість відділитися від 
Києва й інші князівства. Але особливо великої ваги набрала 
Ростово-Суздальська земля. У XII ст. там спостерігається більш 
швидке, ніж у інших областях Русі, зростання міст. Наприкінці 
XII ст. Ростово-Суздальська земля була найнаселенішою серед 
інших руських земель (662, с. 5).

В чому була вразливість Київської імперії? Для переваж
ної більшості великих київських князів першим університетом 
був Новгород. Там, серед етнічно чужого їм люду загартовував
ся жорсткий характер, формувалася підступність князя-вовка. 
Лише «обкатавшись» на Волхові, вони переводилися ближче до 
Києва, винищували своїх братів і «дотикалися стружієм золото
го столу». Цю традицію намагалися кілька разів зламати, але 
імперські штампи проступали кривавою плямою крізь свіжо- 
накладену штукатурку. Причиною тому були об’єктивні супе
речності між інтересами новгородського і київського патриціа
ту. Таким собі Новгородом на півдні, запасним аеродромом для 
конкуруючих пасіонаріїв, була Тьмуторокань. Мстислав Тьму- 
тороканський блискуче реалізував її імперіотворчий потенціал. 
Але будучи імперією, Русь сильно залежала від своїх торгових 
контрагентів, якими були германо-скандинавський світ на півночі 
і Візантія на півдні. Саме вони, а не Київ, робили погоду на 
Русі. Шанс стати самою собою Русь отримала лише тоді, коли 
дійшло до відкритого військово-політичного зіткнення між фря- 
гами і ромеями -  в епоху хрестових походів.
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Середина тридцятих років вирізняється своєю насиченістю 
соціальними і військово-політичними конфліктами навіть на тлі 
усього бурхливого XII століття. Після цілого ряду екстремаль
них в погодно-кліматичному плані років видалася відносно сит
на доба. Навколо додаткового продукту одразу спалахнула бо
ротьба за його перерозподіл. Тепер імперія Сельджуків остаточно 
розпадається на князівства, очолювані атабегами (306, с. 192). За 
відсутності могутнього супротивника затріщала і система хрес- 
тоносних володінь (сурогат імперії). Єрусалимське королівство 
з 30-х років все менше зважає на інтереси васалів. Друге поко
ління хрестоносців вже не відчувало безпосередньої загрози 
ззовні, одягом нагадували арабів і почували навіть відчуження 
від західних одновірців (306, с. 154). Аналогічно й Європа цілком 
охолола до хрестоносної авантюри і поринула у внутрішні про
блеми. 1135 р. почалися усобиці в Англії, що тривали майже два 
десятиліття. В Леоні зібралися кортеси і коронували Альфонса 
VII імператорською короною, за чим послідував потужний спа
лах реконкісти. Тоді ж почалася дворічна морська війна між 
Пізою і Амальфі, в результаті якої підноситься Венеція. На Русі 
подібні усобиці розпочалися на кілька літ раніше.

1132 р. Новгород зробив вирішальний крок до відокрем
лення від Києва. Внутриполітична ситуація загострилася до 
краю. Приблизно в цей період новгородський князь Всеволод 
Мстиславич дав Софійському соборові уставну грамоту. За нею 
змінювався характер доходів місцевого єпископа. Тепер замість 
десятини з торгу єпископ мав отримувати третину доходів з судів 
у торгових справах, що, безперечно, зменшувало його статки. 
Водночас князь відмовлявся утримувати (ремонтувати) кафед
ральний собор: «А дом св. Софии владыкам строити с сотски
ми». Таким чином, у Новгороді не лише чітко визначилися два 
центри влади -  княжий двір і єпископат, а й стосунки між ними 
різко погіршилися. Третьою силою у цій ситуації виступали го
родяни. За життя авторитетного для новгородців М стислава 
конфлікт загонявся досередини, тепер же він неминуче мав вий
ти назовні. Спробою компромісу з боку Всеволода стало за
твердження ним уставу купців-вощаників. Князь визнав їхню 
гільдійську організацію при патрональному храмові Іоана Пред
течі на Опоках («Иванское сто»). Але 1132 р. все ж спалахнуло 
повстання новгородців, псковичів і ладожан у зв’язку з бажан
ням Всеволода стати переяславським князем. Всеволода вигна
ли з Новгорода, змінили також посадників.
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З 1132 по 1478 р. сталося понад сорок подібних виступів 
(999, с. 16). Водночас Новгород заявив серйозні претензії на 
частину колоній Києва. 1130-1134 р. новгородці звершили серію 
походів в Естонію, що «знаменували кінець панування київсь
ких князів в Естонії, місце котрих займав Новгород» (487, с. 113).

Досить схожа за напруженістю ситуація склалася тоді і в 
Полоцьку. Віче закликало на княжіння опальних Всеславичів. 
Полоцька земля відокремлювалася від Русі. Услід за нею відхо
дили литовські колонії Русі. Старійшини литовців запрошува
ли Ростислава Рогволодовича стати їхнім князем, але той, дізнав
шись про рішення полоцького віча, відмовився, запропонувавши 
литовцям свого малолітнього сина Давида. По дорозі додому 
жінка Ростислава народила наступного сина, якого на честь гла
ви литовського посольства назвали Мовкольдом. Давид став ли
товським князем під іменем Давил, а М овкольд згодом вокня- 
жився в ятвягів. Згодом вони зреклися родства з Рюриковичами. 
Вирощені литовцями, в їхній вірі і звичаях, вони ненавиділи 
християн і завдали чимало бід і Полоцьку, й іншим державам 
(299, с. 149).

Услід за Полоцькою землею відмовилися коритися Києву 
і галицькі Ростиславичі. За припущенням А. Ф лоровського, 
1132 р. Василько Теребовлянський видав свою доньку за чесь
кого князя з Брно Братислава (1107, с. 67). 1132-35 р. відбуваєть
ся відособлення від Києва Ростово-Суздальської землі. Власне, 
тоді ж з’являється і сам термін «Суздальська земля» -  не раніш 
1130-х (614, с. 74). Демонтаж імперії Рюриковичів ставав докона
ним фактом. Візантійська імперія теж хилилася до занепаду. Після 
першого хрестового походу Європа отримала нові торгові шля
хи на Схід, пряміші від тих, на яких стояв Київ. Для новгородців 
втратило сенс витрачати стільки ресурсів, аби мати свого князя 
у Києві. Але династія вже міцно сиділа на голці імперського 
наркотику. Частина Мономаховичів намагається відновити давні 
структури, переорієнтовуючи їх з Новгородсько-Київської на 
Волзько-Київську магістраль (Юрій Довгорукий, Андрій Бого- 
любський, Всеволод Велике Гніздо). Інші князі роблять ставку 
на білоруські землі, де замість занепадаючого Полоцька підно
ситься Смоленськ (Рюрик Ростиславич). Ольговичі марять Киє- 
во-Тьмутороканською віссю, Іван Берладник рветься на Поду- 
нав’я. Тільки віз України-Русі лишався все там же.

Розпад Київської імперії відбувався на фоні тимчасової ста
б ілізац ії імперії К онстантинополя. Іоан  відновив блиск
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держави і розш ирив її межі. Лише південну Італію довелося 
остаточно втратити, оскільки останнє володіння Візантії в Італії, 
Неаполь, перейшов 1138 р. до норманів. Також не вдалося цілком 
звільнитися з залізних лещат Венеції (486, с. 95).

Водночас підносяться західноєвропейські держави. Близь
ко 1130 р. в Німеччині з ’являється новий тип срібної монети -  
брактеат, тоненький, з однобічним кар б у ван н ям .сл ід  за Німе- 
чиною таку монету, найбільш  зручну для зрослих обертів 
торгівлі, особливо роздрібної, карбує Польща, Чехія, Угорщи
на, Данія, країни Скандинавського півострова (398, с. 26).

З іншого боку, принципово змінювалася ситуація на Близь
кому Сході. Приблизно з 1130 р. завоювання хрестоносців пішли 
на спад (863, с. 191). Новий іракський султан Масуд (1134-1152) 
висунув мету об’єднати Сирію, Джазир й Ірак. У сусідніх воло
діннях Сельджуків джихад очолив їхній намісник в Халебі Зенгі 
(944, с. 12). Король же єрусалимський Фульк (1131-1142) мав понад 
шістдесят, коли посів престол. Його пам’ять настільки ослабла, 
що він вже не міг ефективно правити державою, оточеною воро
гами. Фульк більше займався фортифікацією, ніж збиранням 
ополчень. Політика мала відверто оборонний характер. Як пи
сав Г. Мішле, «коли Фульк був вінчаний на царство, володіння 
християн були на найвищому піку благоденства, наприкінці ж 
його царювання вони хилися до занепаду» (707, с. 117).

Усе XII ст., поки не було зрозуміло, хто отримає більше 
вигід від переділу сфер впливу у Леванті, Русь било у пропас
ниці. Старіюча Візантія то відбивалася від молодих піраній -  
Генуї і Венеції, то жертвувала їм черговий шматок власного тіла. 
Русь отримала виклик історії. Адекватною відповіддю на нього 
могло бути лише добровільне звільнення від колоній, поки їх 
не відібрали непрохані гості, і розбудова національної держав
ності, здатної протистояти їхньому натискові на відміну від 
імперії, де все тримається на взаємній ненависті.

Принаймні, у билинному епосі ні київські богатирі не до
помагали Новгородові, ні новгородці не боронили Київ. Що ж, 
як визнавала навіть радянська історіографія: «Билини -  це істо
рія, розказана самим народом. Тут можуть бути неточності в 
хронології, в термінах, тут можуть бути фактичні помилки..., 
але оцінка подій тут завжди правильна і не може бути іншою, 
оскільки народ був не просто свідком подій, а суб’єктом історії, 
який безпосередньо творить ці події» (294, с. 7). Слід лиш
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додати, що київські і новгородські билини творилися різними 
етносами, причому вже на початку XII ст. кожен з них прагнув 
грати свою роль. До того ж наприкінці мстиславового правлін
ня ситуація в Новгородській землі украй загострилася. Від жор
стоких морозів вимерзли озимі. Глибокий сніг лежав до ЗО квітня. 
Після його танення величезні терени було вкрито водою. Ниви 
перетворилися на суцільні болота. Через неврожай різко зросли 
ціни на хліб. Знесилені люди падали від виснаження. Новгород 
скидався на гігантський цвинтар (609, с. 65). Розбудова федерації 
на руїнах імперії починалась за дуже несприятливих умов.



РОЗДІЛ З

ДЕМОНТАЖ
ІМПЕРІЇ РЮРИКОВИЧИ?

(1132- 1180)
Підрозділ 3. 1. Федералізація Русі за Ярополка
Ярополк II Мономахович, сівши у Києві 17 квітня 1132 р., 

передав Переяслав старшому сину Мстислава Всеволодові. Той 
лишив Новгород на велике незадоволення новгородців, що все 
менше бажали миритися з таким нехтуванням собою заради дру
горядного столу на Русі-Україні і тому згодом зобов’язали Все
волода присягою, що буде у них князем до смерті. Тож Новго
род лишився у номінальній власності Всеволода, а реально ж 
ставав все самостійнішим і все далі дистанціювався від Києва.

Намір Ярополка передати по своїй смерті Київ племінни
кові викликав велике невдоволення в братів Ярополка. Найстар
ший з них Вячеслав не відзначався активністю і пасивно перебу
вав у Турові. М олодші ж Ю рій з Андрієм уклали між собою 
союз, присягнувши допомагати одне одному у відстоюванні прав, 
а на випадок смерті одного інший мав допомогти своїм племін
никам оборонити батьківщ ину. П ро таку угоду Київський
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літопис згадує по смерті Андрія, 
тому каже лиш про зоб ов’язання 
Юрія, але М. Грушевський слушно 
стверджує взаємність угоди (303, с. 
132) Юрій пішов на Переяслав і виг
нав Всеволода. Але через вісім днів 
Ярополку вдалося вивести Юрія з 
Переяслава. Київський і Суздальсь
кий літописи дають зрозуміти, що 
справу було полагоджено диплома
тичним и переговорам и  (отж е, 
традиц ія Л ю беча продовж увала 
існувати!). П равда, Никонівський 
літопис відзначає, що Ярополк навів 
на Ю рія «силу многу» (60, т. 9, 

с. 157). Ярополк віддав Переяслав Ізяславу Мстиславичу. Літопи
си глухо згадують про якісь угоди між Ярополком, Юрієм й 
Ізяславом. Рокирування Всеволода на Ізяслава дуже показове. 
Мстислав Великий ще за життя посадив старших синів у двох 
найваж ливіш их, найзначніш их, найстаріш их центрах поза 
Україною: Всеволода у Новгороді, Ізяслава у Полоцьку. В той 
час, як зв’язок Новгорода з Києвом по дніпровському шляху 
лишався ще досить міцним, Полоцьк все більше переорієнто
вувався на зв’язки з Прибалтикою , з Польщею. Він був най- 
слабш ою ланкою  в імперії Рю риковичів. Тому Ізяславу, на 
відміну від Всеволода, не було особливо чого втрачати. Пере
ходячи до Переяслава, Ізяслав полишив у Полоцьку свого бра
та Святополка, але полочани вигнали його і посадили одного з 
внуків Всеслава Брячиславича Василька, що уникнув депортації 
1130 р. (165, с. 26). Це був рішучий крок до унезалежнення. 
В. Орлов писав про Київську імперію: «Держава ця була клап
тикова, нетривка, об’єднана силою зброї, а Полоцьк потрапив 
до неї ненадовго, всупереч своїй волі, завжди прагнучи якнай
швидшого визволення» (149, с. 27).

За таких умов перед М ономаховичами виникала цікава 
перспектива: відтерти своїх племінників Мстиславичів на окраї
ни, що вже відколювалися, а власне українські землі зберегти 
під своїм контролем. Ішло до виникнення нового тріумвірату. 
Дивакуватого і схильного до чарки Вячеслава можна було не 
брати в розрахунок. Залишалося саме три М ономашичі: вели
кий князь Я рополк , Ю рій Д овгоруки й , що опанувавш и
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Переяслав, ставав його головним 
наступником, і Андрій, що володів 
Волинню -  на той час фактично 
найбагатшою з власне українських 
земель, яка і стала спадковим 
доменом Мономашичів.

Я рополк був лю диною  
героїчного штибу -  мужній, пря
мий, великодуш ний, щ едрий, він 
неодноразово демонстрував війсь
кові чесноти на полі бою. Сучасни
ки поважали його. Та обставини ви
магали дещ о інш ого характеру .
Я рослав одразу зіткнувся з н е
обхідністю невідомо чим і звідки
поповнювати державну скарбницю. Слід було рішуче і жорстко 
збирати данину, котру ніхто з удільних князів не збирався дава
ти. Треба було постійно примирювати між собою численних 
коромольників, а для цього ревно дбати про власне військо -  
словом, доба вимагала правителя, здатного вершити найпро- 
заїчніші справи повсякдень. Ярополк виявився зовсім нездатним 
до такої рутини, він виявився цілковитою протилежністю інтри
ганові і скопидомові Святополку. Якщо Мономах досить вдало 
поєднував ролі князя-воїтеля і князя-господарника, то його сини 
вже не демонстрували здатності до подібного рятівного синтезу. 
Ярополк конче потребував підтримки з боку братів.

Андрій Волинський був доброчесним представником  
Мономашого дому. Наймолодший, років на дванадцять молод
ший від попереднього брата Юрія, він не претендував на особ
ливу роль. Він був вірний поняттю княжої честі, далеко не ляк
ливим, та разом з тим вдачу мав м’яку, незлобливу, через що 
заслужив наймення Андрія Доброго. Усе в ньому було в міру -  
в міру його скромних здібностей. Ніде у джерелах не можна 
знайти звістки про якийсь видатний, неординарний вчинок Анд
рія. Тому промотором потенційного тріумвірату ставав Юрій 
(1201, с. 77).

За цих умов Мстиславові сини, яких намагалися відтерти 
їхні стрики, отримували непоганий шанс переломити ситуацію 
на свою користь. Вони спрямували усю свою енергію на розбиття 
тріумвірату, котрий ще доладу й не сформувався. На цьому шля
ху вони домоглися важливого тактичного успіху, їм вдалося



128

дійти порозуміння з Ярополком. Далі слід було видалити з Пе
реяслава найнебезпечнішого для небожів Мономашича -  Юрія. 
Після тривалих інтриг і демаршів вдалося вирішити і цю про
блему. М абуть, саме дом овленостям и між Я рополком  і 
Мстиславичами пояснюється полюбовне вирішення конфлікту з 
Юрієм, коли той добровільно залишив Переяслав. Ярополк не 
бажав нових усобиць, його ж брати були більш грізною силою, 
ніж племінники. Хоч тріумвірат Ярополк -  Андрій -  Юрій так і 
не оформився, але з порядку денного знятий все ж не був. Аби 
не дратувати небожів, Мономашичі вирішили піти на хитрість і 
зійшлися на компромісній фігурі, що мала відігравати роль шир
ми, за якою б і далі визрівав тріумвірат. Саме тому Переяслав 
було передано Вячеславові. Це була проміжна кандидатура, 
вигідна усім трьом. Турів же, який історично тяжів до білору
ських земель, долучили до білоруських володінь Ізяслава.

Але Переяславу, який мав постійний клопіт з половцями і 
потребував зовсім іншого князя, аніж вайлуватий Вячеслав, тим 
більше, що випробування зовсім не забарилися. 1133 р. позна
чився вкрай мінливою погодою по цілій Європі, під час жнив 
спекотні дні чергувалися зі зливами. Невдалий для землеробів 
рік був цілком добрим для кочівників. Густа отава в Степу, вго
довані половецькі коні висували кочівницьку загрозу в центр 
інтересів України-Русі, особливо Переяславської землі. Перея
слав лихоманило. Місто то виганяло Вячеслава, то знов прий
мало його назад, то виганяло знов. Врешті-решт той осів у Ту
рові. П оловці ж по смерті М оном аха і М стислава знову 
перекочували поближче до Русі. Тепер вони зайняли порівняно 
невелику, багату на різноманітні угіддя територію, обмежену з 
заходу р.Інгульцем, з півночі -  кордоном Русі, з півдня -  мо
рем, а з заходу -  межиріччям Сіверського Донця і Дону. Далі на 
схід до Волги їх майже не було, зате на південний схід вони 
займали майже всі передкавказькі, калмицькі і маничські степи. 
Крім того, Крим також перебував у володінні однієї з поло
вецьких орд. П оза окресленою  територією  (по Волзі і Се
редньому Дону, між Інгульцем і Прутом) кочувала велика кіль
кість печенігів і торків-гузів. Окремі їхні орди зустрічалися і на 
половецьких землях. У половців заверш ився процес, який 
С. Плєтньова іменує «набуттям батьківщини» (813, с. 60). До сер. 
XII ст. замість колишніх двох об’єднань орд (Придніпровсько
го і Донецького) виникло 5 союзів -  Лукоморський, Приазовсь- 
кий, Нижньодніпровський, Передкавказький, Кримський.
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Водночас з середини 30-х років до півдня Русі-України при
кипає погляд Юрія Довгорукого. Розпочинається тривала епопея 
протистояння двох величезних уламків імперії Рюриковичів, яка 
щойно розпалася. Протистояння максимально посилювалося не
схожістю населення у двох частинах колишньої імперії. М. По- 
кровський твердив про асимільованих росіянами угро-фінів: 
«в жилах великоросів тече 80 % їхньої крові» (827, с. 284.). Діамет
рально протилежної точки зору притримувався Д. Зеленін: ні у 
формуванні великоруської народності, ні в її культурогенезі ці 
племена жодної участі не брали (400). Д. Зеленіну заперечували 
С. Толстов і М. Маркелов (1059; 695). Геополітичні рушії все далі 
штовхали одне від одного два різноетнічні масиви: «Між ірано- 
слов’янським півднем (ще й активно тюркізованим якраз в XII ст. 
-  С. Ф.) і фінномонголо-московською північчю розляглася широ
ка полоса пралісів, яка утруднювала зв’язки... Це не сприяло 
співпраці Півдня і Півночі на полі спільної політично-державної 
організації... В таких умовах Північ могла бути лише віддаленою 
провінцією колоніального  характеру в ш ироких рамках 
великодержавної організації Київської Русі» (352, с. 225).

З кінця XI ст. Ростово-Суздальська земля потрапляє під 
владу М ономаховичів. 1097 р. на Любецькому з ’їзді це було 
підтверджено офіційно. Тоді ж в басейні Москви з’явилися перші 
міста Волоколамськ і Коломна, та аж до 1140-х років проник
нення княжої влади в басейн Москви мало поступовий характер 
(1181, с. 173). З 1096-97 р. в «Суждальской земле» сидів Юрій 
Довгорукий. Перед походом болгар 1107 р. було зміцнено опор
ні пункти Ростовщини (247, с. 27-36). Укладено вали Суздаля. 
Одразу після болгарського набігу 1108 р. завершено будівницт
во Владимира (65, с. 103). Та Мономах прагнув не лиш внутріш
нього укріплення Ростовської землі. 1107 р. він одружив Юрія з 
донькою половецького хана Аєпи. Та тесть Юрія, мабуть, вва
жав, що з болгарами можна домовитися. Це виявилося хибним. 
На половецько-болгарському з ’їзді 1117 р. Аєпу, було отруєно. 
Конфлікт з Болгарією розширювався. 1120 р. Юрій ходив на 
Болгарію і взяв велику здобич. Тверський збірник свідчить, що 
«воєвода у него был боярин болшей Георгий Симоновичь, внук 
Африкановь, варяжского князя, брата Якуну слепому» (61, с. 193).

Не менш небезпечним, ніж болгари, ворогом Ростова був 
Новгород. Тому 1134 р. Юрій зміцнив раніше закладене місто 
Кснятин «на усть Нерли на Волзе» (60, т. 9, с. 158). Воно при
кривало Ростовську землю з заходу. Під 1135 р. Новгородський
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літопис фіксує два походи новгородців на «Суждаль». Перший 
було зумовлено прагненням новгородського князя Всеволода 
«посадити Суждалю» Ізяслава. Цей похід був недовгим і скінчився 
біля м. Дубна. (44, с. 23). Другий завершився біля Ждан-гори 26 
січня 1135 р. страшною поразкою новгородців «со всею облас- 
тию Новоградскую» (70, с. 32; 65, с. 106). Ростовців вів син 
Довгорукого Ростислав. Загинуло багато знатних новгородців, 
в тому числі посадник. Сталося те, чого так боялися новгородці. 
Юрій відібрав Торжок, волзькі ворота Новгорода. Привертає 
увагу незвичний для того часу засіб, який застосував князь, узяв
ши Торжок, -  економічний тиск. Головним постачальником 
хліба для Новгорода була чорноземна Рязанщина і західні зем
леробські райони Суздальщини. Шляхи з Рязані до Новгорода 
пролягали суходолом, річками, волоками через Торжок. Через 
цей же транзитний пункт ввозився до Новгорода і суздальський 
хліб. Зайнявши Торжок, Юрій закрив для новгородців голов
ний шлях слідування збіжжя. Правда, Торжок врешті-решт до
велося повернути. Мабуть, такою була одна з умов миру (1201, 
с. 110). Та для новгородських бояр прозвучав дзвінок. Новгород 
відчув на своєму горлі жорстку руку. У цей момент особливо 
гостро усвідомлювався той факт, що Новгород так і не зміг вико
хати собі власної княжої династії. Тепер вихід був один -  респуб
ліка. Принаймні, дні Всеволода в Новгороді було злічено.

6 січня 1134 р. помер переяславський єпископ Маркел, твер
дий противник тієї політичної чехарди, що тривала навколо міста. 
Він увіщував м’якого Вячеслава. Не пізніше лютого той повер
нувся до свого Турова (841, с. 66). У березні Юрій Довгорукий 
умовив Ярополка знову передати Переяслав йому. Юрій же по
обіцяв віддати свої поволзькі волості Ізяславові, та зробив це 
лиш частково. У відповідь на явну коаліцію Мономашичів, що 
загрожувала перерости у тріумвірат, виник опозиційний блок -  
Мстиславичів і Ольговичів. Ізяслав, випроваджений Вячеславом 
з Турова, лишився з одним Мінськом. Він не сподівався більше 
на добру волю Ярополка і прагнув збройно домагатися волос
ті. При цьому він міг розраховувати на допомогу свого брата 
Всеволода, який не подарував дядькам своєї переяславської при
годи. Ольговичів же непокоїло утвердження Юрія в місті, з яко
го відкривався прямий шлях на Київ (841, с. 66). Ольговичі ста
вили найближчою метою повернути Посем’я, Ізяслав прагнув 
Ростово-С уздальської волості. Ц ього ж року він закладає в
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Новгороді храм, який присвятив своєму небесному патронові -  
св. Пантелеймону (1193, с. 315).

Війна розгорнулася і на Півдні і на Півночі. Новгородці двічі 
ходили на Суздаль. Ольговичі воювали з Ярополком і Юрієм на 
Подніпров’ї. Ольговичі залучили до війни половців, спричинив
ши великі спустошення на Лівобережжі. При цьому виявився гли
бокий смисл у діях Юрія, що зайняв Переяслав. Позиція виявила
ся виключно важливою. По-перше, вона безпосередньо захищала 
чернігівське прикордоння, по-друге, була надійною перепоною на 
шляху половців. Літопис відзначає, що як тільки восени 1134 р. 
почалися бойові дії, Юрій з переяславською дружиною з’єднався з 
київським військом Ярополка. До них приєдналися полки Андрія 
Волинського. Збройний тріумвірат став доконаним фактом. Спер
шу бої тривали з перемінним успіхом. Чернігів знов закликав на 
допомогу половців. ЗО листопада Ольговичі, Ізяслав і Святополк 
Мстиславичі підійшли до Києва, але льодохід, що сунув Дніпром, 
розділив супротивників. Союзні Ольговичам половці мали перш 
за все сплюндрувати сусідню з ними Переяславщину. Але залога 
Юрія, що грізно постала край половецького степу, паралізувала 
дії кочовиків. Дарма чернігівці чекали підмоги -  вона так і не з’я
вилася. Без неї ж обережний Всеволод Ольгович так і не наважив
ся діяти. Мстиславичі були приголомшені і теж нічого не вчинили 
(1201, с. 79).

Всеволод М стиславич же не прислухався до прибулого 
9 грудня у Новгород митрополита Михайла, що намагався відра
дити князя від спілки з Ольговичами. Після довгих суперечок 
новгородців 31 грудня князь все ж таки вирушив у похід (841, 
с. 67). Тим часом об’єднане військо Мономашичів вступило на 
Чернігівщину, але простоявши біля її столиці кілька днів, по
вернули восвоясі, вирішивши, що справу владнано. Та Всево
лод зразу перейшов у наступ, активізувалися і Мстиславичі. У 
них зродився сміливий план -  захопити Київ. Весна 1135 р. вия
вилася ранньою, Дніпром плила скресла крига. Ярополк, по- 
кладаючись на добру волю суперників і погоду, вже розпустив 
своє військо. Коли ж переконався у їхній підступності і став знов 
збирати військо, переправитися через Дніпро вже було немож
ливо. Тому вороги безкарно спалили зарічкове передмістя Киє
ва Городець. Якби не рання повінь, навколишній люд міг би 
сховатися на правому березі, тепер же він дістався у полон на
пасникам.

26 січня 1135 р. новгородська дружина Всеволода зазнала
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поразки від ростово-суздальського війська на Ждановій горі під 
Переяславом-Заліським. Це різко змінило настрої облогового 
війська. Воно простояло багато днів під Києвом -  за Лаврентівсь- 
ким літописом 8 днів, за Хлєбніковським 20, за Погодінським 
ЗО, за Іпатським 50 (52, с. 303; 53, с. 297). М. Бережков схилився 
до найменшого строку, А. Поппе -  до* найбільшого (174, с. 325; 
841, с. 67). Врешті-решт чернігівці, Мстиславичі і половці кину
лися назад. О. Яновський пояснює це появою у їхньому тилу 
Юрія Довгорукого (1201, с. 81).

Битва на Ж дановій горі докорінно змінила ситуацію на 
Русі. Раніше Ярополк планував пожалувати передану йому 
Юрієм Ростово-Суздальську землю ображеному Ізяславові як 
компенсацію за Турів (983, с. 419). Тепер же суздальці били нов
городців, але по суті це була відмова Ізяславові в Ростові. І хоча 
справу вирішували ростовські феодали, Ярополк не міг не по
бачити у цьому довгої руки Юрія. Виходило, що Ю рій, отри
мавши Переяслав, не тільки затримав частину своєї Заліської 
волості, але й прагнув зберегти свій вплив у Ростові. Ярополк 
міг дорікнути Юрієві за недотримання слова і вирішив порвати 
союз з ним. Результати походу Всеволода Мстиславича непря
мо засвідчили могутність Юрія. Це не могло не занепокоїти Все
волода Ольговича. Він зрозумів, що має домогтися розладу між 
Ярополком і Юрієм (841, с. 67).

Війну не було завершено. Під Києвом знову зібралися вій
ська тріумвірату. Мономашичі оточили столицю суцільним обо
ронним кільцем. Але об'єднане військо стояло на місці, нічого 
не чинячи. Тактику було обрано вірно -  незабаром у стані мо
лодших князів почався розвал. Першими пішли геть половці. 
Двадцять днів дві ворожі раті простояли під Києвом. Нарешті, у 
лютому 1135 р. Всеволод надіслав пропозицію миру (841, с. 68). 
Ольговичі задовільнилися тим, що Переяслав відібрано від Юрія 
і віддано наймолодшому М ономашичу Андрієві. Його ж во 
лость Волинь передано Ізяславові. Юрій повернувся назад до 
свого Поволжя. Найменше виграли від війни Ольговичі, які за
явили Мономашичам: «Що наш батько держав за вашого бать
ка, того й ми хочемо, а як не дасте, не жалуйте потім, що ста
неться» (53, с. 296). Це був крах Л ю беча. Ю рій у березні 
повернувся до Ростова (841, с. 68).

Ольговичі розгорнули самостійну війну проти Ярополка 
і його братів, яка тривала з серпня по грудень. Вони навели по
ловців на Переяславщину і спустошили її. Битва з Ярополком
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на р. Супій закінчилася перемогою Ольговичів. Загинуло бага
то київських бояр. Ярополк утік до Києва. Половці взяли Горо
док, Нежатин і Баруч. Третейським суддею спробував виступити 
новгородський патриціат: «Ходи Мирослав посадник из Нова- 
города мирить киян с черниговци, и прийде, не успев ничто же: 
сильно бо возмутилася земля Руская» (44, с. 23).

1136 р. видався в Європі посушливим, обмілідий Рейн біля 
Бонна переходили убрід. Зміління річок на Переяславщині і 
Сіверщині провокувало нові глибокі рейди половців на Русь. 
Чернігівські князі загалом успішно спрямували половців в по
трібне Ольговичам русло. Чернігівське військо ще 1135 р. при
ходило під Вишгород, але за Дніпро іти не наважилося. Воно 
відступило для поповнення сил і на початку 1136 р. разом з по
ловцями повою вали міста по Сулі й навколо П ереяслава, а 
потім перейшли Дніпро і почали пустошити околиці Києва, 
доходячи до Вишгорода і Деревської землі. Було спалено м. Устя, 
зайнято Треполь і Халеп’я. Ярополк 12 січня змушений був відда
ти П осем ’я О льговичам . Це викликало незадоволення всіх 
Мономашичів, але і розігріло апетити Ольговичів, яким навіть 
вдалося тимчасово здобути Новгород.

Після поразки при Ж дановій горі Всеволод 1135 р., аби 
задобрити новгородців закладає церкву Успіння на Торгу, явно 
копіюючи при цьому Київ, де тоді ж така ж Успенська церква 
заверш увала будуватися на торгово-рем існичом у П одолі 
(у Новгороді ж будівництво було перерване бурхливою полі
тичною боротьбою і закінчене лише 1144 р.). Але протикняже 
повстання, загроза якого вже кілька років висіла над Всеволо
дом, все ж спалахнуло 1136 р. 28 травня новгородці зібралися на 
віче за участю псковичів і ладожан. Віче прийняло рішення усу
нути князя. Його з сім’єю арештували і тримали під вартою на 
єпископському дворі півтора місяці. Князя звинуватили у не
правильній політиці щодо смердів, спробі сісти у Переяславі і 
ганебній втечі з поля бою при Ждановій горі і подальшій заги
белі великої кількості новгородців. Князя знов вигнали, на цей 
раз вже остаточно, а замість нього посадили правити його сина 
Володимира (203, с. 125-6). Це був один з найяскравіших про
явів політичної боротьби у Н овгороді, боротьби «менших» 
людей проти «більших». З цього часу новгородські князі були 
значно обмежені у своїх правах. їм  відведено резиденцію на Рю- 
риковому городищі, далеко за містом. Роль князя було зведено 
лише до функцій військових і деяких судових справ. Головною
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персоною тут ставав посадник, що обирався з найвпливовіших 
місцевих родів (395, с. 112).

Б. Греков розцінював ці події як революцію (295). Менш 
однозначно сприймав їх В. Янін: «Прагнучи до панування, жод
не з боярських угруповань було не в змозі утримати владу без 
союзу з князем, а цей союз перебував в суперечності з заво
юваннями 1117-1136 р. Звідси в значній мірі випливає та двоїстість 
форм державного життя, яка притаманна Новгородові..., що не 
був ні аристократичною республікою в повному смислі слова, 
проте не був він і монархією. З плином часу остання поволі втра
чала позиції» (1195, с. 99). Отож, революція несла у собі зерна 
коцрреволю ційності. М . Т ихом иров розгл яд ав  повстання 
1136 р. як виключно класове, а існування та боротьбу різних 
політичних партій у Новгороді відсував на другий план (1021, 
с. 192-198). М. Котляр справедливо заперечує проти такої абсо
лютизації класового чинника (584. с. 21). Л. Черепній закликав 
«розрізняти два моменти у новгородському русі...: 1) прагнення 
частини місцевої знаті до звільнення від опіки київських князів; 
2) класову боротьбу міських та сільських низів проти феодалів, 
у тому числі князів» (358, с. 248).

Д. Лихачов слушно вважає, що саме 1136 р. було укладе
но черговий новгородський літописний звід. Ініціювання його і 
покладення в його основу Печерського літопису 1093-95 р. він 
приписує єпископові Н иф онту, колиш ньом у печерянину. 
Початковий звід імпонував Ніфонтові своїми грекофільськими 
тенденціями, підкресленням залежності Печерського монастиря 
безпосередньо від Афона, яка подібно омріяній залежності Нов
города від Константинополя, давала певну свободу від великого 
князя (646, с. 260). Д. Лихачов підмітив і цікаву етнопсихологіч
ну (чи етнополітичну) відмінність між новим новгородським і 
київським літописанням: «Звід 1136 р. лише реєструє події і не 
зупиняється на їхніх причинах. Ця характерна риса... прямо 
протилежна полемічній манері Київського літопису. Київський 
літописець великою мірою звертав свій літопис до осіб, яких він 
спонукав приєднатися до своїх переконань; новгородський же 
літописець звертає літопис до осіб однакових з ним поглядів» 
(646, с. 261).

Унезалежнення Новгорода співпало з оформленням його 
внутриміського ринку. Саме в 20-30-х роках XII ст. почався но
вий етап в розвитку новгородського ремесла, коли ремісник вже 
працював не на замовлення, а орієнтувався на широкого спо-
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ясивача, почало розвиватися дрібнотоварне виробництво, у зв’яз
ку з чим спростилася технологія, багато речей було стандарти
зовано. Якщо на першому етапі новгородського ремесла (від 
початку міста) продуктивність ремісника узяти за 100 %, то на 
другому (від 1120-30-х р. до кінця XIII ст. ) вона зросла до 162 % 
(749, с. 26-27).

Ще однією причиною унезалежнення була переорієнтація 
новгородської торгівлі. У X- на початку XII ст. більшість краму 
привозилася з півдня і заходу. З Північного Кавказу завозилася 
деревина самшиту, з якої новгородські майстри робили гребені. 
Місцеві модниці прикрашалися скляними бусами і браслетами 
з Тьмуторакані і Візантії. З Криму на північ везли вино і олію у 
великих амфорах. На зламі ХІ-ХІІ ст. у Новгороді з’являється 
іранський фаянс. Але найміцнішими були зв’язки з Києвом, де 
новгородським купцям належав двір з церквою св. М ихайла. 
Через Київ на Волхов поступали овруцькі пряслиця і дніпровсь
кий янтар. У XII-XV ст. же головним вже стає західний напря
мок торгівлі. Під 1134 р. літописання фіксує перший торговий 
конфлікт новгородців з Данією (44, с. 31-32). Цей факт підтверд
жується й західними джерелами (115, с. 204). Ідеться про союзну 
акцію новгородців і балтійських слов’ян проти датчан в серпні 
1136 р. За посередництва новгородців до поморян потрапила сила 
арабських монет (227, с. 197). Позиції Всеволода в Новгороді 
залишалися сильними навіть тоді, коли князь втік до Києва. 
Очевидно, його підтримувала не лише купка бояр, а й значна 
частина городян. Церква в особі єпископа Нифонта теж була 
прихильницею традиційної залежності Новгорода від Києва (584, 
с. 25). Через це стосунки нового новгородського князя Святопол- 
ка Ольговича з єпископом Нифонтом були дуже далекими від 
ідеальних. Конфлікти почалися практично з перших же днів, но
сили демонстративний характер і мали показати, хто в місті 
справжній господар. Як тільки Святослав вирішив одружитися з 
Донькою посадника Петрила Катериною, Нифонт тут же висло
вився проти даної кандидатури і відмовився вінчати молодих. 
Єпископа не влаштовувало, що два кути з новгородського влад
ного трикутника, князь і посадник, занадто зближуються -  на 
шкоду єпископові. Нифонт заборонив своєму клірові вінчати 
князя. Князь вінчався у свого священика, мабуть, привезеного з 
Чернігівщини. Святослав зробив княжим храмом Никольський 
собор, який, вірогідно, спеціально для цього було нарешті добу
довано після 23 років затяжок (942, с. 14-15).
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Посадник Костянтин Микульчич з «иными добрыми му
жами» перейшов на бік Всеволода, відбувся навіть замах на чер
нігівського ставленика: «В то же лето стрелиша князя милос- 
тьници Всеволож и, но жив бысть» (44, с. 24). Н ебезпека 
реставрації в Новгороді Всеволода, що перебрався з Києва до 
Пскова, була настільки реальною, що Святослав «съвъкупи всю 
землю Новгородьскую, и брата своего приведе Глебъка, куря- 
ны с половьцы, идоша на Пльсков прогонить Всеволода» (44, 
с. 25). Та успіху похід не мав. Навіть несподівана смерть Всево
лода у Пскові 1137 р. не полегшила становище Святослава. Псков 
запросив брата покійного, Святополка, за яким стояв київський 
князь (584, с. 25). «И не бе мира с ними, ни с суждальци, ни 
с смоляны, ни с полоцяны, ни с кыяны», -  пише новгородець 
(44, с. 25). Святослав 1137 р. дав новий устав про доходи єписко
па. Тепер єпископові йшла десятина віж княжої данини, а замість 
доходів з судових зборів (вир і продаж) князь встановив єписко
пові твердий оклад у сто гривень. В уставі також вказувалися 
визначені погости у Подвинні, Обонежському і Бежицькому 
рядах, з яких мала посупати княжа данина єпископові. Тепер 
устав ревно оберігав доходи єпископа: «Ежели кто рушит или 
отнимет, что я урядил, князь Никола-Святослав, с владыкою 
Нифонтом, -  князь ли или иной кто из сильных новгородцев, -  
то будет Богу противен и святой Софии» (44, с. 25).

Разом з Новгородом сколихнувся і Смоленськ -  але цілком 
по-своєму. Поки ледь не всі руські князівства лихоманило усо
бицями, Смоленськ і його князь Ростислав, що утвердився там 
не пізніше 1125 р., а вперше згадувався літописами під 1127 р., 
залишалися зовсім спокійними. А. Поппе вбачає у Ростиславі 
спритного дипломата і мудрого правителя, що зберігав нейтра
літет. Тримаючись осторонь, він вигравав не тільки від того, що 
процвітала його земля. Саме йому передав Ярополк «суждали- 
залесскую дань», коли від тої відмовився Юрій. Цим Ярополк і 
забезпечив був нейтралітет Ростислава в даній усобиці (841, 
с. 68). Інформація про цю данину є в уставній грамоті Ростисла
ва Смоленській єпископії, заснованій 1134 р. (у зв’язку з воєнни
ми подіями висвячення єпископа відбулося аж 1136 р.). Хоча Юрій 
1136 р. повернувся у Ростовську землю, але А. Поппе припускає 
домовленість: коли Юрій знов піде домагатися Переяслава, він 
поступиться ростово-суздальською даниною знов Ростиславу 
(841, с. 69).

С епарац ія С м оленська, яку Ростислав зд ійсню вав
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церковними засобами, була органічним продовженням політи
ки його діда і батька. Ще 1101 р. Мономах заклав у Смоленську 
церкву св. Богородиці, 1096 р. аналогічний храм закладено ним 
у Суздалі. Таким чином, Суздаль і Смоленськ ставали церков
ними намісництвами Переяславського єпископства. Існування 
таких інституцій вперше довів Є. Голубинский (273, с. 383-385).

Увесь 1137 р. минув у ретельній підготовці вирішальної 
війни за Київ. Це був теплий урожайний рік для цілої Європи. 
На Русі подібна гарна погода і щедрий врожай востаннє був ще 
за Мономаха. Не дивно, що попередні дванадцять літ доба М о
номаха ностальгійно згадувалася і нестримно ідеалізувалася. 
Логічно вважати, що саме в ці літа оформлюється київський би
линний цикл. Водночас билини про Володимира і його бага
тирів пропагували ідею єдиної сильної держави. Необхідність 
об’єднання для боротьби проти іноплемінної агресії найгострі- 
ше стояла тоді перед двома землями на протилежних кінцях 
Європи -  іспанськими і руськими. 1137 р. Каталонія і Арагон 
об’єдналися. На Русі ж нова феодальна війна, готована Ольго- 
вичами, теж носила об’єднавчий характер.

Вона спалахнула на початку 1138 р., на який припав пік 
сонячної активності. Ольговичі з половцями напали на Перея
славщину. Вони знов повоювали посульські міста, потім взяли 
Прилук. Андрій хотів тікати, але Ольговичі «облесливими сло
вами заспокоїли його» (52, с. 290). Дочекавш ись нових орд, 
Ольговичі пішли на Київ, та дізнавшись, що Ярополк зібрав 
війська, повернулися до Чернігова. Тепер згуртувалися Моно- 
машичі -  Я рополк, Вячеслав, Ю рій, а також М стиславичі -  
Ізяслав і Ростислав Смоленський. Таким чином, до Києва при
став навіть Смоленськ, що вже повільно, але впевнено дрейфу
вав від нього, і навіть зовсім вже відособлений Полоцьк. Небез
пека з боку Ольговичів була настільки великою і реальною, що 
Ярополку довелося зібрати дуже численне військо, куди, крім 
киян входили ростовці, полочани, смоляни, галичани, перея- 
славців, владимирці, турівці. Поява полків галичан, які раніше 
пс брали особливої участі у київських справах, була ще важли
вішою, ніж прихід дружин з білоруських земель. Надійшла та
кож допомога з Угорщини, прийшла і тисяча берендичів. З цією 
силою Ярополк рушив на Всеволода. Той же, дізнавшись про 
таку силу, одразу змінив тактику і відступив до Чернігова, зачи
нивш ись за його стінами. П окинуті ним половці кинулися 
навтьоки . Загони  місцевих ф еодалів теж розійш лися по
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домівках. Всеволод Ольгович, зрозумівши, що не втримає міста, 
хотів тікати, але чернігівці зупинили його. Якщо наприкінці 
X ст. подібне активне втручання в усобиці дозволяли собі лише 
новгородська та київська громади, то тепер таких громад було 
вже з десяток. Як колись новгородці не дозволили втекти до ва
рягів Володимиру і Ярославу Мудрому, так тепер чернігівці не 
пускали Всеволода до половців: «Ти сподіваєшся утекти до по
ловців, але як волость свою втратиш, то по що маєш вертатися!» 
(53, с. 302). Переговори відбулися біля Моровійська, та були без
результатними, через що літописи нічого конкретного про них не 
кажуть. Принаймні, кожен лишився при своїх інтересах. Компро
місна угода була вигідніша Чернігову, який саме знаходився на 
піднесенні -  особливо на фоні Києва, чиї сили були підірвані поту
гами зберігати роль всеімперського центру. Ярополк передбачав, 
що моровійська угода -  всього лише передишка, а не стабільний 
мир. Таке усвідомлення не додавало життєстійкості князеві. Як заз
начив П. Тол очко, «і сміливий, і розумний, Ярополк у той же час 
не відзначався рішучістю. Там, де треба було застосувати силу, він 
намагався вирішити питання компромісним шляхом... Літописець 
не шкодує епітетів для характеристики великого князя, але навряд 
щоб його політика знаходила підтримку у широких народних мас. 
Слова літопису, що Ярополк «хулу и укоръ прия на ся оть братьѣ 
своея и отъ всихъ» (53, с. 303), свідчать про те, що більш рішучі
шим Ярополка хотіли бачити не тільки брати і племінники, а й 
населення Київської і Переяславської земель, яке страждало від воє
нних вторгнень Всеволода Ольговича» (1045, с. 104).

Того ж 1138 р. з остаточним оформленням в Новгороді двох 
боярських партій -  «демократичної», що орієнтувалася на Оль- 
говичів, й «аристократичної», орієнтованої на Ю рійовичів, по
чалося зближення між Суздалем і Новгородом. У джерелах не
має свідчень про те, як ішли переговори. Відомий лише результат: 
новгородці 17 квітня просили Юрія зайняти їхній стіл (1201, 
с. 110). Цьому рішенню явно сприяло погіршення продовольчої 
ситуації на Півночі. Новгородці масами переходили у ті роки у 
Волго-Окське межиріччя. Виникали цілі поселення новгородців 
на Суздальській землі. Юрій не прийняв запрошення новгород
ців, бо мусив би лишити Суздаль, але запропонував натомість 
свого сина. Це зумовило необхідність нового віча 23 квітня, яке 
таки погодилося (1195, с. 95).

Зате Юрію не вдалося закріпитися на півдні. М абуть не 
останню роль у зриві його планів відіграли ростовські бояри,
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що були зацікавлені у своєму власному князеві, міцно прив’яза
ному до поволзьких, а не подніпровських земель. Такий князь 
був особливо необхідний вдома через постійно тліючу війну 
Ростова з Новгородом. Сам Юрій був чужий ростовцям. У Рос
тові він ніколи не перебував, там сидів тисяцький, ця інституція 
в Ростові еволюціонувала в тому ж напрямку, що і посадництво 
у Новгороді. Князь же постійно жив у Суздалі.

У Польщі ж 1138 р. верховним принцепсом став найстар
ший син Болеслава Кривоустого Влади слав, який мав дуже на
пружені стосунки зі своїми молодшими братами, що порідни
лися з М оном аш ичам и (268, с. 73). Це теж ослаблю вало  
Мономашичів супроти конкурентів. Зате на боці Ярополка вис
тупив угорський король Бейла II, надіславши 30-тисячне військо 
(805, с. 50). Та 18 лютого 1139 р. Ярополк помер, так і не зробив
ши розпоряджень щодо Києва, тому ситуація набула всіх ознак 
політичної кризи. П. Толочко охарактеризував державний устрій 
Русі при Ярополкові як «перехідну форму від єдинодержав’я до 
поліцентризму» (1045, с. 101). Ситуація і юридично, і політично 
була дуже непевною. З одного боку, Ярополк не додержався 
зобов’язання перед Мстиславом -  передати свої волості племін
никам, бо поступився перед своїми братами. З іншого боку, від 
любецького порядку теж мало що лишилося. М ономашичі й 
Ольговичі відкинули стан речей на піввіку назад, коли ще їхні 
батьки вели безперервні усобиці. За цих обставин можливим був 
такий напівзахід як передача Києва найстаршому братові Яро
полка -  Вячеславові. Це зовсім не вирішувало проблеми, але, 
принаймні, створювало видимість легітимного рішення, твори
ло той перший острівець тверді посеред правового хаосу, опи
раючись на який, можна було б розбудовувати державно-адмі
ністративну, військово-політичну, а відтак і територіальну 
систему нового етнополітичного організму. Вячеслав міг забез
печити бодай рік-другий відносного спокою на Русі, за який 
могло б нарешті визріти більш вагоме рішення -  тим більше 
необхідне, що Полоцьк і Новгород, скориставшись усобицями 
Мономаховичів і Ольговичів, де-факто стали суверенними. У По
лоцьку утвердилася-таки династія Всеславичів, по смерті Яро
полка туди повернулися з Візантії два князі, вислані ще М сти
славом (165, с. 26). Реемігранти змогли повернути всі свої 
володіння, крім Орші і Кописі (434, с. 55). Новгород перетво
рився на республіку.

На момент смерті Ярополка у Києві не було нікого з князів.
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Першим 22 лютого прийшов Вячеслав. Кияни з митрополитом 
зустріли його з честю та «посадили його на столі прадіда його 
Ярослава» (53, с. 302). М. Грушевський припускає, що Вячеслав 
чекав цього в якомусь з київських міст. Ні Ізяслав, ні Юрій не 
висловили претензій. Вячеслав забезпечив позірний мир серед 
нащадків Мономаха. Але погодившись на таку слабку постать, 
клан ризикував втратити Київ, бо ж Ольговичі мали значно силь
нішого претендента. Всеволод Ольгович негайно перейшов 
Дніпро і зайняв Вишгород. Вишгородці не лише безборонно 
пустили Всеволода до міста, а й приєдналися до його походу на 
Київ. 4 березня Всеволод підійш ов під столицю  і висунув 
ультиматум. Посередником виступив митрополит. Вячеслав 
погодився перейти у Турів. 5 березня Всеволод увійшов до Киє
ва «з честю і славою великою» (53, с. 302).

Епоха М ономаха, яка завдяки його синам затяглася ще 
майже на півтора десятиліття, тепер остаточно скінчилася. Тео
ретично було б цікаво прорахувати сценарій, за яким би на Русі 
не знайшлося такого Мономаха, отже, і не сталося б імперсько
го ренесансу, а демонтаж «каганату» носив би плавніший ха
рактер. На перший погляд, такий сценарій мав би безперечні 
плюси у плані історичної перспективи -  але десь на острівній 
державі, не оточеній агресивними сусідами (як-от Японія). Ук- 
раїні-Русі ж, розіп’ятій на євразійському перехресті, передишка 
була життєво необхідною. Слід було накопичити людські і ма
теріальні ресурси, які далі безжально спалювалися би трансфор
маційними процесами. Для цього і треба було напружувати усі 
імперські механізми. Тому золоте надвечір’я М ономаха попри 
таке сильне особистісне забарвлення епохи, все ж було необхід
ною ланкою в об’єктивному ланцюгові подій. За цю чверть сто
ліття дуже відносного, а все ж спокою зросло ціле покоління, 
орієнтоване на досить високі культурно-побутові стандарти, 
забезпечувані імперією. Цей еталон продовжував надихати по
коління і тоді, коли імперії вже не стало, а воно заходилося бу
дувати новий тип держави. Новій Україні-Русі передбачалося 
забезпечити такий же рівень величності, який мала імперія, але 
уникнути слабкостей останньої. Це могло зробити лише поко
ління, яке пам ’ятало ті високі взірці, більш того -  застало їх 
найвищий розквіт. Навіть поколінню, що займалося демонтажем 
імперії, потрібен був об’єднуючий міф про величне минуле. Са
ме таким творчим міфом забезпечили своїх підданих Мономах і 
М стислав (а частково  -  і Я рополк). С ам е за цих князів
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накопичено в Україні-Русі достатньо життєвих ресурсів, аби про
триматися три-чотири десятиліття майже суцільних усобиць.

На кінець ярополкового княжіння вже майже всі князівства 
вийшли з підпорядкування Києву (609, с. 67). А з 1140-х назва 
«Руська земля», що позначала південні (українські) терени, по
чинає протиставлятися іншим східнослов’янським землям, чого 
раніш не було (587, с. 105). Паралельно з тих же 1140-х розгор
тається різке зростання числа міст і збільшення їхніх розмірів 
(571, с. 69).

Тепер вкрай тяжка і марудна справа демонтажу імперії ста
вала не лиш необхідною, а й можливою, підготованою і зазда
легідь забезпеченою. Всеволод прийшов на добре зоране поле. 
Водночас на Бл. Сході стався новий спалах хрестоносної ак
тивності. Втручання у католицько-ісламське протистояння ще й 
православної Візантії радикально порушило баланс сил в регі
оні і в кінцевому підсумку призвело до Другого хрестового по
ходу 1147-49 р. Велике ж княжіння Всеволода II припало на час 
визрівання його передумов, на добу стрімкого, та недовгого 
піднесення Візантії, що відкривало добрі перспективи і перед її 
потужним торговим контрагентом -  Києвом.

Київська Русь перетворювалася з унітарної імперії на фе
дерацію . Це була більш гнучка система, більш  стійка до 
зовнішніх потрясінь, з більшим внутрішнім резервом живучості. 
Уся величезна територія імперії умовно розділялася на чотири 
величезні частини: Україна-Русь, Залісся, Новгород і Полоцько- 
Мінська земля. Чотири частини федерації об’єднувалися перш 
за все єдиною династією. Проте межі між частинами федерації не 
були непроникними. Хоча в кожній зфедерованій частині вима- 
льовулася своя окрема піддинастія (рід), але цілком цей процес 
не завершився. Суть федерації в тому і полягала, що в будь-якій 
з чотирьох частин міг утвердитися будь-який Рюрикович, незва
жаючи на намічені вже внутрішні підрозділи династії. Проте така 
ситуація існувала більше де-юре, ніж де-факто. Реально ж за 
Поволжям закріплювалася молодша гілка Мономашичів (Юрій 
Д овгорукий і його нащ адки), за б ілоруським и землями -  
нащадки Всеслава Полоцького. Щ одо панування над Україною- 
Руссю і республікою  св. С оф ії (Н овгородом ), тут велася 
жорстка боротьба між старшими М ономашичами (М стисла- 
вичами) і Ольговичами.

Кожна з частин федерацій, хоча спочатку її окремішність 
не була чітко визначена, все ж отримувала помітну автономію -
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не так даровану Києвом, як вирвану від нього шляхом військо
во-політичного чи дипломатичного тиску. Федерація прийшла 
на зміну імперії як компромісна, тимчасова форма. В основі кон
флікту, що заверш ився даним ком пром ісом , леж ав давній 
конфлікт між чернігівською і київською династіями, що сягав ще 
часів Ярослава Мудрого й Мстислава Тмутороканського, а мож
ливо, і значно раніших (долітописних) часів. Цей конфлікт був 
ускладнений новою чварою між двома відгалуженнями роду 
Мономашичів, в основі якої теж лежали геополітичні розход
ження. Нарешті, на все це накладалися споконвічні суперечності 
між Києвом, Новгородом і Полоцьком, що проходили черво
ною ниткою через усе Х-ХІ ст. Вирішити їх в рамках імперії так 
і не вдалося. Федерація і була черговою спробою вирішити перш 
за все ці старі суперечності, а також нові, що вийшли на перший 
план в Любечі 1097 р.

Перед майбутнім великим князем, що мав очолити феде
рацію, стояла дуже складна двоєдина проблема: з одного боку, 
він мав зберегти єдність держави, не допустити її дальшого роз
паду, стримуючи відцентрові сили у намічених чотирьох части
нах, з іншого боку, небезпечно було надто сильно «закручувати 
гайки», тим самим провокуючи сепаратизм окраїн. Тому очо
лити Русь на постімерському етапі її федералізації міг лиш ціл
ком новий політик, що не асоціювався з усе досить одіозним 
родом М оном аш ичів, а сприймався як представник нової 
політичної сили, відкритої для новацій. За таких умов найкращі 
шанси для утвердження в Києві отримували саме Ольговичі -  
перш за все їх глава Всеволод.

Підрозділ 3. 2. Розбудова федерації Всеволодом II
севолод був одим з найяскравіших представників 
надзвичайно розгалуженого роду Ольговичів, з яко
го вийшло більшість існуючих донині династій ук
раїнської шляхти та російського дворянства. На 
диво, він не належить до постатей, переобтяжених 

увагою істориків, хоча для сучасників це була вельми резонанс
на персона. Дослідники, коли і зверталися до цього сина Гори- 
славича (дійсно, дещо затіненого контроверсійною славою бать
ка), то оціню вали його зазвичай  негативн о . Н ап ри кл ад , 
М. Грушевський: «Незвичайно зручна і перфидна політика Все
волода, його вічна система -  розділяти і пересварювати (divide et 
impera!) вповні осягнула свою мету, хоч результати її були дуже
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нетривкі, а в загальній  еволю ції 
руського держ авного життя його 
діяльність мала дуже ш кідливий, 
руїнний вплив. Та все таки годі не 
сказати про нього , що він був 
«смислень»! (303, с. 143). Що ж, ре
зультати діяльності самого голови 
Центральної Ради, якому бракува
ло оцього макіавелізму, теж були 
нетривкі, та тим не менше під зна
ком У Н Р пром инає все XX ст. 
української історії. Так і труди і дні 
Всеволода II займ аю ть клю чове 
місце в загальній еволюції русько
го державного життя XII віку -  не
так через його суб’єктивні наміри, справді, вельми суперечливі, 
як через те, що даний князь вельми вдало осідлав головну хви
лю етнополітичного руху України-Русі. Всеволод виявився до
статньо енергійним і амбіційним, аби проводити політику, до 
якої його штовхала сама історична стихія, тобто різні політичні 
і соціальні угруповання, що склалися на той час. Це був центра- 
лізатор, що діяв за дещо інших обставин, ніж творець Московії 
Іван Калита, але вектори їхньої політики були десь паралельні.

Якщо питання політичної єдності Чернігівської землі було 
дуже важливе в період формування її території в XI -  першій 
половині XII ст., то з посиленням процесів роздроблення по всій 
Русі це питання взагалі стає першорядним. У Чернігівській землі 
XII ст. сформувалася відносно стійка політична структура і фео
дальної ієрархії, пов’язана з адміністративним поділом. Стійка 
внутрішня структура князівства зумовлювала активну зовніш
ню територіальну політику. Ця загальноруська політика відби
вала прагнення чернігівських князів до збільшення земельної 
ренти, перерозподілу її за рахунок сусідніх земель, у першу чергу 
-  Владимиро-Суздальщини. На карті тодішньої Русі неможливо 
знайти князівство, з яким би Чернігівщина не була в союзі або 
ворожнечі. Існування у різний час прочернігівських угруповань 
У Києві, Новгороді Великому, Галицько-Волинській, Полоцькій 
1 Рязанській землях, а відповідно -  і опонуючих їм просуздальсь- 
ких та інших партій найкраще свідчить про наявність у тодішнь
ому суспільстві доцентрових тенденцій. Сівши у Києві, Всево
лод опинився між двох вогн ів , між двох кланів -  своїм і
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Мономашичів. Тепер вже не він контролював події, а вони кру
тили ним, мов тріскою у весняній повені. Русь стрімко шубовс
нула на ціле століття униз, коли часто лише Дніпро рятував від 
взаємовинищення сили М стислава Тьмутороканського і Яро
слава Мудрого.

Ольговичі посунули на Переяслав -  на Андрія Монома- 
шича, на Турів -  на Вячеслава, на Волинь -  на Ізяслава. У союз 
проти Мономашичів і особливо проти найстаршого з Мстисла- 
вичів Ізяслава було втягнуто також Володимирка Галицького, 
половців і поляків. Всеволод заявив, що хоче забрати у М оно
машичів усі волості. По суті, це була психологічна війна, війна 
нервів, щось на кш талт такої собі С тратегічної О боронної 
Ініціативи XII віку -  бо реальних сил для такої котори в масш
табах цілої України-Русі Всеволод не мав. Йшлося про те, щоб 
провокувати і роз’ятрювати суперечності в стані супротивника, 
яких там і так не бракувало. Бойові ж дії виглядали типовою 
«дивною війною», за лаштунками якої точилися таємні сепарат
ні переговори, залякування одних, обмани інших тощо. Як до
тепно відзначив О. Янковський, типовою політикою Всеволода 
було кидання палаючого факелу у перенасичений вибуховими 
силами удільний світ. Великокняжий двір перетворився на роз
гнуздане торговище областями, волостями і містами. Ті князі, 
що були сильнішими, з рішеннями Всеволода мало рахувалися 
і більше покладалися на «суд Божий», тобто на свою військову 
фортуну. Великокняжа влада втрачала останні крихти свого ав
торитету (1201, с. 88).

Всеволод більше дбав про покращення стосунків з окре
мими з Мономашичів, перетягнення їх на свій бік, аніж про свою 
рідню. Яскраво проявилося це у переяславській кампанії. Місто 
було підпалене. У стані Андрія вчинилася паніка. Переяслав мав 
ось-ось дістатися Всеволоду, що обіцяв його Святославові Оль- 
говичу. Але взяття Переяслава додало б Всеволодові більше кло
поту, ніж справді посилило б його. Це переклало б на нього 
нелегкий обов’язок по обороні даного м’якого підчерев’я Русі 
від таких «невірних толковинів», якими були половці. Конфлікт 
же з половцями загрожував розколоти усю й без того хитку ко
аліцію. Тому Всеволод закулісно домовився з Андрієм, вміло 
граючи на суперечностях між тим і племінниками. За подібним 
же сценарієм Всеволодові вдалося порозумітися і з Вячеславом, 
і навіть з найсильнішим з усіх своїх противників -  Ізяславом.

Так було вибудовано кривеньку етажерку компромісів,
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підмурівком ЯК01 став пункт, що Всеволод передасть Київ після 
себе у співправління Вячеславові й Ізяславові. Тепер свої Ольго- 
вичі остаточно стають для Всеволода більшою небезпекою, ніж 
Мономашичі. Рідня вимагає чернігівських волостей, найбільше -  
В’ятицької землі. Але з родаками князь все менш церемонився.

Для подальшого правління Всеволода характерною є полі
тика нескінченного балансування між двома кланами* Демонст
руючи прихильність то до одного, то до іншого, покликаючись 
при цьому на традиційну ієрархію столів і систему княжих пе
реміщень, так ніколи і не устійнену, він насправді дбав про по-, 
силення лише власних позицій. Для цього ж треба було послаб
лювати і Ольговичів, і М ономаш ичів, але пильнувати, щоб 
робилося це більш-менш рівномірно, аби не виникло бодай тим
часової різкої переваги, що могла фатально порушити з такими 
зусиллями вибудовану конструкцію. Хитроумний же лабіринт, 
споруджуваний Всеволодом, охоплював п’ять корінних князівств 
України-Русі. Всеволод навмисно ускладнював і заплутував свій 
план, у якому скоро вже міг розібратися лише він один, а то і 
йому доводилося покладатися на стихію. У цьому лабіринтові 
блукали представники обох найсильніших кланів Рюриковичів, 
все менше сподіваючись знайти той шлях, що вів до Києва. Якщо 
ж відволіктися від деталей, то суть всеволодової політики була 
доволі проста: перетворити адміністративно-політичну структу
ру України-Русі з дуальної на унітарну, зруйнувати протисто
яння між Ольговичами и Мономашичами, пірвати жорстку при
в ’язку окремих родів до певних земель. Це перетасовування 
бачимо знову на прикладі того ж П ереяслава. Коли помер 
Андрій, то Всеволод перевів у Переяслав не С вятослава, а 
Вячеслава під тим надуманим приводом, що Турів належить до 
Києва. Вячеслав розглядав Переяслав як приступку до київсько
го столу. У Турові ж Всеволод посадив свого сина Святослава. 
Це вже послаблювало позиції Вячеслава, оскільки Турів істо
рично відігравав роль такої ж приступки до Києва, як і Перея
слав. Правда, на той час Переяслав вже мав солідну дружину, 
яка несла прикордонну службу в інтересах цілої Русі. Але слаб
кий і безвольний Вячеслав виглядав при ній швидше весільним 
Генералом. Знайти спільну мову з дружиною не вдалося. Місто, 
яке ще добре пам’ятало його батька М ономаха, потребувало 
енергійнішого правителя. До всього додалися ще й претензії 
Святослава Ольговича, не виключено, що негласно під’юджува
ного Всеволодом. У результаті Вячеслав вирішив полишити
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Переяслав і повернувся до Турова. Відтак Всеволод перевів до 
Турова Ізяслава. На перший погляд, це був небезпечний крок, 
бо Ізяславові амбіції укупі з перечяславською дружиною ство
рювали неприємну для Всеволода перспективу. Але ціною тако
го ризику Всеволод відбирав від Ізяслава Волинь, що вартува
ло свічок. На Волинь, цю для Ольговичів землю незнаєму, було 
послано Святослава Всеволодовича. Пізніше, коли вже він зма
гався за київський стіл, волинські зв’язки стали для нього далеко 
не зайвими.

Успішна політика щодо М ономаш ичів не завжди ком 
пенсувалася такими ж успіхами щодо родичів. Між тим обурен
ня Ольговичів і Давидовичів проти Всеволода пступово приму
сило їх призабути  власні незгоди. В севолодові довелося 
запросити свою братію на з’їзд до Києва, аби тут стишити її гнів. 
Але ті зібралися під Києвом і уклали союз проти Всеволода, 
домовившись не вести з ним сепаратних переговорів, а бути вкупі 
до переможного кінця. Фрондери спробували відібрати Пере
яслав у Вячеслава, але їхні плани зірвав Ізяслав. Справу довер
шила таємна дипломатія Всеволода, який розколов-таки Дави
довичів і Ольговичів.

У відповідь на утвердження Ольговичів у Києві Юрій Суз
дальський зближується зі Смоленськом. Перш, ніж розгортати 
боротьбу на Півдні, Юрій цілком обгрунтовано вирішив забез
печити собі міцні тили. Час підганяв. Тому Юрій знехтував ба
гатьма дипломатичними умовностями. Не відряджаючи послів, 
він сам особисто поїхав до Смоленська, у стан Мстиславичів -  
своїх запеклих ворогів, з якими вів жорстку боротьбу багато 
років. Переговори з Ростиславом Мстиславичем мали успіх. Так 
народилася геополітична коаліція, якій судилося дуже довге 
життя. Невдовзі Довгорукий запропонував своїм союзникам -  
Смоленську і Новгороду здійснити збройний похід на Південь. 
Але союзники не підтримали його. Занадте посилення Юрія зов
сім не посміхалося його сусідам. Смоленські зверхники стали 
лавірувати між Суздалем і Києвом та врешті-решт примкнули 
до Всеволода. Новгород же напряму відмовився надати військо 
Юрієві. Більш того, його синові Ростиславу довелося 1 вересня 
1139 р. тікати з Новгорода (1195, с. 95).

Північна столиця геть не була зацікавлена брати участь у 
південних усобицях. Київ вже давно був для неї чужим містом, 
з яким воліли торгувати, але не втручатися у його політичне 
життя. Юрій негайно ужив заходів для приборкання новгородців.
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Знов було зайнято Торжок і на цей раз ще прилеглий до нього 
великий район по р. Мсті. Новгород залишився без хлібного 
імпорту. Опозиція притихла, і Ростислав Юрійович повернувся 
до Новгорода, але ненадовго. 25 грудня 1139 р. на новгород
ський стіл запросили Святослава Ольговича, у місті посилилися 
гоніння на бояр античернігівської орієнтації. Отож, у Новгороді 
склался дуже двозначна ситуація. Лишень через три роки після, 
так би мовити, революційного унезалежнення відроджується ста
ра схема взаємин з Києвом. Святослав -  рідний брат київського 
князя й його союзник. Це створювало умови для активного втру
чання великого князя в новгородські справи, а водночас поси
лювало антикиївську боротьбу в Новгороді (1195, с. 95).

Сам же великий князь Всеволод худо-бідно підтримував 
сталий баланс сил всередині України-Русі, але мудро намагався 
не поширювати свою активність на колонії. їх було винесено за 
дужки складних розрахунків. Це полегшувало справу і давало 
шанс навести лад у власне Русі. Колонії було полишено Юрієві 
Довгорукому, якого все ретельніше відтісняли від справ метро
полії. Всеволод робив це уривками, але методично: відібрав від 
Юрія Остер, ще якісь міста, грабував його табуни тощо.

Всеволод відкликав Святослава з Новгорода і спробував 
замість нього посадити там свого сина. Тоді верх в Новгороді 
взяла античернігівська партія. Вона розгорнула справжню по
літичну дискусію про князя-наступника, що тривала дев’ять 
місяців. Найбажанішим претендентом був Святополк Мстисла- 
вич -  незалежний і від Києва, і від Суздаля. Та ця кандидатура 
викликала сильний опір київського князя. На хвилі цих супере
чок 26 листопада в Новгороді утвердився син Юрія Довгоруко
го Ростислав. Як безхитросно повідомляє Лаврентівський літо
пис: «Новгородци не стерпяше безо князя седети, ни жито к ним 
не идяше ниоткуда же» (52, с. 309). Якщо чотири українські кня
зівства були вже міцно вплетені у мереживо, що його плів Все- 
полод, то Галич все ще був осібно. Аби охопити непокріну Га
личину з двох боків, Всеволод іде на все більше зближення з 
Польщею. 1142 р. між Ольговичами і Владиславом II укладено 
союз. Син Владислава одружився з Дзвениславою Всеволодів
ною (268, с. 74). Польський принцепс сам вельми потребував 
того, бо його конфлікт з братами вже переріс у феодальну війну. 
Всеволод послав проти мазовецького Болеслава Кучерявого ве
лику дружину з своїм сином Святославом, своїм племінником 
Ьяславом  Давидовичем Чернігівським і навіть примусив до
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походу В олодим ирка Г алицького . 
Похід пройшов без особливих усклад
нень. Супротивники зустрілися біля 
м. Черська, але до бойових дій справа 
не дійшла (1235, с. 367). Відбулися пе
реговори, молодші брати Владислава 
п ідкорилися йому. Під час походу 
руські дружинники захопили багато 
троф еїв і полонених, причому 
«вземше боле мирных, неже ратьных» 
(53, с. 313). Необхідний Всеволодові 
для тримання в покорі Володимирка 
Галицького союз з поляками зміцню
вався і наступного року, коли польські 

вельможі були навіть запрошені на весілля великокняжого сина 
Святослава (53, с. 313). Хмари над Володимирком все густішали.

1142 р. шведи на 60 судах напали на новгородців, що по
верталися «з замор’я». Шведи занали поразки, але їхній напад 
був не простим нальотом на купців, а провісником хрестового 
походу на новгородську державу (678, с. 12).

У зв’язку з посиленням польської загрози Володимирко 
1144 р. переніс головний стіл землі з Перемишля до Галича. Сво
йому небожеві Іванові віддав в уділ Звенигород. Коли ж Іван 
став інтригувати проти нього за допомогою бояр, Володимирко 
вигнав його зі Звенигорода і став правити у Галичині єдинов
ладно, жорстоко караючи крамольних бояр (354. с. 80). Безпо
середнім приводом до відкритого конфлікту навколо Галича ста
ло вокняжіння на Волині Святослава Всеволодовича. Володимир 
Галицький розумів, що наступним кроком Всеволода стане по
ступове підминання Галича під Волинь. Між тим Володимирко 
був першим князем, якому вдалося стабілізувати ситуацію в Га
личині. Він зумів подолати опір не лише інших князів, а й місце
вого боярства. Це і дозволило йому сподіватися на більшу 
незалежність від Києва (1045, с. 107). Але у відповідь на Володи- 
миркові демонстрації самостійності Всеволод 1144 р. пішов на 
Галич. Перемога лишилася за Києвом, але відносини, звісно, не 
покращилися. З боку Всеволода це була демонстрація сили не 
лише Володимиркові, а й усім руським князям, яких він зібрав 
для походу. Для Всеволода було принциповим, аби даний 
конфлікт сприймався не як зіткнення двох рівних князів, а як 
покарання заблудлого сина силами усього роду. З іншого боку,
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слід було пов’язати усіх князів спільними діями під егідою Киє
ва Тому до походу були залучені і Мстиславичі, і Ольговичі, і 
Давидовичѣ і городенські Всеволодовичі, і навіть великий князь 
польський Владислав-Герман.

Зрештою сама природа сприяла відсутності великих усо
биць навколо Києва. Осінь 1143 р. була дуже дощовою, зливи 
тривали з 8 вересня до 12 грудня і призвели до повеней. Над 
Києвом пронеслася руйнівна буря. Наступний 1144 р. почався 
відзимком, на Великдень випав сніг «коневі до черева» (53, 
с. 314). Натомість літо було спекотним, у Новгороді погорів увесь 
Холм. По тій пожежі єпископ Ніфонт ремонтував і розписав при
твори Софії. 1145 р. і в Києві згоріло пів-Подолу.

Тоді ж відбувається різкий перелом на Близькому Сході. 
1144 р. Зенгі відновив джихад і взяв в облогу Едесу, передовий 
пост християн за Євфратом, що захищав їхні сирійські володін
ня. Звернення оточених по допомогу до Єрусалима й Антиохії 
залишилися без відповіді. Сапери і облогові машини пробили 
міську стіну, і на Різдво 25 грудня 1144 р. Едеса впала. Майже 
піввіку Едеса контролювала шлях між Халебом і Мосулом, при
кривала Антиохію. Зенгі відтіснив франків на правий бік Євфра
ту. Антиохії належало самій стримувати ісламський натиск. 
Правда, через рік франки відвоювали місто.

Тоді ж Європою поповзли чутки про могутнього царя- 
пресвитера Іоана, котрий нібито владарює десь в тилу у мусуль
ман. Чутки ці відіграли важливу роль у підготовці Другого хре
стового походу (308, с. 10). А 14 вересня 1146 р. Зенгі загинув в 
результаті внутрішніх чвар. Та його син Нуреддін продовжив 
батькову справу, знову захопив Едесу і не лишив там каменя на 
камені (944, с. 14-15).

Тим часом продовжувалися бойові дії між Всеволодом і 
Володимирком Галицьким. Останній налаштував галичан про
ти себе своїм невмінням вести війну і запрошенням на допомогу 
Угрів. Володимирко виявився не в змозі справитися зі всеволо- 
Довою раттю. Галичани відверто роптали: «Мы сде стоимы, а 
там жены наша возмуть» (53, с. 226). Невдоволення галичан ви
лилося взимку 1144 р. у повстання. Скориставшись з відсутності 
Володимирка, що поїхав, очевидно, з усім двором і частиною 
Дружини «на лови» до Тисмениці, галичани запросили на свій 
стіл Звенигородського князя Івана Ростиславича, примусили 
Цілувати їм хрест і укласти ряд. Дізнавшись про це, Володимир- 
Ко зібрав дружину і поспішив до Галича. Городяни енергійно
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оборонялися. Іван , на відміну від володим ирового  батька 
Володаря, який цілком легковажив хресним цілуванням, зму
шений був слідувати умовам ряду. Три тижні тривала облога. 
В ніч на 18 лютого, на четвертий тиждень, загін галичан на чолі 
з Іваном Ростиславичем здійснили вилазку. Вона завершилася 
невдачею. Повернутися до міста загін не зміг, а Іван пішов аж на 
Дунай -  бо до Звенигорода йому вже не було вороття, могутній 
дядько дістав би його і там (565, с. 121). На Дунаї Іван залишав
ся якийсь час, а потім степом відправився до Києва, до Всеволо
да, що пожалував йому В’ятицьку землю (468, с. 407). Проте 
втеча Івана не зломила галичан. Вони ще тиждень билися з дру
жиною Володимирка. Лише в результаті настійних атак останній 
домігся взяття міста. Увірвавшись до міста, дружинники забили 
без усілякого суду багатьох мешканців, інших же «казнью злою» 
стратив сам князь (671, с. 98-99).

Не пізніше 1146 р. Іван утвердився в місті Берлад. Тут 
зібрався гурт відчайдухів з русів, волохів та інших етносів. Це 
утворення виступає в літописах під збірною назвою «бродни- 
ки». їх вважають далекими попередниками запорозьких і донсь
ких козаків. Інколи вони об’єднувалися з половцями і їхня сила 
зростала. Вони становили серйозну загрозу для правителів Русі, 
Угорщини, Польщі (203, с. 34).

1145 р. почався надзвичайно м’якою і малосніжною зимою. 
Всеволод після часткового вирішення галицької проблеми зосе
редився на Києві. Він не збирався повертати столицю Монома- 
шичам. Але й одразу передати Київ синові було неможливо, 
тому головний стіл таємно обіцяно братові Ігореві. Здійснено 
це ще перед галицьким походом у ході традиційних для Всево
лода торгів з васалами, коли Всеволод неодноразово отак за
кладав і перезакладав і столицю, і волості. Навряд чи Всеволод 
збирався тоді дотримуватися обіцянки. Але ситуація змінилася 
після повернення з Галича. Всеволод посилився, але зміцнилася 
і коаліція очолюваних ним князів. Всеволод злякався можли
вих домовленостей васалів за його спиною. Слід було негайно 
посварити їх між собою -  перш за все протиставити найсиль- 
ніші фігури, Ізяслава й Ігоря Ольговича. Це ослабило б позиції 
«кронпринців» обох кланів, причому Ізяслава, в якого забирав
ся Київ, це компрометувало б в очах усієї рідні. Ігоря ж завчас
не розкриття домовленості наражало на невдоволення з боку 
його рідні. Себе ж Всеволод виводив за дужки нової провокова- 
ної усобиці, лишаючись захмарним арбітром понад битвою.
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яжйвш и  усі за і проти, Всеволод закликав 1145 р. до Києва 
свою братію та двох інших претендентів на київський стіл -  
Ізяслава і Володимира Давидовича -  й оголосив свою волю. За- 
скочені зненацька князі присягнули не шукати Києва під Ігорем. 
Далі Всеволод узявся «догнути» Ізяслава. Протистояння було 
ускладнене тим, що обоє породичалися з польськими князями, 
які теж конкурували між собою. Під час княжого з ’їзду дбо од
разу після нього Всеволод отримав послання від Владислава II 
з повідомленням про новий спалах усобиць в Польщі. Київсь
кий двір вельми серйозно поставився до підготовки нового по
ходу, котрий, окрім вирішення польських проблем, мав ще й 
зміцнити позиції самого Всеволода на Русі. До участі в акції, 
яку очолив Ігор Ольгович, було залучено більшість князів з 
України-Русі. Результат цього походу подається у джерелах по- 
різному. Негативно настроєний щодо Владислава і Русі Вінцент 
Кадлубек пише про повний розгром русичів (124, с. 170). Київсь
кий же літопис, навпаки, повідомляє, що ворохобники Болеслав і 
Мешко віддали Владиславу 4 міста, а «Игореви с братьею Визну и 
тако узвратишася в свояси мног полон вземше» (53, с. 318).

Останнє говорить про неослабну увагу Ольговичів до Лит
ви. Закріпилася оцінка польської угоди 1145 р. як «фактичної 
ліквідації сеньйорату в Польщі, оскільки об’єктивно визнано 
рівність усіх Болеславичів, гарантом якої стали не лише самі 
польські князі, а й прибулі до Польщі руські феодали» (268, 
с- 77). Отже, цей договір був своєрідним аналогом Любецьких 
Угод. Можливо, він і приймався не без огляду на руський досвід. 
З іншого боку, подібний принцип рівноправності трьох гілок 
Пястів був дуже на руку Ольговичам, адже вони поступалися 
старшинством перед Мономаховичами і подальша доля столиці 
все ще лишалася відкритою. Запровадження польської новації 
на Русі зняло б необхідність повернення Києва від Ольговичів 
До Мономашичів.

Але подібні масштабні плани Всеволода потребували від
повідного пропагандистського забезпечення. Саме у цьому кон
тексті слід розуміти численні літописні звістки про його побож
ність, що так контрастують з його ж билинним образом. Всеволод 
являв себе будівничим, меценатом церкви, поціновувачем мис
тецтва. За цим -  прагнення підім’яти церкву під себе, використа
ти іі у власних інтересах, як це вже вдавалося Ярославу Мудро
му чи Святополкові II. На цьому грунті не забарився конфлікт з 
Митрополитом, що врешті-решт виїхав до Царгороду.
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Проте на відміну від Володимира Мономаха Всеволод II 
не зміг узяти під контроль різношерсту київську громаду, яка 
на його часи вже чітко ділилася на різні партії, що тяжіли до 
різних земельних князів, чи певніше -  до боярських угруповань 
різних волостей, з якими були пов’язані ще слабкими діловими 
зв’язками і більш суттєвими родинно-майновими. Тому-то пе
ред Всеволодом поставали вже значно складніші завдання, ніж 
колись перед Мономахом. Останній застав київське боярство 
знесиленим і деморалізованим повстанням 1113 р., над усіма 
партіями домінувала саме та, що орієнтувалася на М ономаха, 
але й за цих умов хитрий степовик кілька разів відхиляв запро
шення, мабуть, домагаючись послів від ширших київських кіл. 
Надалі М ономахові доводилося лише дбати про збереження 
цього великого стартового капіталу довіри. Нічого подібного 
не мав Всеволод II. Часто він не міг опертися навіть на чернігів
ську партію київського боярства, оскільки князева прагматична 
політика рідко була прочернігівською. Київськими мужами до
водилося маніпулювати так же, як і князями. Але бояри були 
пов’язані між собою набагато тісніше, розсварю вати їх було 
важче. Тому стосунки між князем і городянами лишалися до
волі напруженими впродовж усього його правління. Це була 
ще одна причина всеволодового загравання з духовенством. 
Саме при цьому князеві відновилося регулярне літописання у 
Києві, почасти ініційоване ним самим як важлива зброя у пол
ітичній боротьбі, почасти інспіроване антикняжими силами. 
Тому Київське зведення містить надто суперечливі і акцентовані 
оцінки.

Крім того, Всеволод був повного протилежністю М оно
махові у ставленні до половців, зате цілком наслідував свого 
батька кипчакофіла. Якщо Олег водив половців на Лівобереж
жя, то син -  вже на Турівщину і Галичину. Цей тюркський век
тор політики, яким пізніше спокушалися і Хмельницький з Д о
рошенком, сильно шкодив авторитетові київського зверхника 
серед широких мас. У цьому -  важлива відмінність між Все
володом і сучасними йому королями. Якщо централізаторська 
політика Всеволода об’єктивно була на руку містам, то постійно 
провоковані усобиці (та ще й за участю половців) відвертали від 
нього купців і ремісників, не кажучи вже про селян. Всеволод не 
був ні боярським князем, ні антибоярським (якимим пізніше 
були Данило Галицький чи його батько), не був це князь дру
жини (як-от Святослав Войовник), ані покровитель купців і лих
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варів (як С вятополк II), не п ідносила його популістська 
хвиля (як Всеслава Полоцького чи того ж М ономаха). Князь 
так і не визначився з соціальною базою, маневруючи між різни
ми станами і прошарками точнісінько так, як між князями і рег
іонами. Був Всеволод чи не найбільшим еквілібристом на вели
кому столі.

Повернувшись з галицького походу, Всеволод 24 липня 
розхворівся і виїхав з Києва під Вишгород (174, с. 329). Чуючи 
смерть, він покликав братів і знатних киян і офіційно передав 
владу Ігореві. Той, повернувшись до Києва, скликав віче на кня
жому дворі під Угорським. Другого дня, повернувшись до Виш- 
города, Ігор прийняв осібну присягу від вишгородців. Відтак 
Всеволод послав до Ізяслава і Давидовичів, але помер 1 серпня 
1146 р. (літописи демонструють великий різнобій у даті, обгрун
тування її дає М. Бережков) (174, с. 312). Утретє після Любеча в 
Києві змінювалась династія, і втретє ж нова династія приймала 
любецький принцип: наголошуючи на своїй лінії, перехопити 
вотчинні права на Київ у попередниці (1025, с. 43).

Відомі нам літописи не зберегли некролога Всеволода. 
Яким він міг бути -  показує стилізація М. Карамзіна: «Всеволод 
спокійно закрив очі навіки: князь розумний і хитрий, пам’ятний 
частково розбійними міжусобицями, частково державними бла
годіяннями! Досягнувши престола київського, він хотів облаш
тування і тиші, виконував дане слово, любив справедливість і 
повелівав з твердістю; одним словом, був найкращим з князів 
Олегового бунтівливого роду» (497, с. 125).

Іншу характеристику дав Б. Греков: «Енергійний політик, 
Що прекрасно вмів використовувати з вигодою для себе дуже 
тяжкі і заплутані ситуації, перемагати одних своїх ворогів за до
помогою інших..., залишаючись князем чернігівським, володів 
і значною частиною колиш ньої Давньоруської держави. Але 
характер його владарювання в Києві говорить про те, що він 
Дивився на Київ як на свою здобич, і не дивина, що київська 
міська маса ставилася до нього вороже. Не маючи можливості 
повстати проти свого гнобителя, вона змогла лише скористати
ся його смертю, аби розправитися з ненависними ставлениками 
всеволодовими» (294, с. 510).
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Підрозділ 3. 3. Велика усобиця 1146-1154р. 
і крах федерації

одночас і міжнародна ситуація змінюється на ко
ристь Мономашичів. Зокрема, в Польщі ще на по
чатку 1146 р. спалахнули нові усобиці, спрямовані 
проти всеволодового свата і союзника Владислава. 
Приводом до них послужили репресії Владислава 

проти магната Петра Власта. Перехід багатьох представників 
знаті на бік опозиції призвів табір принцепса до повного роз
грому. У березні 1146 р. Владислав втік до Німеччини (268, с. 75).

Всеволодів брат Ігор мусив фактично відновлювати тра
дицію дуумвірату, хоч і з інших міркувань, ніж його поперед
ники Ярополк і Вячеслав. Співправителем хворого на ноги Ігоря 
(мабуть, спадкова хвороба, відома ще в його прадіда Ярослава 
Мудрого) став його брат Святослав. По смерті Всеволода кияни 
вдруге за кілька днів присягнули Ігореві -  тепер вже на «Яро- 
славовому дворі» -  головній резиденції «на горі». Але слідом на 
Подолі зібралося альтернативне віче, на нього викликали Свя
тослава, почали скаржитися на всеволодових тивунів, зажадали 
полегшення податкового тиску, аби судові кошти і кари були 
врегульовані. Кияни домагалися княжого суду, а не тивунсько- 
го -  цілком у дусі західноєвропейських городян: «Ратша нам 
знищив Київ, а Тудор Вишгород, а ти, княже Святославе, цілуй 
нам хрест за свого брата і за себе: коли нам буде яка кривда, то 
судіть нас ви самі» (1040, с. 133). Це нагадувало грізний 1113-й р., 
але на цей раз згуртованість «ліпших мужів» вже була значно 
вищою, вони не допустили народних виступів, а обмежилися 
демонстрацією сили: віче зібралося на конях. Святослав присяг
нув, що кривд більше не буде, а тивунів віддав на волю грома
ди. Відтак і кияни знов присягнули Святославові , поїхали з ним 
до Ігоря, де повторено взаємні клятви. Конфлікт завершився роз
грабуванням дворів Ратші і мечників -  судових агентів. Це була 
перша засвідчена літописом угода київських громадян з княжою 
владою, але, мабуть, не остання, хоча більше ніде хроніст не 
зупиняється так детально на подібній процедурі як під 1146 р.

Перед київськими дуумвірами відкривалися непогані пер
спективи. 1145-47 роки були голодними для Німеччини й А в
стрії. Продаж туди хліба та інших продуктів обіцяли непогані 
прибутки для Русі, але й занадто посилювало Галич, що конт
ролював торгові шляхи через Карпати. 1145 р. в Галичі було
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створено власну єпископію. Правильно вирішивши галицьке 
питання, Київ міг би зробити черговий важливий крок у пере
орієнтації своєї торгівлі з підупалого вже шляху з Варяг у Гре
ки на центральноєвропейський напрямок. Проте два князі ви
явилися набагато слабшими, ніж один Всеволод. Наразі їм було 
зовсім не до вирішення стратегічних завдань. Не було знято 
навіть тактичних проблем.

Загалом тогочасна ситуація вимагала рішучих енергійних 
дій. Проте ні Ізяслав, ні Давидовичі так і не підтвердили давньої 
присяги на вірність Ігореві, натомість їхні партії у Києві різко 
активізувалися. Хоча найодіозніші для киян постаті вже були 
зняті з політичної шахівниці, проте опозиція все ще мала доволі 
тем для критики. Половецьке, митрополиче, галицьке питання 
були тільки надводними вершечками величезного айсбергу пре
тензій. Пасивність дуумвірів викликала загальна розчарування. 
Досить швидко (за М. Грушевським, десь 10 серпня (303, с. 148)), 
«кияни знеохотилися Ігоря і послали до Ізяслава в Переяслав, 
кажучи: іди, княже, до нас, хочемо тебе» (53, с. 323). Ізяслав враз 
не лиш привів переяславську дружину, а й розіграв карту чор
них клобуків -  ворожого до половців тюркського племені, роз
селеного Мономашичами на південних рубежах Переяславщи
ни і Київщ ини. Це була реальна альтернатива половецькій 
політиці Ольговичів -  причому набагато прийнятніша для мас. 
Зрозуміло, що вороги половців були противниками Ольговичів. 
Чорні клобуки заявили Ізяславові: «Ти наш князь, а Ольговичів 
не хочемо! Іди скоро, а ми з тобою» (53, с. 323). З того часу 
чорні клобуки відігравали вирішальну роль у вокняженні в Києві 
Мономашичів. У самому ж Києві, напевно, існувала клобуцька 
антиполовецька партія.

На підтримку Ізяслава виступили міста південної Київщи
ни. З одного боку, цьому сприяв антиполовецький імідж Ізяслава 
та його предків. З іншого боку, міста вже ставалами досвідчени
ми змагунами у політичних іграх: їм вигідніше було балансу
вати між різними княжими родами, ніж допустити монополіза
цію влади однією гілкою Рюриковичів. Білгород і Василів, які 
першими прислали гонців до Ізяслава, непокоїла демонстративна 
увага Ольговичів до Вишгорода. Київщина почала колотися на 
північну і південну частини, але й самим киянам вже кортіло 
обирати князів, а не отримувати їх у спадок. Елементи респуб
ліканізму все сильніше захоплювали уми. Саме в цьому був го
ловний пафос легенди про запрошення варягів. Вона та й уся
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Повість врем’яних літ носили вже помітно виражений антимо
нархічний характер. Якщо на початку Нестор ставив питання, 
хто має найбільше прав на Київ, то весь подвльший текст пра
цює на висновок, що такої монополії не має жоден рід. Оці на
строї і ворохобили киян у серпні 1146 р.: «Не хочемо бути якимсь 
дідичним володінням Ольговичів» (53, с. 323).

Ігор же намагався привернути до себе бодай Давидовичів, 
і дав їм волості, які ті зажадали. Далі покликав до себе київських 
бояр Уліба й Івана Войтишича, сказавши: «Чим булисьте за мого 
брата, будете і в мене». Це була спроба заспокоїти колишніх 
ставлеників Всеволода, занепокоєних здачею Ратші. Проте боя
ри вже вели подвійну гру. 13 серпня до Києва приступив Ізяслав, 
випередивши Давидовичів. Ігор зустрів його з полками двох 
Святославів (брата і племінника). Київські полки стояли осто
ронь, і коли Ізяслав підійшов, перейшли до нього. Коротка бит
ва завершилася тріумфом Ізяслава. Ігоря знайшли через чотири 
дні: втікаючи, він загруз у болоті, його кинули до монастирського 
порубу в П ереяславі. Бояр і дружину О льговичів кияни 
пограбували, забравши навіть майно, сховане у монастирях. 
Святослав Ольгович встиг утекти за Дніпро.

Демонтаж імперії досяг вирішальної стадії. Якщо до Все
волода навколокиївські усобиці ще можна було інтерпретувати 
як чернігівські за своїм походженням, то після його смерті вже 
саме Київ стає епіцентром політичної нестабільності на Україні. 
За підрахунками С. Томашівського, 1146-1246 р. в Києві зміни
лося 47 князювань 24 князів з .7 ліній і 3 родів, причому лише 
один здобував стіл сім разів, п’ятеро -  тричі, семеро -  двічі. Щодо 
тривалості безперервного панування, то лише одне було 13 років, 
одне -  6, два по 5, чотири по 4, три по 3, сім по 2 і 35 однорічних 
чи й того менше (1062, с. 323).

Таке вперте домагання Києва можна тлумачити лише єди
ним чином: відбувалася перебудова імперських структур Украї- 
ни-Русі у структури моноетнічної держави -  потенційно зі ста
тусом королівства. Якби Київ був лише столицею віджилої 
імперії без чіткої перспективи стати центром королівства, навко
ло нього не ламалося б аж стільки списів. Тому зовсім не мож
ливо погодитися з тезою Р. Іванченко: «З середини XII ст. Київ 
фактично перестає бути політичним центром колись великої дер
жави Подніпровського регіону» (414, с. 56). Ні, Україна-Русь 
XII ст. могла консолідуватися лиш навколо Києва як природ
но-географічного й історичного центру її земель. Не сталося
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принципових перемін й у наступні епохи. Звичайно, обкраяна 
Україна знала й інші столиці -  як-от Галич і Львів за татарщи
ни, Кам’янець-Подільський 1919 р. чи Хуст 1939 р. Але симво
лом і запорукою соборності завжди виступав саме Київ. Хоча у 
другій половині XII ст. він, дійсно, переживав нелегкі часи, але 
це був аж ніяк не занепад, а переродження до нового життя, що 
переконливо засвідчується археологічними джерелами.

Тим часом геополітичний контекст, в якому Києву надалі 
належало виконувати столичні функції, докорінно змінюється. 
До влади у Візантії приходить третє покоління Комнінів в особі 
Мануїла (1143-1180). Він був найпривабливішим представником 
династії, вдало поєднуючи кращі риси батька і діда. Розумний, 
лю б’язний і великодушний, був водночас і ромейським бази- 
левсом -  культурним, ерудованим, навіть богословськи освіче
ним, і західним лицарем -  галантним, звитяжним, невтомним. 
Л атиняни захоплювалися ним більше, ніж будь-яким іншим 
іператором. Прихильник розкошів і насолод, він уславився своїми 
пригодами. Разом з тим це був видатний і вельми честолюбний 
політичний діяч. Його завойовницькі плани, переважно цілком 
утопічні, поширювалися на всю Європу. Він потребував від дер
жави незмірного напруження всіх сил, чим виснажив її і набли
зив до загибелі. ПІ. Діль називає його останнім великим імпера
тором (338, с. 101). Разом з тим його плани виходили далеко за 
межі можливого. А. Васильєв прямо називав його «політичним 
фантастом XII ст.» (217, с. 260-261). Він планував підпорядкува
ти своїй владі Угорщину, розраховуючи, що це зіллє воєдино 
державні території Візантії і Русі (980, с. 117).

Під загрозою турецької навали Раймунд Антиохійський 
звернувся до папи Євгена III з проханням про організацію но
вого хрестового походу. Проте в Європі вже не було того релі
гійного фанатизму, що напередодні першого походу. Не було 
ентузіазму і в папи, що полишив Рим, оскільки там утвердилася 
республіка: купці і ремісники, об’єднавшись з дрібними рица
рями, штурмували Капітолій, вигнали консулів і передали вла
ду «священому сенату» на чолі з Арнольдом Брешіанським. Вод
ночас з півдня папі загрожували нормани Роджера II. За цих 
умов папа доручив проповідь походу Бернарду Клервоському. 
Той загітував перш за все молодого французького короля Лю
довика VII, що прагнув спокутувати особистий гріх за спалення 
церкви у Вітрі. Потім Бернард перебрався до Німеччини. Тут 
перші проповідники вже встигли ініціювати єврейські погроми.
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З приходом Бернарда вони припинилися, оскільки той запропо
нував альтернативний, значно ширший план: католицька Євро
па мала виступити проти невірних на трьох фронтах -  в Сирії, 
на Піренеях і за Ельбою.

Аналізовану добу М. Гру шевський назвав «найбільш бур
хливим і найбільш докладно описаним в наших джерелах і тим 
інтересним періодом нашої історії» (303, с. 149). їй присвячено 
центральну частину Київського зводу 1199 р., авторство якої 
Б. Рибаков приписує київському бояринові Петрові Борислави- 
чу. Б. Рибаков називає цю частину «кращим зразком боярсько- 
князівського літописання», що становить «особливий інтерес». 
Його автора він характеризує як літописця нового типу, що по
єднував великий літературний блиск з умінням документувати 
оповідь автентичними матеріалами (923, с. 339). М. Котляр оха
рактеризував дальші події як «воістину грандіозну громадянсь
ку війну в державі, до якої були втягнені князі не лише півден
ної, а й П івнічної Русі. Ця війна тривала понад п ’ять років, 
принесла тисячі жертв, завдала лиха людям, призвела до заги
белі міст і сіл» (579, с. 127). О. Толочко пов’язує політичну кризу 
1146 р. з крахом любецьких принципів: «На відміну від Польщі, 
на Русі не вдалося до кінця послідовно провести рішення Лю- 
бецького з’їзду... Зі зміщенням Ігоря Ольговича знову востор- 
жествувала ідея відсутності вотчинних прав на Київ у будь-якої 
династії. Режим Любецького з ’їзду лишився як ідеальна бажана 
схема в середовищі Мономашичів (точніше Мстиславичів), які 
й далі не полишатимуть надії відродити політичну спадщину діда» 
(1025, с. 45). Подальша боротьба велася за збереження і моди 
фікацію любецьких принципів (Ізяслав) або за повне заперечення 
їх (Юрій Довгорукий).

Ряд істориків взагалі схильні виділяти 1146 р. як найбільш 
переломний рубіж XII ст. (1025, с. 45). Справді, історія України- 
Русі далі різко відмінна від попередньої навіть за суто кількісними 
показниками. За 35 років (1146-1180) жоден з київських князів не 
втримався більш-менш тривалий час, вінець переходив з рук в 
руки, причому дехто отримував його по два-три рази, тоді як за 
попередні 53 роки (1093-1146) у Києві змінилося всього п ’ять 
князів -  в середньому по десять літ. За наступні ж 35 літ було 
13 князів, пересічно по три роки на одного. Оскільки дехто зай
мав Київ двічі-тричі, то усіх княжінь було понад 20 (873, с. 8-9). 
П ідрахунки Б. Р и б акова  ще скрупульозніш і: за ЗО років 
(1146-1176) змінилося 28 княжінь. Дехто з князів «помирав своєю
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смертю, інших вбивали, труїли чи 
виганяли з Києва через місяць, або 
вісім днів, чи навіть через кілька 
годин (від ранку до обіду)» (925).

Відкриває цей список Ізяслав, 
за висловом літописця, «благочес
тивого кореня благая отрасль». Він 
народився у Н овгороді близько 
1097 р. від шлюбу Мстислава Вели
кого і норвезької принцеси Христи- 
ни, отримав християнське ім’я Пан
телеймон. Дитячі та юнацькі роки 
його минули у Новгороді. Згодом 
разом з батьком переїхав до Білго- 
рода, а відтак і Києва. Уперше літо
пис згадує тридцятирічного Ізяслава на бідному курському пре
столі. З волі батька брав участь у розгромі Полоцька, після чого 
вокняжився у ньому. 1131 р. він знову за батьковим наказом 
разом з братами Всеволодом і Ростиславом здійснив успішний 
похід проти чудських племен і наклав на них данину. Згодом 
Ізяслав брав участь у поході Мстислава на Литву. За період кня
зювання свого дядька Ярополка Ізяслав втягнувся в усобиці, що 
коштувало йому спершу полоцького, а потім переяславського, 
туровського і дорогичинського столів. За оцінкою М. Котляра, 
«винятково активний і гарячий Ізяслав Мстиславич одразу по 
вокняжінні Ярополка зробився однією з основних фігур на по
літичній шахівниці Русі. З ним змушені були рахуватися й ро
дичі Мономашичі й суперники Ольговичі» (579, с. 126). 1135 р. 
Ізяслав зміцнив своє становище, одержавши від Ярополка бага
ту Волинську волость, яка аж кілька століть буде «отчиною» його 
нащ адків . За однією  з версій, далеким нащ адком  Ізяслава 
був ще «некоронований король» Русі XVI віку К остянтин 
Острозький (236, с. 89-90).

Оцінки Ізяслава дуже різноманітні. У літописах вони 
цілком позитивні. Біограф Ю рія Довгорукого О. Яновський 
малює портрет його головного супротивника переважно в тем
них тонах: «Ізяслав -  особистість непересічна... Політичне і мо
ральне обличчя Ізяслава формувалося під різними суперечли
вими впливами. Він відчув на собі впли М ономахового дому, 
відзначався мужністю, наполегливістю. Разом з тим він був жор
стокий, підступний, злісно мстивий, дріб’язково корисливий.
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Справді патріотичні почування були йому чужі. Стикаючись з 
труднощами у здійсненні своїх планів, він з легкістю передавав 
руські міста і села іноземцям... Ізяслав закликав на руську зем
лю західні держави, не кажучи вже про тюрків-кочівників. Він 
був спритним, вертким накопичувачем і, мабуть, досконало во
лодіючи мистецтвом лицемірства і ханжества, зумів здобути сим
патії деяких сучасників» (1201, с. 116). У полоні подібних гостро- 
негативних оцінок був П. Загребельний, творячи практично 
єдиний на сьогодні художній образ Ізяслава в романі «Смерть у 
Києві». З рішучим запереченням нігілістичної оцінки князя вис
тупив М. Шестопал (1155). Більш випуклий портрет дав Ю. Те
рещенко: «Вихований у традиціях свого діда, він прагнув відігра
вати таку саму визначну роль у політичному житті Русі-України. 
Проте, на відміну від Мономаха, Ізяслав виявився противником 
Константинополя і провідником латинських впливів. Його дядь
ко Юрій залишався вірним візантійській орієнтації. Талановитий 
воєначальник Ізяслав користувався повагою своєї дружини, в якій 
культивувалися західноєвропейські рицарські звичаї. Галицько- 
Волинський літопис згадує, що під час перебування союзника 
Ізяслава Болеслава Кучерявого в Луцьку король «пасував мечем», 
тобто висвятив у рицарі багатьох бояричів» (1011, 140).

Ізяслав, тільки-но утвердившись у Києві, негайно почав 
переділ всеволодової спадщини: повернув у свою особисту 
власність міста, відібрані Всеволодом, на Волині посадив свого 
племінника Володимира Андрійовича. Відтак постало питання, 
що чинити з Вячеславом. Сам по собі він не був сильною фігу
рою. М. Грушевський пише про нього цілком саркастично: «Вя
чеслав мусив мати вже 60 літ. Що був з нього не дурень випити, 
показує сама його смерть: з вечора перед смертю він був «ве
селий» і в тім похміллю віддав Богу духа» (303, с. 150). З іншого 
боку, Вячеслав був найстаршим Мономашичем і як номіналь
ний співправитель був дуже корисний Ізяславу проти претензій 
Юрія Довгорукого. Та навколо Вячеслава вже сформувалася 
певна партія, що найбільш непокоїла Ізяслава. Юрій був дале
ко, турівська ж партія під боком, тому Ізяслав вирішив наступ
ний удар завдати саме по ній. Він арештував головних дорад
ників Вячеслава і віддав Турово-Пінську волость своєму синові 
Ярославові, а Вячеслава перевів на Погорину -  одну з найбід- 
ніших волостей на києво-волинському пограниччі.

З Давидовичами вдалося домовитися відносно легко -  вони 
задовільнилися таким ласим шматком, як Сіверщина, відібрана
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від Святослава Ольговича. До того ж Ігор був потенційним кан
дидатом на Чернігів. Тримаючи Ігоря в порубі, Ізяслав мав силь
ний козир проти Давидовичів.

Святослава Всеволодовича Ізяслав хотів прихилити до се
бе, демонстрував симпатію до «свого сестринича», дав йому По
бужжя: «Бужськ і М ежибож, всіх п ’ять городів» (53, с. 330). 
З-під контролю випущено лише Святослава Ольговича. Саме 
він підхопив традиційну антикиївську політику свого батька, яка 
логічно привела сина до союзу з Юрієм Довгоруким. Отож, те
пер вже політичний вододіл проходив не по лінії Ольговичі -  
Мономашичі, як то було при Всеволоді, а по лінії метрополія -  
колонії. Глибоко символічно, що такий переділ політикуму було 
зафіксовано саме у селі Москов, яке тоді вперше з’являється на 
сторінках літопису.

Найслабш им місцем у вибудованому Всеволодом кон
гломераті південних земель залишався Галич. Саме до нього звер
тає свої погляди Юрій. Згодом відповідний союз було скріплено 
двома династійними шлюбами 1150 р.: Володимиркового сина 
Ярослава з Ольгою Юріївною, який виявився дуже нещасливим, 
і Олега Святославича (з Ольговичів) з другою Юріївною, невідо
мою на ім’я. Якщо Святослав забезпечував Юрію прихильність 
своїх партій у різних містах, а головне -  половців, то Володимирко 
міг примусити Ізяслава вести війну на два фронти.

Ізяслав же міг створити коаліцію з чотирьох українських 
князівств (котрольована Давидовичами Чернігівщина тепер му
сила іти за Ізяславом, який вміло розколов чернігівських князів, 
як це проробив раніш з київськими містами), а також білорусь
ких волостей Смоленськ, Турово-Пінщина, Мінськ, що піднісся 
на місці занепалого Полоцька. Білорусів надто міцно єднав з 
Києвом дніпровський шлях. Полісся потребувало економічних 
зв’язків швидше з лісостепом, ніж з такою ж лісовою Суздаллю. 
Часами на боці Ізяслава був Новгород, але ця республіка вже 
почала свою чотиривікову політику балансування між Украї- 
ною-Руссю і Волго-Окським державним ембріоном (відтак -  
Московією). Цінним союзником був ворог Юрія Ростислав Ря
занський. Традиційна проукраїнська політика Рязані дозволила 
їй зберігати самостійність і ще довше, ніж навіть Новгороду і 
Пскову -  аж до 1521 р.

Ізяслав мав союзників і у Центральній Європі: угорсько
го короля -  свого зятя, великого князя польського Болеслава 
К учерявого  -  свого свояка через ж інку, чеського короля
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Володислава II, теж свояка через Святополка Мстиславича, що 
оженився з якоюсь моравською княжною. 1148 р., повертаючись 
з другого хрестового походу, Володислав був на Русі і звідси 
добирався до Чехії. Союз Ізяслава з королем Гейзою опосеред
ковано втягував у боротьбу навколо Києва і Візантію, з якою 
вою вав Гейза через сербські землі. Союзниками Візантії був 
німецький імператор Конрад, чеський король Володислав. Гей
за ж мав сою зниками Родж ера С ицилійського і німецьких 
Гвельфів. Візантійський же імператор втягнув у союз проти Гей- 
зи Володимирка Галицького, а відтак наводив мости і до Юрія 
Довгорукого. Звичайно, така розлога коаліція створювалася в 
інтересах далеко не одного лише Ізяслава. Навпаки, вона вима
гала від нього час від часу відволікати свої резерви для допомо
ги союзникам. Наприклад, та ж Польща потерпала від числен
них нападів  пруських племен. М агдебурзькі аннали  
повідомляють, що 1147 р. Болеслав Кучерявий «з незліченим 
військом виступив проти прусів», причому його підтримали 
руські «з численими збройними загонами» (114, с. 188). Половці 
ж в ході Великої Усобиці активно вторгалися до  ̂Болгарії, де 
успішно воювали проти Візантії. Особливо нищівні набіги були 
1148, 1151-56 і 1159 р. (334, с. 112). З цього скористалися угри, і 
1154-61 р. розгорнулася чергова угорсько-візантійська війна.

Так Україна-Русь, ще тільки формуючись у своїй новій 
якості, опинилася у надзвичайно складному вузлі конфліктів, що 
зв’язав практично всі країни Центральної Європи, а через пери
петії другого хрестового походу -  і Середземномор’я. Цього разу 
ключовою фігурою усобиць виступив Юрій Довгорукий, оцін
ки якого в історіографії дуже неоднозначні. Б. Рибаков вказує, 
що той постійно «мішався до чужих справ», а його спроби заво
лодіти Києвом прямо характеризує як «південні авантюри». Своє 
характерне прізвисько князь отримав за «невтримний потяг до 
далеких чужих володінь. Його зовнішня політика визначалася 
трьома напрямками: війни з Волзькою Булгарією, торговим кон
курентом Русі; дипломатичний і військовий тиск на Новгород і 
виснажливі та марні війни за Київ, що заповнили останні де
в ’ять років його княжіння» (921, с. 218, 225). Під час великого 
княжіння Всеволода Юрій демонстративно уникав того, щоб на
давати допомогу Україні-Русі, яка потерпала від половецьких 
нападів. Він вичікував максимального послаблення цих земель, 
але врешті-решт почав діяти.

Восени 1146 р. Юрій зібрався в похід, але був затриманий
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Ростиславом Рязанським, який на прохання Ізяслава вдарив по 
Суздальській землі. Ізяслав з Давидовичами тим часом забрали 
чернігівські волості Святослава Ольговича, пограбували його 
двори і хутори. Святослав відступив у Вятицькі ліси. Але Юрій 
скоро поквитався з Рязанню і разом зі Святославом вдарив по 
найнепевніших союзниках Святослава -  Новгородові і Смоленсь
ку. 1147 р. Юрій і Святослав пішли на Давидовйчів. Святослав 
без жодної битви повернув свої волості, посадники просто по
втікали перед ним. Налякані Давидовичі перейшли до Святос
лава, навіть мали намір схопити Ізяслава.

Нова велика усобиця на Русі співпала з початком другого 
хрестового походу. Рицарі з Англії і Німеччини вирушили че
рез Угорщину, аби з ’єднатися в Константинополі. Камапнія 
1147 р. пройшла для франків невдало. Людовик Французький і 
Конрад Німецький постійно сварилися між собою, розніжені 
рицарі середини XII ст. вже мало нагадували своїх попередників 
і постійно терпіли поразки від турків (229, с. 221-222). Тим не 
менше сельджуки ослабли. Скориставш ись з цього, Візантія 
почала тіснити їх (282, с. 10). У липні 1148 р. похід безславно 
завершився. Цей другий цілком щирий спалах хрестоносного 
ентузіазму в Європі завершився повною втратою ілюзій та взаєм
ними звинуваченнями (306, с. 154). Проповідь Бернарда мала 
наслідком ще інші експедиції. Північнонімецькі й англійські ри
царі, відправляючись морем до Палестини, по дорозі висади
лися в Портукалі, порту нового Португальського королівства. 
Хрестоносці допомогли його королеві Альфонсу І захопити Ліса
бон, який і став його столицею.

Та найважливішим з погляду інтересів України-Русі став 
хрестовий похід на поморських слов’ян німецьких рицарів, 
очолених курфюрстами Генрихом Левом та Альбертом Ведме
дем. Генріх підкорив слов’янське плем’я ободритів, що жило між 
Ельбою і Балтикою, набудував там замків, навів переселенців з 
Фландрії і Вестфалії. 1143 р. там засновано м. Любек. Генрих 
Лев дав городянам самоуправління, став заохочувати любець- 
ких моряків до торгових мандрів, звідси він мріяв вирушити на 
завоювання усієї Балтики. У березні 1147 р. німецький імпера
тор зібрав нараду за участю Бернара Клервоського, на якій було 
розроблено план хрестовго походу проти слов’ян. У червні Бер- 
нар надав цим хрестоносцям ті ж привілеї, що й палестинським 
(292, с. 95-105). Бернардові монахи надихнули і ш ведського
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короля Еріха Святого, що знищив язицтво на півночі Сканди
навії і 1157 р. почав підкорення Фінляндії (229, с. 222).

Церковно-політичні проблеми загострюються і на Русі. 
Хоч військове щастя відвертається від Ізяслава, він здійснює силь
ний самостійницький крок у церковній політиці. 27 серпня 1147 р. 
у Софії Київській возведено у сан митрополита Клима Смоляти- 
ча. Це було зроблено без благословіння константинопольсько
го патріарха, з волі самого Ізяслава. Ще 1145 р. виник гострий 
конфлікт між попереднім митрополитом Михаїлом і Всеволо
дом II з приводу успадкування київського столу (1046, с. 62). 
Михаїл, виїхав до Візантії, наклавши практично перший відо
мий на Русі інтердикт на кафедральний собор, заборонив слу
жити у св. Софії (907, с. 60). 1146 р. помер патріарх М ихаїл 
Оксит, його наступник Козьма Аттік був зміщений, тому впро
довж майже усього 1147 р. патріарший престол лишався не зай
нятим. Ізяслав скористався слушною нагодою. Формально скли
кання собору узяв на себе єпископ О нуф рій, але на його 
звернення відгукнулися не всі. До Києва прибуло сім владик: 
Онуфрій, білгородський Федір, переяславський Єфимій, юріївсь- 
кий Дем’ян, володимирський Федір, новгородський Нифонт і смо
ленський Мануїл. Отже, ще троє з десяти єпископів знехтували 
собором (1046, 62). Згідно новгородського літопису, Нифонта 
на соборі не було (44). П. Толочко сумнівається й у присутності 
Мануїла (1046, с. 62). Ізяслав доводив єпископам переваги мати 
власного митрополита. Новгородський єпископ Нифонт і смо
ленський М ануїл на це не пристали, зауваживши, що митро
полита може ставити лише патріарх. Ще рішучіше виступили 
проти права київського князя самому ставити митрополитів смо
ленський і суздальський князі. Останній просто не пустив свого 
єпископа на собор (907, с. 60). Г. Литаврин і В. Янін слушно 
вважають, що тут відбилася і позиція міст з розвинутим вічевим 
управлінням; демонстрація їх незалежності від Києва (637, с. 46).

Всупереччїм єпископ чернігівський Онуфрій запропонував 
освятити руського митрополита мощами св. Климента, подібно 
до того, як греки освячують патріархів рукою св. Іоана. Онуф
рія підтримали єпископ переяславський, юріїівський, білгородсь
кий, володимирський. Так Клим Смолятич став митрополитом 
27 липня 1147 р., у день великомученика Пантелеймона, що було 
своєрідним іменинним дарунком Ізяславові (1042, с. 111). П о
ставлення митрополита з місцевого кліру було зумовлено край
ньою недовірою до візантійців. У їхній безпринципності на Русі
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переконалися давно -  «суть бо греци льстиви идо cero дня» 
(44, с. 121), а про чернігівського єпископа Антонія літописець 
відгукнувся ще гостріше: «се же молвяше им, лесть тая в собе -  
бяше бо родом гречин» (53, с. 253).

Не зупиняючись конкретно на поглядах Клима, відзначи
мо, що вони виявляються на диво близькими до тих, які через 
багато віків розвиватиме Г. Сковорода (1081). Відомо, що Сково
рода відкинув можливість церковної кар’єри, не бажаючи служи
ти церкві, що в його часи не мала українського національного 
характеру. Що ж до Клима, то історія наче поставила експери
мент: цей філософ на митрополичій кафедрі отримав можливість 
надати руській церкві національного духу, вирвавши її з-під 
надто тісної опіки Візантії. Філософами у давньоруській літера
турі називали не просто людей, схильних до теоретичного мис
лення, а практиків, які ділом стверджували свої ідеї. Церквотворча 
діяльність Клима Смолятича викликала велике невдоволення як 
з боку Патріарха, так і місцевого грецького кліру. Тому по смерті 
Ізяслава позиції Клима похитнулися і він змушений був 1155 р. 
залишити кафедру, хоч і прожив після цього ще дев’ять років. 
Проте можна усунути людину, але не можна ліквідувати ідею. 
Гуманістичні мотиви, притаманні Климові Смолятичу, було 
розвинуто  К ирилом  Т урівським , автором  С лова о полку 
Ігоревім, галицьким книжником Тимофієм, багатьма іншими 
давньоруськими книжниками.

Політичні вороги Ізяслава та їхні єпископи, очолені Ни- 
фонтом Новгородським, звинуватили Ізяслава і Клима в пору
шенні церковних правил. За оцінкою П. Толочка, «собор 1147 р. 
не тільки не консолідував ідеї усамостійнення Руської церкви, 
але привів фактично до її розколу. Повноваження Клима Смо
лятича визнавалися лише єпископами Південної Русі...» (1062, с. 
65). За Ю. Терещенком, собор поклав початок формуванню двох 
церков на території митрополії (1011, с. 148), тобто він мав не 
суто богословський, а етноконфесійний характер.

Між тим наступ Юрія й Святослава на Київ став фаталь
ним для Ігоря, заради якого він ніби-то вівся. Ігор ще 19 вересня 
1146 р. відпросився в Ізяслава в ченці і постригся в київському 
монастирі св. Федота, де й перебував до осені 1147 р.

Київську громаду найбільше занепокоїло об’єднання Д а
вид овичів з Ольговичами і розкол серед Мономашичів. Це сут
тєво ускладнювало можливості маневрувати між різними кня
жими кланам и . Тому кияни заявили , що битим уться з
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Олеговичами, але не з Юрієм. Ізяслав, отримавши відмову від 
киян, пішов на Ю рія сам, але по дорозі дізнався про зраду 
Давидовичів. Ізяслав послав до Києва, де був залишений його 
рідний брат Володимир, і закликав киян на Давидовичів і Оль- 
говичів. Віче пристало на таку пропозицію, але водночас найза- 
пекліші ненависники Ольговичів вирішили спершу вбити Ігоря. 
Володимир кинувся захистити Ігоря, але натовп виявився силь
нішим. Цей спалах мав неконтрольовані політичні наслідки. 
Н айголовніш ий з них -  кияни охололи до ідеї іти на поміч 
Ізяславові. Той же дочекався брата Ростислава зі Смоленська і 
восени спустошив південну Чернігівщ ину, попалив околиці 
Любеча, де була «вся жизнь» чернігівських князів.

Юрій так і не прийшов їм на допомогу. Його цілком влаш
товувала усобиця всередині України-Русі. Юрій вислав лише 
сина Гліба, який опанував Посем’я та спробував кілька разів 
здобути П ереяслав, спираю чись на тамтеш ню  суздальську 
партію, але невдало. Такий розклад сил був значним кроком 
назад у справі консолідації метрополії порівняно з першими 
тижнями ізяславового правління. Перелом свідомості відбувся 
навіть у Давидовичів з Ольговичами. Геополітичні механізми, 
що штовхали їх до зближення з Ізяславом, виявилися сильні
шими від особистих чвар. Замирення відбулося восени 1147 р. 
на княжому з’їзді в Острі. Туди приїхали Мстислав Ізяславич, 
обидва Давидовичі -  Володимир й Ізяслав. Не з’явилися Ольго- 
вичі, але й вони передали через Давидовичів свою згоду взяти 
участь у поході на Юрія Довгорукого. Це була суттєва перемо
га Ізяслава. Більш того, він намагався перетягти на свій бік навіть 
синів Юрія, особливо старшого Ростислава, якому дав волость 
на Побужжі, а потім, пішовши на Ю рія, залишив Ростислава 
«стерегти Руської землі» (53, с. 368). Н а думку П. Толочка, 
справжньою метою перебування Ростислава Юрійовича на Київ
щині було вербування прибічників Юрія (1042, с. 123).

Наступним пунктом боротьби між Ізяславом і Юрієм став 
Новгород, де сидів Ярослав Ізяславич. На з’їзді 1148 р. у Город
ку домовлено, що Святославичі виступлять з Чернігівщини, 
Ізяслав з Н овгорода, його брат Ростислав зі Смоленська, усі 
з ’єднаються у Поволжі і вирушать на Юрія. У відповідності з 
цим планом Ізяслав поїхав до Новгорода. Новгородці з радіс
тю зустріли великого князя, сина добре пам’ятного їм Мстисла
ва. Натовп проводжав його до міських воріт, де стояв Ярослав з 
боярами. На честь Ізяслава в недільний день на княжому дворі
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пригощали всіх -  від малого до великого. Наступного дня Ізяслав 
звелів дзвонити на віче. Він виголосив перед новгородцями і пско
вичами промову, на яку ті відповіли згодою битися за нього 
проти Юрія.

До гирла р. Медведиці, де мали зібратися всі сили Ізясла- 
ва , новгородські, псковські і карельські дружини на чолі з вели
ким князем прийшли на чотири дні раніше, ніж^полки київські і 
смоленські, які вів Ростислав. Відтак об’єднані сили вирушили 
вниз по обох берегах Волги і стали палити міста і села Суздаль- 
щини. Дійшовши до гирла Мологи, Ізяслав довідався, що Свя- 
тославичі не поспішають виступати проти Юрія, а чекають, чим 
скінчиться похід.

Ізяслав з Ростиславом вирішили, що в них і так вистачить 
сил і попрямували до м. Ярославля. Від повного розгрому Юрія 
врятувало лише весняне бездоріжжя: «И в то время уже бысть 
тепло, бяшеть бо уже Вербноѣ недѣли, и бысть вода по Волзѣ и 
по Молозѣ по чрево коневи на леду». Повоювавши Ярославську 
волость і захопивши багатий полон, Ізяслав на цьому зупинив
ся. Ростислав повів свої і київські полки до Смоленська, а Ізяслав 
повів новгородців, псковичів і карел до Новгорода. Грушевсь- 
кий оцінює наслідки цього походу негативно: тільки попусто- 
шили верхнє Поволжя, не домігшись виріш альної переваги. 
Справді, стратегічної перемоги здобуто не було. Але був цілий 
ряд тактичних виграшів.

Тим часом Ростислав Юрійович підмовляв проти Ізяслава 
чорних клобуків і киян, за що й був вигнаний Ізяславом  з 
України до батька.

1148 р. відзначився ранньою весною на Чернігівщині і на
ступними за нею добрими врожаями, що значно посилило Оль- 
говичів. У другій половині року Ізяслав заходився мирити князів 
У країни-Русі, уладню вати конф лікти між ними. Він зібрав 
удільних князів і обговорив з ними стосунки з Юрієм Довгору
ким. Ізяслав відправив послів і для мирних переговорів у Суз
далі. Проте Юрій відмовився від будь-яких переговорів, навіть 
арештував послів. Цей вчинок відштовхнув від Юрія навіть його 
прихильників (1201, с. 158-159).

Ізяслав же робить центрами боротьби проти Юрія Новго
род і Смоленськ. На той час Новгород, потерпаючи від еконо
мічного шантажу Суздаля, тяжів до України-Русі. Ізяслав осо
бисто відправився туди зі своєю особистою гвардією, «малою 
дружиною». У Новгороді, де вже княжив Ізяславів син Ярослав,
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київському князеві було влаштовано урочисту зустріч. Ізяслав 
набрав у Новгороді військо і взимку 1148-49 р. по замерзлій Волзі 
загони вирушили на Суздаль.

Саме 1149 р. розгорнулася найжорстокіша за всю Велику 
Усобицю боротьба (629, с. 27). До Ізяслава примикали нові 
угруповання місцевих князів і боярів, що присилали свої дру
жини. Повільно військо дісталося Ярославля. Наставала весна, 
скресали річки. Просуватися далі ставало все тяжче. Юрій не 
відповідав. Після такої демонстрації сили Ізяслав розпустив 
збірне військо і повернувся до Києва (1201, с. 180). 1149 р. новго
родського єпископа Нифонта було вивезено до Києва і ув’язне
но у Печерському монастиреві. Розрив з Константинополем заг
рожував дальшим поглибленням церковного розколу на Русі.

Наступна кампанія Юрія, за оцінкою М. Грушевського, «не 
має собі пари в історії давньої Русі» (303, с. 159). Юрій виступив 
наприкінці квітня 1149 р., закликавши половців. Він пішов через 
землі вятичів на Переяслав. Давидовичі залишилися при Ізяславі, 
Ольговичі перекинулися до Юрія. Той був згоден на відступне у 
вигляді Переяслава, але Ізяслав розумів, що це було б величезним 
кроком назад. Біля Білої Вежі Юрій зупинив свої війська і довго 
стояв табором, певно, в надії, що вже сам факт його походу на 
Русь налякає Ізяслава. Та нічого такого не сталося. У відповідь на 
поради бояр замиритися з Юрієм Ізяслав відповів, що віддав би 
будь-яку волость, якби Юрій прийшов один з дітьми своїми, але з 
ним варвари-половці і Ольговичі, з якими Ізяслав не може мири
тися. Небажання київського ополчення і бояр вступити у бій з 
Юрієм мала би насторожити Ізяслава, але він не надав цьому 
особливого значення (1042, с. 126). Ізяслав пішов під Переяслав з 
братом Ростиславом, Ізяславом Давидовичем і київським полком, 
який проте був виключно психологічною зброєю, оскільки битися 
не збирався. Юрій теж перейшов з Білої Вежі до Переяслава, але 
знов не поспішав, зупинившись спершу на р. Супої, а потім у 
с. Стрякові (сучасне с. Строкова, за 10-12 км від Переяслава). Пере
дові загони лучників дійшли до Переяслава, але були відбиті 
стрільцями Ізяслава. На четвертий день Юрій виступив зі Стряко- 
ва, пройшов близько Переяслава і знову зупинився біля Янчино- 
го села (нині с. Яненки, за 20-21 км від Переяслава). Не наважив
шись вступити в бій, він почав переговори з Ізяславом, погодившись 
не претендувати на Київ, а лише вимагаючи для свого сина Пере
яслав. Ізяслав затримав послів, не вірячи у їхню щирість. Адже
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Юрій просив переяславський стіл, що традиційно був приступкою 
до Києва (1042, с. 126-127).

Наступного дня Ізяслав вивів полки на переяславську Обо
лонь. Але переяславці були непевні щодо успішного завершення 
битви і робили спроби відвернути загрозу від міста. Єпископ 
Єфимій зі слізьми молив Ізяслава помиритися. Н а військовій 
нараді перед боєм голоси розділилися: одні радшш не поспіша
ти з боєм у надії, що Юрій відступить перший, інші наполягали 
на негайних військових діях. Ізяслав приєднався до останніх. У 
П. Толочка, така «поведінка Ізяслава, розумного і талановитого 
воєначальника, викликає подив» (1042, с. 127). На третій день 
Ізяслав перейшов Трубіж і розташ ував свої полки навпроти 
Ковальських воріт. Опівдні від Янчиного села з ’явилися пере
дові загони Юрія. Ізяслав вирішив дати бій на полі перед Крас
ним двором переяславських князів.

Полки Юрія перейшли вал і зупинилися навпроти ізясла- 
вових на відстані лучного пострілу. Так і простояли противники 
до самого вечора, обмежившись лише перестрілкою авангард
них загонів кінноти. Надвечір Юрій, щоб виманити Ізяслава зі 
зручних позицій, почав відступати, а коли Ізяслав виступив 
слідом за ним, знов розвернув полки проти нього. «И бысть 
сѣча зла межи ими». Першими відступили чорні клобуки, потім 
Ізяслав Давидович, а за ним і київські полки. Побачивши, що 
гору бере Юрій, переяславці перейшли на його бік, оскільки не 
хотіли бачити своє місто зруйнованим і спаленим. Ізяслав з решт
ками дружини пробився крізь полки Святослава Ольговича і 
Юрія, переправився під Каневим через Дніпро і вже на третій 
день прибув до Києва. Поразка під Переяславом була особливо 
нищівною: значну частину київської дружини і ополчення за
хоплено в полон, чимало перебито. Київ позбувся військової 
слави (1042, с. 128).

Юрій негайно зайняв Переяслав і, пробувши там три дні, 
пішов на Київ. Ізяслав одразу ж скликав віче і спитав городян, 
чи зможуть вони витримати облогу міста і битися за нього. Ки
яни відповіли, що батьки, сини і брати їхні лежать на полі бою, 
інші в полоні або без зброї, і захищати Київ нікому. Вони ради
ли Ізяславу і Ростиславу, аби не піддавати столицю розграбу
ванню, відійти на деякий час у свої волості. Коли ж Ізяслав збе
ре сили і знову прибуде до Києва, вони охоче перейдуть на його 
бік. Ізяслав, узявши дружину з дітьми та митрополита Клима, 
змуш ений був утікати на Волинь. Ю рій вступив до Києва.
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Літопис дуже стримано описує зайняття Юрієм Києва, хоча й 
вставляє традиційну фразу про радість киян. Щоправда, Ю. Ли- 
монов, навпаки, вважає цей запис украй тенденційним: «Начало 
княжения в Києве великого князя Дюргя, сына Володымыря 
М ономаха, внука Всеволожа, правнука Ярославля, пращюра 
великого Володимира, хрестившего всю землю Рускую» (53, с. 
383-384). Юрій негайно звільнив арештованого в Києві новго
родського єпископа Нифонта (511, с. 173). Наступні дії Юрія за
свідчили серйозні наміри лишатися в Києві. Він роздав волості 
родичам і прихильникам: Святославу Ольговичу -  Посем’я, сину 
Ростиславу -  Переяслав, синові Андрієві -  Вишгород, синові 
Борисові -  Білгород, Глібові -  Канів, Василько ж був залише
ний у Суздалі. Н амічені шлюби дочок з сином С вятослава 
Олегом і галицьким спадкоємцем Ярославом мали забезпечити 
Юрієві надійних союзників (1042, с. 128).

Ізяслав звернувся по допомогу до Угорщ ини, Польщі, 
Чехії. З перших двох вона надійшла. Ізяслав спробував поми
ритися з Вячеславом, але тому було байдуже, з ким співправити 
Києвом, шанси ж Юрія здавалися більшими. Ізяслав із союзни
ками виступив з Володимира на Луцьк. Тим часом на Волинь 
наспів Юрій, а з Галичини вдарив Володимирко. Коли поляки 
й угорці дізналися, що галичани підійшли до Ш умська, то без 
бою відступили до Чемерина, звідки запропонували Юрієві при
пинити похід на Ізяслава. «Изяславу же бысть велми не любо», 
та керувати подіями він вже не міг (1042, с. 129).

Союзники надіслали до Юрія посольство, яке передало ви
моги Ізяслава залишити за ним Володимирське и Луцьке кня
зівство та Новгород. Юрій позірно погодився, але невдовзі ви
рушив до Луцька, де сидів ізяславів брат Володимир. Після 
короткої, але запеклої битви, в якій ледве не загинув юріїв син 
Андрій, Володимир Мстиславич відступив до міста, а полки Юрія 
обложили його. Шість тижнів тривала безуспішна облога Луць
ка. Ізяслав зібрав сили і хотів піти на підмогу братові, але в цей 
час посередником у боротьбі Ізяслава з Юрієм несподіванно 
виступив Володимирко Галицький. Йому вдалося примирити 
недавніх ворогів. Юрій зобов’язався повернути Ізяславу усе його 
майно, а той відмовлявся від претензій на Київ.

Війна завершилася на початку весни 1150 р. Володимир 
Галицький у битві на р. Ольшаниці завдав відчутної поразки 
Ізяславові і переможцем увійшов до Києва. Йому здавалось, 
що відтепер у Києві має сидіти не Юрій Довгорукий, а він. Більш
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того, він, очевидно, вважав, що вже й став київським князем, бо 
почав об ’їжджати, як це було в звичаях великих князів, святі 
київські місця -  церкву Бориса і Гліба в Вишгороді, Софійський 
собор, Десятинну церкву, Печерський монастир. Та поки він цим 
займався, кияни вирішили, що їм не підійде крутий на вдачу 
галицький князь і ввели до Києва Юрія Довгорукого. Проте Во
лодимир зовні спокійно пережив цю невдачу і не образився на 
свата. Навпаки, князі, як зауважив літописець, «сътвориста лю
бовь межи собою велику» в П ечерському монастирі (1042, 
с. 243-244).

Ізяславові ж було залишено Волинь і Новгород, Вячеслава 
посаджено у Виш городі, а у його П огорині сів Ю рійович. 
А все ж перемога Юрія була піррова, його прополовецька орієн
тація викликала незадоволення киян і чорних клобуків. Тому не
вдовзі Ізяслав відносно легко повернув Київ. Та Ізяслав захопив 
Київ невеликими силами, завдяки несподіваному нападові. Юрій 
почав відновлювати коаліцію: Володимирко, Ольговичі, Давидо
вичу половці. Ізяслав змушений був знов тікати у Володимир.

1150 р. починає формуватися чернігівський пантеон міс
цевих святих. Того року до Чернігова було перевезено останки 
Ігоря Ольговича -  цілком імовірно, з санкції Юрія Довгоруко
го. Той був зацікавлений у союзі з Ольговичами, опозиційними 
до Ізяслава. Політичний підтекст канонізації недвозначно апе
лював до борисоглібського культу, а Ізяслав, таким чином, 
співставлявся з «окаяним» Святополком (1122, с. 86, 59). Перер
ва в руських усобицях зумовлювалась мирною паузою, що охо
пила цілу Європу по невдалому Другому хрестовому поході. 
Більш ість західних рицарів звинувачувало у своїх поразках 
Візантію і 1150 р. навіть готували новий хрестовий похід -  тепер 
на Константинополь (338, с. 109). Тим часом Єрусалимське коро
лівство мусило укласти з Візантією мир, за яким передавало тій 
шість едеських фортець. Проте реально Візантія зайняла дві, та 
й з тих швидко забралася (734, с. 9). Посилення Візантії і ослаб
лення хрестоносних держ ав давали  над ії на відновлення 
дн іп ровського  транзиту  в повному обсягові, це незм ірно 
збільшувало значення Києва і робило битви за нього такими 
затятими. Проте насправді сталася не так рішуча перевага Візантії 
над Заходом, як встановлення статусу-кво у Східному Серед
земномор’ї -  не надто, втім, стабільного. Тому Україну-Русь про
довжувало лихоманити. Поки що приблизно рівноцінними уяв
лялися три перспективи розбудови держ ави, кожну з яких
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відстоювало певне князівсько-боярське угруповання. Одна бу
ла пов’язана з Дніпровською геополітичною віссю, друга -  з 
Волзькою, третя орієнтувалася на Захід. Між цими трьома тен
денціями і точилася в кінцевому підсумку боротьба.

1151 р. -  рік активного сонця -  видався для Русі особливо 
гарячим. Н овгород, користуючись усобицями на Півдні, все 
більше дистанціювався від Києва, якому зараз було не до нього. 
Тому республіка поволі міцніла і розквітала. Того року єпископ 
Нифонт покрив кафедральний храм свинцевим дахом. Україна- 
Русь же все глибше погружалася у війну. Ізяслав повторив похід 
на Київ. Це була нечувана військова акція. Величезну відстань 
від Володимира до Києва (400 км по прямій) подолано військом 
усього за тиждень. Похід став першим у серії подібних пере- 
маршів, якими позначена українська військова історія. Марш 
був настільки швидкий і навальний, що Юрій не лише не встиг 
підготуватися до оборони, а ледве сам утік на човні через Дніпро. 
Успішності походу сприяло обміління Дніпра, який в багатьох 
місцях переходили убрід, та повне пересихання дрібніших річок.

Ще перед початком походу Ізяслав, аби забезпечити собі 
тил, напав разом з угорським королем Гейзою на юрійового 
союзника Володимирка Галицького. Але той обдарував коро
левих дорадників, і вони умовили короля повернути. Зате Гейза 
надав 10-тисячне військо для походу на Київ. Ізяслав почав на
падом на Погорину, але одночасно проти нього виступив Воло- 
димирко. Оборону у Володимирі тримав Святополк Мстисла- 
вич. Ізяслав опанував П огориною , звідти вирушив лісовою 
дорогою на Тетерів, а відтак далі на Київщину. Це був тріум
фальний похід без жодного опору. Несподіваним нападом вда
лося захопити Білгород -  ключ до Києва. Володимирко змуше
ний був повернутися, так і не наздогнавши Ізяслава. Той зробив 
своїм формальним співправителем Вячеслава. Цей крок мав два 
плюси: легалізовував становище Ізяслава супротив претензій 
Юрія, і додавав до київського полку могутній полк Вячеслава. 
М. Котляр відзначає, що «формально в Києві встановився ду
умвірат, в якому першу скрипку грав Ізяслав» (579, с. 129). Зага
лом дуумвірат виглядає винятком для середньовіччя, -  схильно
го до монархічного устрою держави. Але з огляду на перехідний 
характер тогочасної державності України-Русі (від імперії до на
ціональної держави) саме ця форма видавалися найжиттєвішою, 
оскільки діалектично поєднувала старі імперські традиції і нові 
політичні тенденції. Д уум вірат був ком промісом  між
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відживаючим імперством і новим етнотериторіальним принци
пом. Імперська традиція з притаманним їй родовим принципом 
спадкування влади вимагала верховенства політично слабкого, 
зате найстаршого в роді Вячеслава. Нові реалії вимагали вокня- 
жіння в Києві суверена Волині, незважаючи на його формаль
ний ступінь старшинства. Саме Волинь на той час висувалася на 
роль такого собі П ’ємонта південно-руської державності. З од
ного боку, за нею була давня державницька традиція ще з ант
ських часів. З іншого боку, саме ця земля найменше постражда
ла за попереднє століття від княжих усобиць і половецьких 
нападів. Саме тут були найбільші матеріальні ресурси, які мож
на було мобілізувати на потреби подальшого державотворен
ня. Саме тут склалися передумови для формування нових міст 
на усе більш перспективному торговому шляхові з Києва у 
Центральну Європу. Саме тут було найбільш жвавим госпо
дарське життя. Тому-то дуумвірат Вячеслава й Ізяслава не був 
якоюсь їхньою особистою примхою, застосування цього меха
нізму випливало з тодішньої політичної ситуації.

Але Юрій не полишив спроб повернути Київ. Наприкінці 
квітня 1151 р. він разом зі Святославичами і найнятими на допо
могу половцями приступив під Київ. На підмогу Ізяславу прий
шли усі чорні клобуки, які своїм табором буквально заблоку
вали місто. Сам Ізяслав при обороні Києва вперше застосував 
технічну новинку -  човни, в яких гребці були захищені дощати
ми палубами, а корма і ніс мали по стерну, що полегшувало 
маневреність суден: вони могли плисти і вперед і назад, не роз
вертаючись. При цьому гребців було повністю сховано за бор
том, назовні стирчали лише весла. Це робило гребців невраз
ливими для стріл. За оцінкою В. Мавродіна, «бойові дії 1151 р. 
на Дніпрі засвідчують високий рівень давньоруського військо
вого мистецтва» (677, с. 171). М. Шестопал підкреслює: «спосіб 
плавби туди-назад без повертання човна широко застосовував
ся потім запорожцями» (1155, с. 124). Думка про успадкованість 
військово-морського мистецтва козаків від набутків давніх русів 
міцно усталилася і в російській історіографії. Як вказує акаде
мічна «История культуры древней Руси», «ряд дослідників прий
шло до висновку, що давні ладді киян були схожі на козацькі 
човни пізнішої Запорозької Січі, описані військовим інженером 
Бопланом... Козаки обробляли усі частини своїх човнів... і при
лаштовували до кожного по два рулі, аби не марнувати часу
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при повороті своїх довгих суден, коли потреба змусить відсту
пати» (447, т. 1, с. 283).

Юрій спробував зайняти Білгород, але городяни його не 
пустили. Тим часом на з’єднання поспішав Володимирко.5 Угри 
теж перейшли Карпати. Але битва відбулася ще до підходу обох 
підкріплень. Юрія було розбито, Володимира Давидовича вби
то. Чернігівський стіл посів Ізяслав Давидович. Святослав Оль- 
гович повернувся до Новгорода-Сіверського, Юрій -  до Перея
слава, половці -  у степ. Н евдовзі Ізяслав вигн ав Ю рія з 
Переяслава, покликаючись на те, що звідти Юрій може наводи- 
тити половців на Русь. Юрія випроваджено на Суздальщину, 
але у Переяславі залишено його сина. Проте Юрій все зволікав, 
осівши в Остерському городку. За це Переяслав було передано 
Мстиславові Ізяславичу, а Остер спалено. Наступним планом 
Ізяслава було порахуватися з Володимирком за пограбовані 
волинські міста. Відбулися два галицькі походи. У битві під Пе
ремишлем Володимирко Галицький зазнав поразки від Ізяслава 
та Гейзи II і ледве не втратив стіл. У листі до Ізяслава він повідо
мив, що тяжко поранений, і в разі смерті просив прийняти його 
сина Ярослава васалом київського князя (1042, с. 244).

1152 р. позначився бурхливими повенями у Західній Євро
пі. У Німеччині дощі лили з 24 червня до середини серпня. У 
Новгороді ж, навпаки, суха весна супроводжувалася пожежа
ми. Н айбільш  благополучним  рік був для В ладимиро-Суз- 
дальської землі, саме тоді там було засновано Переяслав-За- 
ліський і Кострому. Водночас тоді ж камські болгари напали на 
Ярославль (69, с. 77). Юрій Довгорукий розгорнув широку бу- 
дівничу програму у Заліссі. Саме під 1152 р. у Типографському 
літописі записано, що Юрій «многи церкви поставиша в Суз
дальской стране: и церковь постави камену на Нерли святых 
мученик Бориса и Глеба и святаго Спаса в Суздале и святаго 
Георгиа в Володимери камену же, и Переяславль град перевед 
от Клещина, и заложи велик град, и церковь камену в нём доспе 
святаго Спаса, и исполни ю книгами и мощми святых дивно, и 
Гюргев град заложи, и в нем церковь доспе камену святаго му
ченика Георгиа» (69, с. 77). Але літопис Авраамки повідомляє 
про завершення церкви Георгія у Владимирі під 1157 р. Андрієм 
Боголюбським (62, с. 45). Ця дата підтверджується й археологі
чно: фундаменти Георгіївської церкви за своєю конструкцією 
різняться від юрійових будівель і схожі на андрійові (247, глава 
12). У Воскресенському літописі під 1152 р. називаються церкви
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Спаса в Суздалі, Бориса і Гліба на Нерлі, Спаса в Переяславі- 
Заліському і Георгія у Владимирі, але відсутній собор в Ю р’єві- 
Польському (59, с. 57). Навпаки, у Ростовському зводі XV ст. є 
окремий запис про заснування 1152 р. тільки церков у Переяс- 
лаві-Заліському і Ю рієві-Польському (38, с. 289).

Восени 1152 р. Юрій пішов на Київ з «усією Половецькою 
землею від Дніпра до Волги» і рязанськими князями (52, с. 320). 
По дуже сильних ваганнях пристав і Святослав Ольгович. Юрій 
приступив під Чернігів, де сидів Ізяслав Давидовим, та до того 
вже прийшли на допомогу Ростислав Смоленський і Святослав 
Всеволодович, а слідом поспіш ав Ізяслав. Ю рій повернув. 
Ізяслав помстився на сіверських волостях Святослава, а на по
ловців було виряджено М стислава Ізяславича з чорними кло
буками, які поруйнували їхні кочовища на Орелі і Самарі.

На 1152р. припадає і остаточне зміцнення Галицького кня
зівства. Упродовж попередніх п ’яти років (з 1148 р.) угри шість 
разів вторгалися туди, але не мали успіху і мусили щораз без
славно відступати (543, с. 2-6). Під виглядом допомоги то одно
му, то іншому князеві король посилав загони, що налічували 
до 10 тис. чоловік (543, с. 4). Арпадовичі радо втручалися в усо
биці Рюриковичів, з якими вони були у вкрай тісних родинних 
зв’язках (409, т. 1, с. 86, 87). 1152 р. Ізяслав вів переговори з 
Гейзою II щодо спільного походу на Володимирка. Київські й 
угорські полки з ’єдналися біля Перемишля. Володимирко при
кинувся хворим, підкупив угорського архієпископа і воєвод, при- 
сягнувся у вірності Ізяславові. Коли ж Ізяслав послав своїх по
садників у повернуті йому Володимирком м. Бужськ, Шумськ, 
Тихомиль, Вигошів, Гноїницю, їх туди не пустили (1042, с. 146). 
Приєднання Галичини до решти українських земель все ще ли
шалося відкритим питанням. Ізяслав спробував відновити киє- 
во-угорську коаліцію проти Галича, але невдало. Проти Угор
щини якраз готувала  похід  В ізантія, проти Ізяслава  знов 
виступив Довгорукий. Володимирко зумів не лише відстояти 
Цілісність і незалежність свого князівства, а й забезпечити його 
кордони аж до Чорного моря (434, с. 140).

1153 р. Юрій знов ходив на Київ, залучивши муромців, 
рязанців і половців. Похід проліг через Мценськ, Спаш, Глухів. 
Ь  Галича на Київ виступив Володимико. Юрій взяв в облогу 
Чернігів, який боронили Ізяслав Давидовим і Святослав Всево
лодович, а також Ростислав Смоленський, що прийшов їм на 
поміч. Ізяслав М стиславич теж виступив до Чернігова;.Тим
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часом у Юрійовому війську почалася хвороба. Половців прий
шло набагато менше, ніж Юрій розраховував. Юрій послав з 
ними свого сина Гліба пустошити Переяславщину, а сам повер
нувся до Суздаля (1042, с. 148).

Тоді ж у Чернігові помер київський митрополит Костян
тин І, «бе бо в то время въсбеглъ ис Кыева Мстислава деля Изяс- 
лавича» (52, с. 349). Опозиційний Чернігів прихистив митропо
лита, а його смерть використав у власних політичних інтересах. 
Цікаво, що Костянтин у передсмертному листі просив (якщо 
вірити літописцеві) не погрібати його тіла, «но ужемь поверзше 
за нозе мои извлечете мя из града и поверзете мя псомъ» (52, 
с. 349). О. Хорошев слушно підмітив, що названий тут «спосіб 
поховання» майже дослівно співпадає з долею св. Ігоря Ольго- 
вича (1121, с. 60). Показово, що день пам’яті обох чернігівських 
святих співпадав -  5 червня (273, с. 58).

Тим часом в розпалі війни якось нагло помер Володимирко 
-  не виключено, що від отрути. Ізяславова пропаганда одразу 
проголосила це божою карою. Відбулося це за таких обставин. 
Війська Ізяслава і угорського короля Гейзи пішли на Володи
мирка. Той зміг підкупити угорців, і ті умовили Ізяслава не 
виганяти Володимирка, а лише узяти з нього васальну присягу 
та відібрати Погорину. Удаючи з себе тяжко хворого, Володи
мирко присягнув на хресті св. Іш твана, привезеного з собою 
уграми. Коли ж війська відступили, Володимирко і не подумав 
передати Погорину. Коли ж Ізяслав прислав посла і той нагадав 
про присягу на хресті, Володимирко лише посміявся. Але того 
самого дня він помер.

Володимирків син Ярослав, вступивши на стіл десь на по
чатку 1153 р., уже першим своїм кроком продемонстрував, що він 
пройшов добру політичну школу в свого батька. Але, за оцінкою 
Д. Дорошенка, це був «ще більш видатний політичний діяч, ніж 
його батько... Ярослав був натурою сильною й палкою, часто не
стриманою в своїх поривах, але був добрий політик, добрий гос
подар» (354, с. 81). З дитинства він страждав хворобою Перетса, 
ураженням лівого тазобедрового суставу, що викликало куль
гавість. Хворобу цю було успадковано, ще від дружини Володи
мира Святого Рогніди Полоцької. Нею страждав Ярослав Муд
рий, а через його нащадків міграція патогенних аутосом охопила 
не лише Рюриковичів, а й Арпадовичів і Пястів (902).

Ярослав через усе того ж київського посла Петра Борисла- 
вича, що міг бути причетним до смерті його батька, надіслав
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листа Ізяславові із запевненнями своєї повної покірності та про
ханням вважати його за сина, але повертати міста, захоплені 
батьком, він не поспішав. Це роздратувало київського князя, і 
він знову почав бойові дії проти Галича (1042, с. 244). В резуль
таті відбувся справжній перелом в боротьбі за соборність україн
ських земель. Як констатує П. Толочко, «на кінець 1153 р. владі 
Києва підкорилося і най сильніше удільне князівство Галицьке» 
(1042, с. 150).

Тим часом хрестоносці спробували компенсувати свої не
вдачі під Дамаском наступом у протилежний бік -  на Єгипет. 
1153 р. вони взяли м. Аскалон у Палестині, але вторгнутися в 
долину Нілу так і не змогли. А 1154 р. Нур ад-Дин зумів без 
кровопролиття встановити свою владу у Дамаску, який пере
творив на головну базу боротьби проти хрестоносців.

Поки на Україні-Русі тривали усобиці, Новгород зосере
джується на розбудові власної держави. 1153 р. єпископ Нифонт 
заклав церкву св. Климента в Ладозі, 1154 р. -  Сави Освящено
го в Новгороді і Спаса у Пскові (507, с. 19). На Україні-Русі ж 
вирішальна битва 1154 р. відбулася на березі Серета поблизу 
Теребовля. Під час підготовки до неї сталася подія, котра досі 
викликає подив в істориків. Галицькі бояри заборонили Ярос
лаву брати участь у битві, заявивши, що той ще молодий і хай 
краще зі стін Теребовля спостерігає за її перебігом. Б. Рибаков 
вважає, що галицькі бояри завдали нечуваної образи князеві 
(925). П. Толочко слушно відзначає, що мотивація бояр не може 
сприйматися серйозно, молодість князя ніколи не була на Русі 
перешкодою його ратним справам, до того ж, за тодішніми 
мірками, 23 роки -  це вже далеко не перша молодість. Відсторо
нити його від битви можна було хіба силою. Мабуть, саме це 
бояри і вчинили, про що літописець делікатно промовчав (1042, 
с. 245). Проте бояри бездарно програли битву. Багатьом дове
лося накласти головою, інші ж бранцями потрапили до Києва. 
Ізяслав чи то не наважився, чи то не захотів розвивати свій ус
піх. Затягування війни не входило у його плани. Зв’язувати себе 
надовго у Прикарпатті, маючи в тилу такого грізного притих
лого, але не зламаного суперника як Юрій Довгорукий, було б 
Дуже необачно. Лише це й врятувало Ярослава, чия доля бук
вально висіла на волосинці. З іншого боку, і Юрій через нечи- 
сельність союзних йому половців і падіж коней, що охопив со
юзну йому Чернігівщину, мусив припинити війну. Й ого син 
Андрій, що сидів у Рязані, був вигнаний звідти Ростиславом і
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ганебно («едва утече об одном сапоге») утік через Муром до 
Суздаля (65,с.117).

58-річний Ізяслав повернувся до К иєва і на радощ ах 
одружився з юною грузинською царівною. Грузинські історики 
встановили її особу: Русудан -  донька Деметре II, тітка Тамари. 
На думку Я. Цицнадзе, шлюб скріпляв військовий союз проти 
половців. О. Жужунадзе, заперечуючи половецьку версію, вва
жав, що Ізяслав планував церковно-політичний союз, спря
мований на звільнення Русі з церковної залежності від Візантії. 
М. Котляр схилився до першої версії. Г. Пайчадзе спробував 
узгодити обидві версії (775). Вважаємо, що союз спрямовувася 
насамперед проти візантійської монополії на чорноморсько- 
азовські узбережжя. У перспективі могла відновитися руська 
присутність у Тмуторокані та Криму.

Проте незабаром після гучного весілля князя почали пе
реслідувати неприємності. Новгородське віче вигнало його сина 
Ярослава і запросило небожа Романа. Далі у Володимирі по
мер рідний брат Святополк, й Ізяславу довелося послати на Во
линь сина Ярослава. Напослідок знов раптово заявив про себе 
Юрій, вибравшись на Київ. Цього разу до війни не дійшло, бо 
пошесть виморила юрійових коней і він мусив повернутися 
з-під Козельська.

Слід погодитися з оцінкою М. Котляра: «Роки, а ще більше 
державні труди, походи, битви й рани, одержані в тих битвах, 
невблаганно брали своє» (579, с. 131). Восени 1154 р. Ізяслав за
хворів. В ніч з 13 на 14 листопада 1154 р. він помер, і плакала вся 
«Руська земля» і чорні клобуки (174, с. 331). Русичі і руські тюр
ки одноголосно звали його своїм царем славним, господином 
добрим, батьком підданих. Старий Вячеслав, проливаючи сльо
зи, мовив: «Сину любий! Сій труні належало б бути моїй, але 
Бог творить те, що йому завгодно!» В. Татищев навів такий літо
писний некролог цього князя: «Сей князь великий был честен и 
благоверен, славен в храбрости; возрастом мал, но лицом леп, 
власы краткие, кудрявы, и брада малая круглая. Милостив ко 
всем, не сребролюбец, и служасчих ему пребогато награждая; о 
добром правлений и правосудии прилежал; был любочестен и 
не мог обиды чести своей терпеть» (97, т. З, с. 48). У цій характе
ристиці вже підкреслюються риси правителя нового типу -  на 
зразок хрестоносних королів. Тепер інтереси васалів явно домі
нували над старими традиціями, тому суспільство потребувало 
князя-рицаря, а не кагана, як то було раніш. П. Толочко так
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оцінив Ізяслава: можливо, він «не в усьому був гідний своїх 
великих попередників..., але на cep. XII ст. на Русі не було кня
зя котрий міг би зрівнятися з ним. Ізяслав полишив Україну- 
Русь десь у такому ж стані, як і отримав: ядром залишалася 
Київщина, Волинь і Переяславщина, до ядра вже досить міцно 
було прив’язано Чернігівщину, але без Сіверщини, де сидів не
примиримий Святослав Ольгович. Зате після смерті Володимир
ка з’явилися досить гарні перспективи щодо Галичини. Смерть 
князя була досить невчасною. Йому не вистачило кількох кам
паній, аби довести справу до кінця. М айже подібну оцінку 
ситуації робить М. Грушевський, але з зовсім іншими виснов
ками: «Якби Ізяслав прожив п ’ять років довше -  пережив би 
Вячеслава й Юрія, він зістався б повним паном ситуації, тяжка 
боротьба за київський стіл перервалася б на якийсь час, і агонія 
київського стола протягнулась би -  може й на кількадесят літ» 
(303, с. 175).

Власне, те, що відбувалося з Києвом наступні десятиліття 
і було парадоксальною сумішшю агонії і відродження у новій 
якості. Кілька ж років стабільності і дистанціювання від колоній 
могли б рішуче підірвати пам’ять про імперське минуле Києва, 
припинити агонізування імперського центру, перетворюючи 
його на столицю компактної в етнічному плані держави. На жаль, 
баланс сил, який забезпечував такий сценарій розвитку, був дуже 
нестійкий і легко порушився смертю великого князя.

На відміну від М. Грушевського, більшість істориків оці
нюють постать Ізяслава Мстиславича загалом позитивно: М. Ти- 
хомиров називає його «знаменитим», В. Пашуто «крупним дип
ломатом», що визначив зовнішньополітичний курс країни на 
тривалий час, Д. Іловайський взагалі величає його «одним з най
улюбленіших народом князів київських» (790, с. 9). Такі високі 
оцінки грунтуються перш за все на літописі, дуже прихильному 
До князя. Літописець наводить афоризми князя, нерідко чуті ним 
особисто, кілька разів називає його царем. Н. Полонська-Васи- 
ленко підсумовує: «Зійш ов з історичного кону справж ній 
лицар, що прагнув привернути Києву його славу» (831, с. 152).

Смерть Ізяслава співпала з різкою переміною ситуації на 
Близькому Сході. 1154 р. Нур ад-Дін майже безперешкодно, що 
пояснюється пасивністю Єрусалимського королівства, оволодів 
Дамаском. В Мосулі ж і Алеппо щ ез 1146 р. сиділи його старші 
брати. Тепер хрестоносцям і з півдня, і з півночі протистояла 
°б ’єднана мусульманська держава. Правда, вона була досить
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рихлою , Нур ад-Д інові довелося 
десять років займ атися внутріш 
ньою розбудовою , перш ніж він 
почав виріш альний наступ проти 
франків (306, с. 154).

Д ізнавш ись про смерть 
Ізяслава М стиславича, до Києва 
приплив чернігівський князь Ізяслав 
Давидович. Але Вячеслав і київські 
бояри не дозволили йому вступити 
до столиці. На зміну Ізяславу прий
шов його брат Ростислав-Михайло, 
усиновлений Вячеславом ще за жит
тя Ізяслава. Літопис підкреслює по
божність, справедливість Ростисла

ва, його повагу до традицій. Обставини потребували зовсім інших 
якостей: швидкості реакції, вміння маневрувати, утворювати і 
розбивати союзи. їх Ростислав був позбавлений.

1155 р. видався дощовим на Русі і, навпаки, посушливим 
для Західної Європи. На Київ продовжував претендувати Ізяслав 
Давидович. Він об’єднався з Святославом Ольговичем і закли
кав Ю рія. П очався черговий похід на Київ. Щ е наприкінці 
1154 р. по снігові і покритим льодом річках, кінними лавами і 
пішими колонами, на лижах і на санях виступило на південний 
захід військо кількох земель, перш за все заліського, північного 
світу. Підходячи до Смоленська Юрій дізнався про смерть брата 
Вячеслава. Тепер Юрій залишався найстаршим та й узагалі єди
ним з живих синів Володимира Мономаха (молодший його брат 
Андрій помер ще 1142 р.). Становище Ростислава у Києві стало 
непевним. Вирішальна битва відбулася під Черніговим ще до 
приходу Юрія, який, як завжди, не поспішав. Її результат вирі
шили половці, наголову розбивши Ростислава. Той утік до Смо
ленська. Мстислав Ізяславич пішов з Переяслава в Луцьк. На 
київський стіл сів Ізяслав Давидович, Переяслав було віддано 
Глібу Юрійовичу. Юрій підійшов до Києва. Співвідношення сил 
було таким, що Юрій легко міг би знищити виставлені Ізяславом 
Давидовичем залоги. Проте Юрій цього не зробив. У цілковитій 
згоді зі своєю «скіфською», виснажуючою тактикою він став зі 
своїм багаточисельним військом біля міських стін і почав вичіку
вати . Ізяслав не становив для Ю рія серйозної перепони, 
головне, що непокоїло Мономашича -  це реакція киян на його
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майбутнє вокняження. 20 березня 1155 р. кияни відкрили браму. 
Ю рій  утретє став київським князем -  цього разу вже остаточно, 
до кінця життя (1201, с. 188-189).

Через три тижні, 12 квітня 1155 р., у 63-річного Юрія наро
дився останній син, остання його, чотирнадцята, дитина яку він 
назвав хрестильним іменем Дмитро і княжим іменем Всеволод. 
На честь цього нащадка Дмитровим було названо щойно зас
новане суздальське місто. Саме цьому синові суджено було про
довжити батькову політику розбудови нової держави у волзь- 
ко-окських землях. Усього Юрій мав від двох жінок одинадцять 
синів і трьох дочок. На 1155 р. з одинадцяти синів залишалося в 
живих дев’ять. Синів від першої дружини-половчанки Юрій по
садив у південні міста. Дітей же від візантійської царівни Юрій 
посадив на північних княжіннях -  за винятком Василька, якого 
він переважно тримав при собі. Але цим Юрій не обмежився: 
він заповів меншим синам, напівромеям, Суздальську землю. 
Юрій хотів особливо високо підняти значення княжої власті і 
свого дому саме на півночі, тому він посадив тут нащадків імпе
раторського роду. Заповідання їм Суздальської землі було об
ставлено з великими церемоніями. Під церковний передзвін йшло 
хрестоцілування бояр Юрієві на вірність його дітям. Присягало 
також населення і військо (1201, с. 191).

Андрій Ю рійович мав свої погляди на перспективи пів
денного і північного уламків колиш ньої імперії. Ледь утвер
дившись у Вишгороді, він демонстративно покидає його і по
вертається на Суздальщину, прихопивши з собою візантійську 
ікону, відому в майбутньому як Владимирська Богоматір. Мож
ливо, на рішення Андрія вплинув той факт, що саме 1155 р. надії 
на відновлення вигідних позицій Русі у торгівлі з Візантією оста
точно зникли, бо тоді другим після Венеції торговим контрагентом 
імперії стає Генуя. Вона добилася дуже вигідних для себе умов, 
серед яких щорічні субсидії, зниження мита з 10 до 
4 %, надання пристані і торгового кварталу в столиці (979, с. 294).

Однією з перших акцій Ю рія як великого князя було 
зміщення з митрополичої кафедри Клима Смолятича і заміна 
його на грека Костянтина І. «Греки цінили в цю епоху візан
тійського митрополита дорожче, ніж навіть допоміжні війська, 
яких вони так потребували» (980, с. 116). Зайняття Києва розсва
рило Юрія з Ізяславом Давидовичем і половцями, але роздачею 
міст та династійними шлюбами Юрій зміг бодай про око зами
ритися з усіма князям и. Т а У країна  вже була реальністю .
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Щоб контролювати її, мало було Київщини і Переяславщини. 
Будучи у вкрай напружених стосунках з Черніговим, Ю рій 
потребував ще мінімум Волині, де княж ив син пом ерлого 
Ізяслава Мстислав. Юрій залучив до походу на Волинь васалів, 
причому головну роль відвів своєму зятеві Ярославу Галиць
кому. Я рослав організував облогу Л уцька, в якій ще брали 
участь Володимир Мстиславич і дядько волинського князя. Узяти 
добре укріплене місто не вдалося, але військовий демарш все ж 
зіграв свою роль. Мстислав і Ярослав Ізяславичі примирилися 
зі старійшинством Юрія, а той «прия их в любовь».

Інший принциповий крок, який здійснив Юрій, утвердив
шись в К иєві, -  це повернення руської церкви під длань 
Константинополя. Юрій запросив звідти нового митрополита. 
До Києва прибув грек Костянтин І і розпочав свою діяльність 
заміною усіх священиків, поставлених Климом, і прокляттям 
померлого Ізяслава.

Загалом 1156 р. позначений нестабільною погодою в Євро
пі. В Італії лютували повені, в Центральній Європі стояла спе
ка. Новий венеціанський дож Вітале М ік’єле (1156-1172) змуше
ний був скоригувати традиційно агресивну політику своєї 
республіки. Не відмовляючись від союзу з Сицилією, він орієн
тується також на дружбу з греками (979, с. 292). Але пік природ
ної мінливості сильно вдарив і по Візантії. Її землеробство пере
живало занепад. Водночас невдачі спіткали Візантію і на поприщі 
збройної боротьби. Того року візантійські війська зазнали по
разки в Італії, а на візантійський Кіпр напали кораблі Кілікії і 
Рейнольда Антиохійського. Після більш-менш успішної для 
Ц аргорода першої половини XII століття наступала кризова 
доба. Перед Києвом дана ситуація ставила завдання рішучої пе
реорієнтації свого головного зовнішньополітичного і особливо 
економічного вектору з Константинополя на Західну Європу. 
Проте Юрій не здатен був цього вчинити.

Того ж 1156 р. Юрію довелося знов зіткнутися з чернігівсь
ким князем Ізяславом Давидовичем, котрий сам не полишав надії 
сісти в Києві. Проте традиційна неприязнь київського і чернігів
ського боярства не давала йому особливих шансів на успіх. Юрій 
же, аби підняти свою популярність, виріш ив орган ізувати  
коаліційний похід проти половців. Разом з Юрієм привели свої 
полки до Канева Ростислав Смоленський, Ярослав Луцький, 
Володимир Мстиславич. Надіслав галицькі полки Ярослав, але 
сам до Ю рія не з ’явився. П. Толочко вважає, що вже тоді у



183

стосунках з тестем Ярослав Галицький почав вдаватися до ма
леньких хитрощів (1042, с. 247). Справді, Ярослав поступово і 
дуже обережно, але все твердіше і твердіше дистанціюється від 
тестя, що так і не зміг вписатися у хитросплетіння внутрішніх 
українських справ. Адже канівський похід на половців мав перш 
за все покращити ситуацію у пристеповій Переяславській землі, 
яка, будучи традиційним доменом Мономашичів,*безпосеред
ньо контролю валася Ю рієм. Того року позиції останнього у 
Переяславщині мали для нього виняткове значення. Волинь і 
особливо Чернігівщина були ледь-ледь замирені, але не підко
рені. Реально Юрій опирався лише на Київщину та Галичину. 
Бути повновладним господарем ще й на Переяславщині заважа
ли половці. Ліквідація половецької загрози бодай на якийсь час 
дозволила б Юрієві мобілізувати в своїх інтересах ресурси і цього 
князівства. Тоді б, опираючися на людські, матеріальні, геополі- 
тичні резерви вже трьох з п’яти князівств України-Русі, Юрій міг 
би відновити боротьбу проти решти двох бунтівних князівств і 
навіть розраховувати на успіх. Проте в інтереси галицького 
князя зовсім не входило занадто посилювати Юрія у Києві. 
Н авряд чи прагнули  цього  й інші учасники походу. 
Тому-то 1156 рік не увійш ов до історії антиполовецької 
реконкісти як переломна дата.

Найбільше ж від цих подій виграв Новгород. Того року 
новгородський князь втрачає останній свій привілей -  право при
значати єпископа. Новгород став «волен в князьях», а в єписко
пи стали обирати з кандидатур, які пропонувало віче. Другому 
своєму вічевому єпископові, Іоанові, новгородці домоглися від 
київського митрополита звання архиєпископа -  єдиного на той 
час на Русі. Новгородський князь змушений був перенести свою 
резиденцію за місто. Княжий Никольський собор став патро- 
нальним храмом віча (942, с. 16). Тоді ж, з середини XII ст. підно
ситься й значення органів внутрішнього самоуправління в Новго
роді, зокрема кончанські і уличанські старости почали скріплювати 
своїми печатками найважливіші державні грамоти (749, с. 165).

А. Зимин зазначив, що з другої половини XII ст. основни
ми ворогами Новгорода стали ростово-суздальські князі. Щоб 
протистояти їм, основна маса новгородців орієнтувалася на чер
нігівських князів (403, с. 102). Відтак Н. Подвигіна вбачає домі
нанту політичного життя Новгорода у XII ст. в боротьбі смо
ленської і суздальської або чернігівської і суздальської партій 
$24, с. 123-128).
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Протистоянню ж між Суздалем і Чернігівщиною завдячує 
своїм початковим піднесенням Москва. Під 1156 р. Тверський 
літопис повідомляє: «Того же лета князь великий Юрій Воло- 
димеричь заложи град Москьву на устьниже Неглинны, выше 
реки Аузы» (61, с. 225). М. Тихомиров запропонував кон’єнкту- 
ру, що стала загальноприйнятою: «на устии же Неглинны» (1017,' 
с. 14-15). М. Вороній уточнює: Юрій того року вже був на київ
ському столі, а Москву будував Андрій Боголюбський, повер
нувшись на північ 1155 р. Фортецю було закладено в колишніх 
володіннях боярина Степана Івановича Кучки (251, с. 35). Андрій 
же 1156 р. починає будівництво у Владимирі грандіозного Ус
пенського собору. Це був відкритий виклик старій столиці. Тоді 
ж або через рік спорудження в себе Успенського собору почав й 
Ярослав Галицький (239, с. 213). Цілком вірогідно, що обидві 
акції були скоординовані, принаймні тогочасна архітектура цих 
двох віддалених країв дуже подібна. В свою чергу, обидва собо
ри подібні до таких чернігівських храмів як Борисоглібський 
собор (1120-1123) і Успенський собор Єлецького монастиря 
(1110-1120). На ці три Успенські храми (а не на київський аналог) 
орієнтувалися й автори У спенського храму у Володимирі- 
Волинському (1160) (239, с. 228). Чернігівські майстри були 
необхідні галичанам для виконання основного завдання -  кон
струювання небувалої для Галичини структури величезного 
собору з галереями. У здійсненні ж кам’яної кладки, невідомої 
для чернігівців, і виконанні різьблення брали участь місцеві і 
польські майстри (868, с. 459).

1156 р. і Візантія руками київського митрополита Кос
тянтина І намагається стримати розпад Русі. Костянтин викликав 
до себе ростовського єпископа Нестора і позбавив його сану (52, 
с. 347). М ожливо, єпископа було звинувачено у відсутності на 
церковному соборі 1147 р. чи в тому, що він не поспішив на 
поклон до нового митрополита (980, с. 97). Никонівський літо
пис додає, що Нестор «от своих домашних оклеветан бысть... и 
в запрещении бысть» (60, т. 9, с. 207). М. Вороній вважає, що 
Андрій Боголюбський спеціально інтригував проти грека Нес
тора , бажаю чи мати на єпархії власного  ставленика (240, 
с. 33-34). Проте патріарх й імператор намагалися поставити Ро- 
стов-Суздальську землю під особливо щільний нагляд, тому 
1158 р. до Ростова було надіслано єпископом знову ж грека Ле
она. Недарма Є. Голубинський відзначав, що «була одна єпар
хія, яку внаслідок її особливих обставин грекам вдавалося
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заміщати особливо часто, так що вони вважали її як би своєю 
єпархією, і яку вони, якщо вірити повідомленням, до якоїсь міри, 
зробили єпархією напівгрецькою. Це єпархія Ростовська» (273, 
с 359). Проте між 1156 і 1158 р. єпископська кафедра лишалася 
вакантною і, мабуть, саме тоді в Андрія зродилася думка органі
зувати тут незалежну від митрополита єпископію чи навіть 
окрему митрополію . П ринайм ні, Н иконівський літопис під 
1157 р. повідомляє: Андрій «мышляше в себе еже бы како мит- 
рополии быти в Ростове или в Суздале, или паки град велий 
воздвигнута Володимерь, его же созда блаженны и великий князь 
Владимерь, иже крести всю Русскую землю» (60, т. 9, с. 209).

Тим часом події зламу 1156-57 р. тільки підтвердили те, 
що Юрій не має серйозної опори ані в Києві, ані в цілому в 
українських землях. Волинська проблема не тільки лишалася 
відкритою, а й усе загострювалася. Юрій вирішив наділити во- 
лодимирською волостю свого племінника Володимира Андрійо
вича, котрий княжив у Доробужі. Це Юрій обіцяв колись ще 
братові Андрієві і тепер підтвердив небожеві. Але у Володимирі 
сидів енергійний і сильний князь Мстислав Ізяславич. Тому Юрій 
почав готуватися до чергового походу -  тепер на захід. Згідно з 
його задумом, в поході мали взяти участь Ярослав Галицький, 
Володимир Андрійович, чернігівці Ізяслав Давидович і Свято
слав Ольгович. Цей план Юрій повідомив Ярославу, але той 
категорично виступив проти участі чернігівців. Як зауважив літо
писець, Юрій «послушавъ зятя своего Ярослава Галичкаго, има 
ему веры». П. Толочко слушно наголошує на вжитий літопис
цем зворот «има ему веры» як вираз сумніву хронікера у щи
рості Ярослава (1042, с. 247). Справді, Ярослав вже керувався не 
так інтересами тестя, як власними. Він планував поступово узя
ти під контроль сусідню Волинь, тому йому зовсім не всміхало
ся, аби сюди втручалися чернігівці. Ярослав прагнув утвердити
ся в очах Юрія як гарант його інтересів не лише в Галичині, а й 
иа Волині. В результаті, якщо все вдасться, намічався б тріум
вірат: Галич (з підконтрольною Волинню) -  Київ (з підконтроль
ною Переяславщиною) -  Чернігів (з підконтрольною Сіверщи- 
ною). В результаті ж поразки Ярослав теж нічого особливо не 
втрачав.

1157 р. позначився сприятливою погодою у Західній Європі: 
Літо було теплим і сухим, тільки у серпні почалися затяжні дощі. 
Зате Новгородська земля потерпала від граду й епізоотії. Спри
ятливим для українських земель, особливо Волині, було те, що
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того року Фрідріх Барбароса на заклик Владислава Вигнанця 
зайняв Польщу. Та стала залежною від імперії. На певний час це 
відвернуло польську еліту від експансії на схід і зосередило її зу
силля на скинення тевтонського ярма. Передчуваючи посилення 
Волині, Юрій і Ярослав на початку року привели свої війська під 
м. Володимир. Недільного дня, як уточнює літописець, полки 
обступили Володимир: Юрій став перед Гридщиними ворітьми, а 
Ярослав -  перед Київськими. Почалася облога, що тривала десять 
днів. Сторони зазнавали величезних втрат: «И многы крови про- 
ливахутся межи ими, друзии же уязвлёни умираху» (152, с. 347). 
Зрозумівши, що міста йому не взяти, Юрій повернув назад. Воло
димир же Андрійович мало не втратив і ту волость, яку мав. 
Мстислав Ізяславич здійснив раптовий похід на Дорогобужчину, 
«воюя и жга села, и много зла створити» (53, с. 487).

Після цього вже навіть і Ростислав Смоленський відвер
тається від Юрія. Зрештою оформився антиюріївський союз: 
Ростислав, Ізяслав Давидович і Мстислав Ізяславич (з Монома- 
шичів). Аби не втратити хоча б Ярослава, Юрій вирішує зроби
ти тому незвичайний дарунок. Юрій утримував у Суздалі Івана 
Берладника -  потенційного претендента на галицький стіл. Його 
він і надумав видатати Ярославу закутим у кайдани. Це вже була 
відверта демонстрація слабкості, заглядання в очі власному ва
салові. Київське боярство не звикло ставити на слабких. До того 
ж суперечності між київським і галицьким боярством якраз сяг
нули свого піку. Київські «кращі люди» ще були дуже сильни
ми і впливовими, однак десятилітня усобиця суттєво виснажила 
їхні багатства. Галицька ж знать, навпаки, багатіла в умовах 
централізованого, позбавленого усобиць князівства. Наслідком 
такої різниці була взаємна заздрість і недовіра. Саме ці настрої 
чітко відбилися у київській билині про галицького багатиря Дюка 
Степановича. Тому не дивно, що київське боярство не пропус
тило доброї нагоди поставити галичанина на місце і продемон
струвати, хто на Русі газда. Уже коли до Києва прибуло галиць
ке посольство, Юрій Довгорукий змушений був відмовити їм у 
видачі бранця, бо проти цього ріш уче виступило київське 
духовенство, підтримане боярством.. Юрій вирішив повернути 
Івана до Суздаля, але по дорозі його звільнила дружина Ізяслава 
Давидовича і доставила до Чернігова.

Це був початок кінця Юрія. Незабаром, 15 травня 1157 р. 
його було отруєно. Уже наступного дня його поспішно похова
ли, «і багато зла вчинилося в той день: розграбували двір його
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вав «Раєм», і Васильків двір, сина його, розграбували в городі, і 
побивали суздальців по городах і по селах, а добро їхнє грабу
ючи» (39, с. 270). За повідомленням В. Татищева, кияни кричали 
юрійовим приспішникам: «Вы нас грабили и разоряли, жён и 
дочерей наших насильствовали! Несть нам братия, но -  неприя- 
тели!» (97, т. 3, с. 20) Суздальців у Києві було нещадно переби
то, погром дуже нагадував 1113 р. Через п ’ятнадцять років син 
Юрія Гліб, прокняживши у Києві два роки, теж буде отруєний. 
Ні Юрій з його доктриною «дідина і отчина», ні його діти не 
були популярними у Києві. (629, с. 41). Політична доктрина Юрія 
полягала в отриманні князівства за чисто спадковим правом, 
тобто без ряду з феодалами Києва та Руської землі.

Як державний діяч Юрій значно виділявся серед князів сво
го часу. Він був добрим адміністратором, особливо чітко ро
зумів роль міст в загальній системі колонізації. Він чудово роз
бирався у міжкнязівських стосунках, віддавав належне політичній 
ролі духовенства, з яким підтримував тісні зв’язки. Візантійські 
ієрархи знаходили в його особі найвірнішого союзника і захис
ника. Юрій був природженим дипломатом. У нього склалися 
відмінні стосунки з рядом європейських держав, половцями, 
візантійськими Комнінами. З сестрою імператора М ануїла І 
Юрій був одружений. На військовій же справі Юрій знався не 
надто добре. Він був розумною, енергійною людиною, правда, 
з деякими рисами непостійності і капризності у характері. Н ай
гіршою рисою його вдачі був брак навичок до повсякденої сис
тематичної роботи, яку він постійно перекладав на своє оточен
ня. Цим він різко конрастував зі своїм сином Андрієм. Юрій як 
справжній аристократ не лише за народженням, а й за вихован
ням, не вважав за потрібне опускатися до дрібниць. За влучною 
оцінкою Ю. Лимонова, він уособлював собою той класичний 
російський соціально-політичний феномен, що згодом отримав 
назву «великий барин» (629, с. 42).

«Чим же, власне, володів Юрій на півдні, в Київщині? -  
ставить питання Б. Греков. І відповідає: -  Тільки невеликим те- 
реном по р. Горині, Турово-Пінською землею, що, зрештою, 
дуже швидко відособилася, власне Києвом з околицями і перед- 
Двер’ям до Києва -  Переяславом. На більше Юрій перетендува- 
ти не міг, оскільки інші землі були вже незалежні і мали досить 
сил, щоб відстояти незалежність» (294, с. 511).

В результаті князювання Юрія Довгорукого Київ опинився



188

у надто скрутному становищі. М. Берлінський оцінює його так: 
«Княжіння сього Георгія Володимировича не тільки призвело 
до крайнього ослаблення південної сторони Росії, через що ба
гато земель перейшло під владу чужих народів, та й саме особи
сте перебування його у Києві викликало невдоволення» (178, с. 
58-59). З цим перегукується і некролог, поданий у В. Татищева: 
«Сей великий князь был росту немалого, толстый, лицом бе- 
лый, глаза невелики, великий нос долгий, накривленный, брада 
малая. Великий любитель жен, сладких пищ и пития, более о 
веселиях, нежели о расправе и воинстве прилежал... И хотя не
смотря на договоры... многие войны начинал, обаче сам мало 
что делал, но больше дети и князья союзные. Для того весьма 
худое щастие имел и три раза от оплошности своей из Києва 
изгнан был» (97, т. 3, с. 60). Ще загальнішу характеристику дає 
Б. Греков: княжіння Юрія «з повним правом може бути назване 
тим історичним моментом, коли роздроблення Русі цілком ви
значилося, причім Київська земля в системі феодально-роздроб- 
леної Русі зайняла вельми скромне місце. Київщині навіть не 
довелося скластися в особливе політичне ціле і виробити внут
рішню організацію під управлінням своєї місцевої династії» (294, 
с. 511). Ю. Лощиць характеризує Юрія і його сина Андрія як 
«князів-владолюбців, жадібних до чужих земель, нерозбірливих 
у засобах, вони безсоромно порушували обіцянки і клятви, від
верто вклонялися грубій фізичній силі. Чи не виглядають біло
кам’яні, прикрашені чудовим різьбленням будівлі жалюгідними 
острівцями в морі насилля і зрад, спуштошуючих пожеж і бра
товбивчих нашесть?» (655, с. 292).

По смерті Юрія найпершим до Києва прибув Ізяслав Да- 
видович. Чернігів він передав Святославу Ольговичу, а його Нов- 
город-Сіверський -  Святославові Всеволодовичу, значну ж час
тину чернігівських волостей Ізяслав лишив собі. Кияни зустріли 
Ізяслава 19 травня 1157 р. демонстративно привітно, оскільки 
той був давнім ворогом Юрія Довгорукого (1042, с. 113).

Одразу ж по смерті Юрія Довгорукого з батькової тіні 
рішуче виходить Андрій Боголюбський. Особиста мужність цьо
го князя вже була загальновизнаною, водночас він не був таким 
собі рубакою. Навпаки, Андрій був дуже розумним політиком, 
тверезим і роздумливим переговорником. Він неодноразово і 
вельми вдало виступав посередником між батьком і його про
тивниками. В цілому Андрій був на диво проникливим і лука
вим. С вого часу він зумів навіть перехитрувати  такого
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талановитого і вже зовсім непере- 
верш еного м айстра інтриги як 
Ізяслав М стиславич (629, с. 38).
Андрій розгорнув широке храмове 
будівництво -  великою  мірою  
силами галицьких майстрів (247, 
с. 108-109). Водночас Андрій Бого- 
любський розпочав тривалу бороть
бу, спрямовану на започаткування 
окремої Ростово-Суздальської мит
рополії. 1158 р. Андрій закладає у 
Владимирі грандіозний Успенський 
собор. Уся релігійно-політична схе
ма А ндрія була спрям ована на 
зміцнення ідеї богородичного куль
ту. Храми, створені з 1158 по 1165 р. присвячувалися виключно 
богородичним святам, підкреслюючи тим любу Андрієві ідею, 
ніби сама Богородиця покровительствує його землі. Спеціаль
но ідеї покровительства з боку Богородиці було присвячено нове 
свято -  Покрова Богородиці, встановлене у Владимирі без мит
рополичої санкції з ініціативи князя. Відповідний культ вперше 
виник у Візантії у зв’язку з явленням Богородиці скіфові Анд
рію Юродивому. Боголюбський витлумачив це як особливе по
кровительство Русі (скіф!) і йому особисто (Андрій!). Князеві на
лежить і встановлення свята С паса 1 серпня, теж по суті 
Богородичне (247, с. 118, 122, 123). Знаменно, що в Сказанні про 
святкування Спаса і Службі Покрову Богородиці Андрій нази
вається царем (1174, с. 164).

Розширення і облаштування Владимира мали засвідчити 
його церковно-політичне рівноправ’я з Києвом (247, с. 119). До
повнювала цю ідею вигадка про заснування міста Володими
ром Святим і про хрещення ним Ростовської землі. Такий «до
каз» древності християнства в краї мав служити важливим 
аргументом для обгрунтування права місцевої церкви на авто
кефалію (1121, с. 61). Імовірно, вже на початку цього періоду 
Андрій намітив на кафедру свого кандидата -  Федора, «сестри- 
нича» ки ївського  боярина П етра Б ориславича (60, т. 9, 
с* 239). Він прагнув від князя тільки дозволу шукати архиєрейсь- 
кої кафедри, а відтак пробивався до неї сам, вже не гребуючи 
нічим (511, с. 178). Але В ізантія , відчуваю чи недобре для 
себе, прислала ростово-суздальським єпископом грека Леона.
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Наступного року його було вигнано ростовцями і суздальця- 
ми. 1160 р. його було повернуто на єпископію. 1161 р. його було 
вдруге вигнано -  вже князем Андрієм. 1162 р. Андрій повернув 
Леона на єпископію, але тільки до Ростова (не в Суздаль), тут 
Леон пробув чотири місяці. 1163 р. між князем і єпископом спа
лахнула суперечка, зовні богословського характеру, направді ж 
дві сторони мірялися силами. В результаті Леона було вигнано 
з кафедри утретє. 1164 р. Леон поїхав до імператора Мануїла і 
зустрів його на Дунаї під час його походу на угорців (174, с.
333) .

1158 р. Андрій почав будівництво комплексу Боголюбсько- 
го замку. За свідченням В. Татищева, майстри були запрошені 
навіть з володінь Фридриха Барсбароси. М. Вороній зауважив 
подібність плану боголюбського ансамблю з німецькими зам
ками середини XII ст. у межиріччі Рейну й Ельби (247, с. 330-
334) . З берегів Рейну й Маасу було принесено ювелірні вироби, 
що збереглися в Успенському соборі М осковського Кремля 
(327). Єврейське купецтво поступово перебиралося з Києва до 
Ростово-Суздальської землі. їхня виняткова роль в цій землі 
підтверджується участю єврея Офрема Моїзовича у змові проти 
Андрія Боголюбського (193, с. 158).

З чергового переділу рештків колишньої імперії спробував 
скористатися полоцький князь Рогволод. Він 1158 р. напав на 
Мінське князівство, захопив Ізяславль, а потім оточив Мінськ. 
Мінчани запекло оборонялися. Після 10-денної облоги Рогволод 
мусив укласти з Ростиславом Мінським мир. Повторення тієї ж 
кампанії наступного року знов ні до чого не призвело (451, с. 20).

Тим часом геополітичний розклад сил в Україні-Русі на 
зламі 50-60-х років різко змінився. Під рукою великого князя 
знов було лише дві з п’яти земель, тільки тепер це були Київщи
на і Чернігівщина. Цього було надто мало для стабільної кон
фігурації. До того ж із самого початку Ізяслав Давидович мав 
конфлікт з Ярославом Галицьким через Івана Берладника, адже 
в руках Ізяслава він був уже не в’язнем, а спільником у боротьбі 
за повний контроль над усією Україною-Руссю, небезпечним для 
Ярослава претендентом на галицький стіл. Тоді ж Галич усупе
реч своїй традиційній антиволинській політиці чи не вперше всту
пає в союз з Волинню (169, с. 25).

1158 р. через Берладника стався ледь не загальноєвро
пейський конфлікт: його видачі від Ізяслава Давидовича вимагали 
Я рослав Г алицький, Ростислав С м оленський, М стислав і
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Ярослав Ізяславичі, Святослав Всеволодович, угорський король 
і польські князі. Іван полишив Київ і пішов на Дунай, звідки на 
чолі 6-тисячного війська виступив на Галич. Під Ушицею на його 
бік почали переходити смерди і холопи. Лише зрада половців, 
яким Берладник заборонив грабувати і вбивати галичан, не до
зволила захопити Ушицю (468, с. 407).

Міцно утвердитися на київському столі Ізяславові завади
ло те, що він необачно кинувся заради Берладника вирішувати 
долю Турово-Пінщини, яка вже була для України-Русі фактич
но відрізаним клаптем. Ізяслава могла спровокувати на це епі
демія й епізоотія, що охопили 1158 р. не лише Турово-Пінську, 
а й Новгородську землю. Проте прагнучи легкої перемоги, князь 
жортоко прорахувався.

Дрібний привід знов збурив всю Україну, яка так потребу
вала стабільності після тривалих усобиць. Проти Ізяслава висту
пив Ярослав Галицький, який заручився підтримкою більшості 
руських князів, угорського короля і польських князів. У відповідь 
ворожа Ярославові коаліція зібралася на з ’їзд у Лутаві. До неї 
входили Ізяслав Давидович, Святослав Ольгович, його сини Олег 
та Ігор, племінник Святослав Всеволодич. Коаліція вирішила ук
ласти союз із волинськими князями. Дізнавшись про це, надзви
чайно розсудливий Ярослав відмовився від походу.

Знов було злучено воєдино переважну більшість українсь
ких земель, об’єднано у військово-політичний союз майже всю 
Україну (виняток становила лише Переяславщина). Проте союз 
цей був досить нетривкий. Невдовзі Ізяслав всупереч Святосла
ву Чернігівському вирішив все ж піти походом на Галич. У 
відповідь Ярослав виступив на Київ. Ізяслав внаслідок зради 
берендеїв і торків мусив утікати до Гомеля, втративши Київ. Але 
жоден з князів-переможців не наважився посісти київський стіл, 
хоча 22 грудня 1158 р. Мстислав Ізяславич, Ярослав Галицький 
і Володимир Андрійович зайняли Київ. При цьому вони «зая 
товара много Изяславля дружины, золота и серебра, и челяди и 
коний и скота» (53, с. 502). Певно, саме ці події надихнули авто
ра Слова о полку Ігоревім сказати, що Ярослав відкриває воро
та Києву. Ізяслав разом з Берладником утекли у Вирь (468, с. 
407). Переможці запропонували Київ Ростиславу Мстиславичу 
Смоленському. Це був крок назад у справі оформлення украї
нських земель в єдину державу.

Хоча Ростислава запросили до Києва князі, проте зробили 
Це вони не без згоди київських бояр, які саме зі смоленським
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князем пов’язували надії на припинення боротьби за київський 
стіл. Смоленське князівство розташоване в самісінькому центрі 
колиш ньої імперії Рю риковичів. Знаходячись на одній 
дніпровській артерії і фактично контролюючи її, Київ і Смоленськ 
не могли вступати у протиборство (468, с. 381). Після тривалих 
переговорів Ростислав 12 квітня 1159 р. зайняв Київ. До цього 
функції князя фактично виконував його племінник Мстислав 
Ізяславич. Ізяслав же Давидович відступив до власної Сожської 
волості. Ростислав прийняв Київ у дуже тяжкому стані. Над 
містом пронісся чотириденний ураган з грозами. Оскільки гос
подарські ресурси столиці були виснажені багатолітніми усоби
цями, відбудова на цей раз була особливо довгою і складною.

Уже в 50-х роках XII ст. багато колись заможних облас
тей обезлюдилося. 1159 р. Святослав Ольгович жалівся, що 
Ізяслав Давидович хоче відібрати від нього Чернігів і сім по
рожніх міст, «где ныне сидят только псари да половцы». Серед 
цих міст названо навіть Любеч (53, с. 500). В умовах постійних 
усобиць і загального збідніння населення тепер вже не могло 
бути й мови про дієві спільні походи князів углиб Степу. Щ о
правда, в літописах зустрічаємо кілька повідомлень про великі 
перемоги над половцями. Звістки про деякі походи навіть справ
ляють враження, ніби вони носили загальноруський характер і 
нагадували мономахові. Але вчитавшись, легко зрозуміти, що 
насправді йдеться про зовсім незначні операції (206, с. 205).

Н. Полонська-Василенко так оцінює ситуацію на кінець 
Великої Усобиці: «Смерть Ізяслава в 1154 році -  рівно через сто 
років після смерті Ярослава -  започаткувала іншу добу. Київ 
утрачає значення столиці величезної держави, але на деякий час 
залишається культурною, а головне -  церковною столицею, за
лишається об’єктом прагнення князів» (831, с. 153). Дану тезу 
слід інтерпретувати так, що Київ перестає бути столицею імперії, 
яка розкололася на Україну-Русь і колишні колонії. Проте саме 
прагнення князів і надалі володіти Києвом доводить, що Київ 
переживав все ж не занепад, а трансформацію. Водночас Велика 
Усобиця радикально вплинула на ситуацію в українських сте
пах. Половці на пару десятиліть відкочовують від Дунаю, від 
володінь Візантії, що переживає фінальне військове піднесення 
при Мануїлі (останній епізодичний набіг туди мав місце 1160 р.), 
зате переносять центр своєї активності у П одніпров’я (345, 
с. 58). Ослаблена Русь стає для них найбільш ласим шматком. 
Водночас відбувається осідання половців у Дністровсько-Прутсь-
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кому межиріччі, на поч. XIII ст. вони там переважають над усі
ма іншими етнічними групами.

Хоча з вокняжінням Ростислава Україна-Русь ще далеко 
не набула рис моноетнічної держави й імперська спадщина да
валася взнаки в усьому, все ж таки перший період деструкції 
минув. Він показав, що головна боротьба надалі топитиметься 
не так всередині українських земель, як між Києвом і Суздаллю.
Останнє стало додатковим чинником консолідації України-Русі.

■0

Підрозділ 3. 4. Конфедеративність Русіза^Воетислава—
середині XII ст. різко зростає видобуток срібла у 

німецьких землях. В результаті в Європі зміщу
ються спершу фінансові, а відтак і товарні потоки. 
Такі переміни були підготовані попереднім сто
л іттям . П ерш ий срібний рудник в Гарці було 

відкрито ще за Оттона І. 1000 р. там же відкрито рудник Вільде- 
ман, 1150 -  Целлерфельд. 1156 р. почато видобуток срібла у 
Банській Щавниці у Словаччині. 1163 р. відкрито Фрейберг. Услід 
за цим почали експлуатуватися Клаусталь і Лаутенталь. Різке 
збільшення срібла у німців дозволило бл. 1173 р. Генріху Леву 
почати карбувати брактеати (686, с. 51, 54, 66). Захід починає 
фінансово домінувати над європейським Сходом. Русь мусила 
зважати на ці геоекономічні зміни. Змучене майже п’ятнадцяти
літньою усобицею суспільство гостро потребувало мирної пе
редишки -  будь-якою ціною. Продовження воєн могло вже по
значитися не лиш е на економ ічних, а й на демографічних 
характеристиках. В цьому і коріниться головна відповідь на за
гадку відносно спокійного правління Ростислава (1159-1167), який 
до цього 32 роки правив у Смоленську і був засновником смо
ленської династії. Парадоксально, що правителем у постімперсь- 
кому Києві став князь зовсім не з української землі. Але це ста
лося після того як українські князі не дійшли порозуміння. Жодна 
з п’яти земель не змогла просунути свого кандидата на великий 
стіл. Смолянин же як проміжна кандидатура влаштував усіх. 
Будучи тут чужим, він не повинен би був затриматися у Києві 
Довше, ніж на це розраховували пош уковувачі компромісу. 
Мавра запросили зробити свою справу -  забезпечити кілька років 
миру, бо що-що, а миротворчі здібності не є типовими для ук
раїнського  н ац іон альн ого  характеру . Ц ього  разу знов не 
обійшлися без варягів. До того, ж на 1159 р. на Русі залишилося
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практично лиш два старі угруповання -  смоленські Ростисла- 
вичі і суздальські Юрійовичі (1195, с. 101).

Наприкінці XI ст. Смоленськ закріпився за Мономахом і 
його родом. 1101 р. Мономах збудував тут Успенський собор й 
оточив місто валами і ровами. При сині М ономаха Мстислава 
було засновано єпископію і місто стало столицею Смоленсько
го князівства. Наступні князі звернули особливу увагу на тор
гово-ремісниче передмістя в гирлі річки Смядині. Тут закладено 
княжий Борисоглібський монастир з невеликою церквою Спаса 
і «великою церквою», посвяченою Ростиславом св. Борису і 
Глібу. Наприкінці XII ст. цю церкву оточила прибудована з 
трьох боків галерея, в якій ховали смоленських князів. У другій 
пол. XII ст. міцніють західні зв’язки Смоленська. У місті живуть 
західні купці, вони будують тут свою церкву. Князь Роман спо
рудив церкву Іоана Богослова, корпорація смоленських купців 
«Петровське сто» -  церкву Петра і Павла. В обох цих храмах 
м айстерно використано декоративні прийом и ром анської 
архітектури. З кінця XII ст. відомі міські віча, конфлікти горо
дян з князями, що мусили винести свою резиденцію за місто 
(243, с. 28-35).

Хоча на початку правління смолянина Ростислава у Києві 
ще сталося кілька спалахів усобиці, та вона вже агонізувала. 
Найвойовничіший з Ольговичів Святослав Всеволодович вже бо
явся родича Ізяслава Давидовича більше, ніж М ономашичів. 
Тому Святослав пішов на союз з київським князем, з яким вони 
були запеклими ворогами ще з юних років. Вони з ’їхалися у 
Моровську, обідали один в одного і обмінялися багатими дарун
ками: Ростислав пожалував кілька соболів, горностаїв, чорних 
куниць, песців, вовків білих і «риб’ячих зубів» (моржові ікла), 
а Святослав відповів пардусом і двома огирями з окутими сідла
ми. Пардус-гепард не міг не нагадати про такий же дарунок, зроб
лений Святославом Ольговичем 1147 р. на аналогічній зустрічі з 
Юрієм Долгоруким. Гепард фактично ставав традиційним пре
стижним дарунком Ольговичів, уособленням їхніх союзниць
ких зобов’язань.

Змінилась ситуація і в Степу. Половці розділилися на два 
масиви: східні обростали все міцнішими зв’язками з Україною- 
Руссю, західні потрапили в орбіту впливу Угорщини й Болгарії. 
Водночас в об’єднанні «Придунайська Куманія» налічувалося 
близько 20 слов’янських поселень (702, с. 9).

1160 р. був роком  активного сонця. П огорів  Ростов,
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подібна небезпека чигала на інші дерев’яні міста Заліської землі. 
Це стримувало тамтешнє боярство від втручання у справи Ук- 
раїни-Русі. Водночас Андрій Боголюбський успішно ходив на 
булгар (60, т. 9, с. 230). Тоді ж у Ростові було відкрито мощі 
місцевого єпископа Леонтія. Це дало привід для творення міфу 
(відображеного у першій редакції Житія Леонтія Ростовського) 
про християнізацію краю ще наприкінці X ст. першими грець
кими єпископами (99; 526, с. 3-22). Виникає і легендарна літо
писна версія про заснування м. Владимира не М ономахом, а 
Володимиром Святим, сліди чого зберіг текст Владимирського 
зводу 1177 р. (52, с. 378). Нарешті, того року у Владимирі завер
шено Успенський собор, якому Андрій урочисто пожалував ве
ликі земельні володіння і десятину з доходів, явно наслідуючи 
ктитора київської Десятинної церкви Володимира Святого (240, 
с. 35). Андрій зібрав з цієї нагоди велику нараду і «глагола кня
зем и боаром своим сице: «град сей Владимерь во имя свое со- 
зда святый и блаженный князь Владимер, просветивый всю Рус
скую землю  святым крещ ением , ныне же аз греш ны й и 
недостойный, божиею благодатью и помощью пречыстыя Бого- 
родици разыиирих и вознесех его наипаче, и церковь в нем со- 
здах во имя пречистыя Богородица святаго и славнаго ея Успе- 
ния, и украсих и удоволих имениемь и богатством, и властьми, 
и селы, и в торгех десятыя недели, и в житех, и в стадех, и во 
всемь десятое Господу Богу и пречистей Богородице: хощу бо 
сей град обновити митропольею, да будет сей град великое кня- 
жение и глава всем» (60, т. 9, с. 222).

В Європі назрівали рішучі переміни. 1160 р. зароджується 
Ломбардська ліга, спрямована проти германського імператора. 
Незгоди в Центральній Європі створювали добру кон’юнктуру 
Для Дніпрового торгового шляху. Тому головною турботою 
Ростислава стає убезпечення цього шляху, зокрема приборкан
ня бродників, які дуже активізувалися у попередню добу суціль
них усобиць. Одним з їхніх центрів було м .Б ерлад  поміж  
Прутом і С еретом , засноване поблизу руїн колиш нього  
Дакійського міста Зузідави. Київський воєвода Георгій Нестеро- 
вич ходив на цих берладників і визволив з їхнього полону 
багатьох руських купців. Тим часом, 1160 р. Ізяслав Давидович, 
оговтавшись від поразки та закликавш и половців, пішов на 
Чернігів. Святослав та Ігор Сіверський ледве встигли стати до 
оборони і послати по допомогу до Ростислава. Але кияни і кло
буки, довіряю чи С вятославові, не йняли віри Ігореві, тому
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Святослав, аби заспокоїти їх, прислав до Києва в якості залож
ника свого сина. Проте тамтешньому Святославу допомогли 
київські, волинські і галицькі полки. Останні і надалі неоднора
зово підтримували Святослава Ольговича, який розвиваючи 
успіх, вирішив провчити молодих князів Святослава Володи
мировича і Святослава Всеволодовича за те, що вони підтриму
вали Ізяслава Давидовича.

Зміни на київському столі вплинули і на Новгород. Місце
вий посадник Якун Мирославич традиційно залишався на боці 
Ростиславичів. Проте 1160 р. в Новгороді перемогло вороже Яку- 
нові боярське угруповання на чолі з Нежатою. Новгородського 
князя Святослава Ростиславича було вислано до Ладоги, його 
княгиню «впущено» до монастиря, а дружину «всаджено» в по
руб. 21 червня 1160 р. тут сів онук Довгорукого Мстислав Рос- 
тиславич (44, с. 30-31, 218; 56, с. 11). В. Янін підкреслив, що нов
городський виступ 1160 р. виражав очевидний протест проти 
відродження антиреспубліканської схеми взаємин Новгорода і 
великого князя. Будучи сином великого князя, Святослав своїм 
княжінням уособлював стару ідею залежності Н овгорода від 
Києва (1195, с. 101). Вельми показово, що в антикиївському 
виступі найактивнішу роль, згідно В. Татищева, зіграли міські 
низи (97, т. З, с. 135).

1161 р. на Русі був дуже сухим. Під час нової спроби відво
ювати Київ Ізяслав Давидович був поранений під Білгородом і 
помер. Його союзник Іван Берладник того ж року помер у Фе- 
салоніках. М ожна лише гадати, чи не було тут руки Ярослава 
Галицького, який тепер ставав єдиним князем Галичини, причо
му наступні 10-12 років стали для цього краю най спокійнішими.

М. Котляр відзначає парадоксальну для Русі другої поло
вини XII ст. слабкість процесів містоутворення на Галичині (571; 
588). Галич тоді був не лише головним, а й єдиним центром 
Галичини. В ньому, як у фокусі, зосереджувалися процеси еко
номічного, соціального, політичного і культурного життя княз
івства. Засилля боярства також шкодило появі нових міст.

Тим часом і Ростислав пожинав плоди перемоги, яка на
стала якось сама собою, навіть без якихось виняткових зусиль з 
його боку. У Новгороді, Смоленську і на Волині сиділи його 
сини і племінники. Київською землею теж управляли молоді Ро- 
стиславичі. Один з них, Рюрик, знаходився при батькові і був 
воєводою Київського полку, інший, Мстислав, тримав стратегічно 
важливу фортецю Білгород. Давид Ростиславич утвердився у



Вітебську та чинив тиск на полоцьких князів. Вокняження у Києві 
смоленського князя природно потягло за собою часткове відтво
рення імперської структури Русі, але без найперспективнішої 
частини -  Поволжя. Не вдалось повернути і Полоцько-Мінську 
землю. Присутність Новгорода була досить умовною.

1161 р. між Ростиславом Мстиславичем і Андрієм Бого- 
любським було досягнуто компромісу по Новгороду. Там зно
ву сів Святослав Ростиславич. Тим часом Суздаль все далі дис- 
танціювалася від Києва не лише політично, а й церковно. Черговим 
кроком Андрія Боголюбського в цьому напрямку стало творення 
місцевого пантеону. При відновленні згорілого 1161 р. ростовсь
кого собору сталася дуже доречна знахідка якихось старих гроб
ниць. їх було визнано похованнями владики Леонтія і його на
ступника Ісайї. В ідкриття мощей було обставлено вкрай  
помпезно: сам Андрій приїхав до Ростова. Мощі покладено у 
раку, Андрій «устрой свещи великы у гроба его» (99, с. 9). Тво
риться тенденційна легенда, за якою Леонтій вже не києво-пече- 
рянин, а царгородець, не перший єпископ і фундатор християн
ства в краї, а його відновлювачем (інакше довелося б відмовитися 
від тези про хрещення Залісся ще за Володимира). Міфічна істо
рія Л еонтія в найдрібніш их деталях  в ідп овідала вим огам  
Андрія (1121, с. 62). Примітно, що при цім не виникло ідеї кано
нізації Ісайї, бо ще були живі свідки його поставлення з києво- 
печерських іноків (273, ч. 2, с. 135).

Прагнучи р о зв ’язати половецьку проблему, Ростислав 
1162 р. одружив сина Романа з донькою хана Беглюка, але бажа
них наслідків не досяг. Половецький наступ наростав поступово.

1162 р. єрусалимським королем став Амальрих, що пле
кав завоювати Єгипет. Цей проект відображав інтереси італійсь
ких міст, чиї купці мали колонії в портах Є русалим ського 
королівства. У разі захоплення Нижнього Єгипту італійці стали 
б монопольними постачальниками східних товарів в Європу. 
Тодішній Єгипет здавався легкою здобичею. Розвиток системи 
ікта призвів до швидкої феодалізації провінцій, ослаблення цент
ральної влади і зменшення податкових надходжень у казну. 
® Каїрі частішали бунти гвардійців.

П63 р. на Русі видався добрий врожай, за ним послідува- 
ли морозна осінь і сира зима. Польські загони напали на Чер- 
венський уділ (53, с. 527). Напад вчинено на прохання Ярослава 
І алицького, що претендував на дану волость і використав тим
часове затишшя на Русі для посилення своїх позицій (268, с. 80).
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Того ж року Амальрик Єрусалимський втрутився у внутрішні 
справи Єгипту. Він порушив статус-кво, спровокував тривалу 
борню, що завершиться падінням Єрусалиму (306, с. 155).

У вересні 1163 р. на новгородську кафедру було обрано Іллю. 
Це знаменувало дальше зміцнення незалежності Новгорода від 
Києва. Уперше владикою обрали представника білого духовен
ства, священика Власіївської церкви. Тим самим боярство розши
рювало коло можливих ставлеників на владичество (1122, с. 38).

На Різдво (25 грудня) давній конфлікт між Андрієм Бого- 
ЛЮбсЬКИхМ і ростовським єпископом Леоном перейшов у нову фазу. 
Свято випало на посний день, середу. Андрій за порадою Федора 
влаштував пишну учту для своїх боярів. Леон, запрошений до 
столу, побачивши скоромне, публічно і різко вказав князеві на 
неприпустимість такого за грецькими правилами. У присутності 
чисельного люду Федір вступив у дискусію і переміг Леона. М а
буть, Леона підтримали Андрійова мати-гречанка і його молодші 
брати разом з деякими старими боярами. Вони відмовилися від 
обіду, чим викликали спалах гніву в князя. Це й могло стати фор
мальним приводом до їх вигнання. Леон же після деяких вагань 
князя теж був вигнаний з Суздальщини (980, с. 103-4).

1164 р. був сприятливий для сусідніх з Україною-Руссю 
князівств. Новгородці 25 травня на р. Воронячій одержали пере
могу над шведами, що на 55 ладдях напали на Ладогу (1144, 
с. 62-66). Тоді ж А ндрій ходив на Волзьку Б олгарію  (52, 
с. 150-151) і взяв 5 міст (60, т. 9, с. 210, 230). Зокрема, він спалив 
м .Ібрагима -  літописний Брахимов, тобто Булгар на Волзі 
(237, с. 128). За Тверським літописом, на честь перемоги постав
лено у Владимирі церкву Богородиці (61, с. 236). Степенна кни
га підкреслює: того ж дня (1 серпня) імператор Мануїл переміг 
сарацинів (66, с. 300). Тому того дня встановлено свято «Чесно
го животворного хреста». Андрій ініціював спеціальне Сказан
ня, що проводило думку про рівність Андрія і М ануїла (378). 
Правда, Б. Рибаков датує його 1174 р. (924, с. 110), та ця дата не 
набула визнання. П аралельно Андрій творить у себе культ 
Богородиці на противагу києво-новгородському культу Софії 
(285, с. 27).

Вигнаний Андрієм єпископ Леон пішов до Чернігова, де 
Святослав Ольгович, «утешив его добре», переправив вигнаця у 
Київ, до великого князя Ростислава. Але там митрополита не 
було, і Л еон попрям ував до К онстантинополя. Ін іц іатива
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ПОЇЗДКИ, очевидно, належала Святославу Ольговичу і Ростисла
ву, які бажали налаштувати Візантію проти Андрія (240, с. 38).

Найголовніше ж, що 1164 р. завершилася 17-річна смута 
на київській митрополичій кафедрі. Вона виявила історично наз
ріле і у православній практичі неминуче питання про поступову 
націоналізацію руської помісної церкви в напрямку її повного 
самоуправління. А. Карташов в цілому позитивгіЬ оцінює факт 
перебування на київській кафедрі іноземців. Він вважає, що якби 
князі в умовах усобиць ще й мали право ставити митрополитів, 
то «в нашій церкві виникла б неурядиця, подібно до західноєв
ропейського розколу трьох антипап» (511, с. 176). Ця думка на
була значного поширення в літературі, потрапила навіть до бе
летристики («Смерть у Києві» П. Загребельного).

На Сході ж 1164 р. Нур ад-Дін у відповідь на активність 
хрестоносців в Єгипті спрямував і свої в ійська на Н іл. 
Нур ад-Дін розумів, що без єгипетських ресурсів він не оволодіє 
Палестиною. Лише єгипетський флот дозволив би йому переріза
ти морські комунікації франків і поставити під свій контроль 
більшу частину європейської торгівлі (306, с. 156). Почалася 
кількарічна мусульманська усобиця за Єгипет, яка мала фатальні 
наслідки для левантійсько-італійської торгівлі. Навпаки, в ці роки 
знов підноситься спокійніший торговий шлях з Візантії через 
Русь до Європи.

Рік 1165 відзначився сприятливою економічною кон’юнк
турою саме для України-Русі. Того року стояли сильні морози 
на Новгородчині, у Західній же Європі запанувала посуха. Тому 
попит на зерно та інше продовольство з українських земель по
мітно зріс. Відповідно й половці одразу відреагували на при
плив багатств на Русь, та напад степовиків вдалося відбити, хоч 
і зі значними втратами: «Зустріли їх, зібравшись усі князі руські 
Далеко в полі, і був між ними бій великий, і допоміг Бог князям 
руським». А все ж у др. пол. XII ст. половці значно посилилися, 
вони майже цілком зайняли Переяславське князівство, чиє зміша
не населення й раніше було етнічно близьким до них. Тепер по
ловці там «жили», а не тільки грабували наїздами (808, с. 55). 
1166 р. «половці воювали Русь, і убили двох багатирів, Андрія 
Жирославича і брата його ІПварна за Переяславом. Сестринича 
ж їхнього, також Ш варном званого, полонили і силу силену 
християн полонивши, відійшли восвоясі» (60, т. 9, с. 232-233). 
Відтак вони почали «пакостить Гречнику». Це було відкритим
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оголошенням війни. Для убезпечення торгівлі потрібен був гли
бокий рейд у Степ на 300-500 км.

Водночас продовжилося дистанціювання Галичини від решти 
українських земель. За С. Томаш івським, саме 1165 р. 
Ярослав Галицький визнав над собою ленну зверхність Фридриха 
Барбароси (1062, с. 325). Тоді ж спалахнула усобиця в Полоцьку. 
Володар Городенський за допомогою литовців вигнав Всеслава і 
сів у Полоцьку, чиї бояри були невдоволені своєю залежністю від 
Смоленська. Всеслав утік до Вітебська, до Давида Ростиславича. 
Володар же, отримавши підтримку полочан, пішов на Давида, але 
був розбитий Романом Смоленським (685, с. 104).

Того ж року до Києва прибув новий митрополит Іоан, 
в супроводі імператорського посла з багатими дарунками Рос
тиславу. Київському князеві було надано статус симмаха імпе
ратора (соратника) (122, с. 235). Русь отримала статус «союз
ного народу Риму», автономної чи зфедерованої частини імперії, 
яка, за договором, мала охороняти її кордони, отримуючи взамін 
регулярні субсидії, імперське покровительство і право самоуп
равління (755, с. 5). Іоан Кіннам на означення статусу,'з яким 
виступав щодо візантійських властей Ярослав Галицький, вжи
ває термін hypospondos (122, с. 115), який тлумачать як «підда- 
ний-союзник» (755, 5). Водночас триває переорієнтація Новго
рода з торгівлі з Візантією на торгівлю з Заходом, хоча у 60-ті у 
зв’язку з русько-візантійським потеплінням цей процес трохи 
загальмував. Наприклад, у 19-му ярусі (1134-1161) Новгорода 
знайдено 141 західний виріб з кольорового металу, у 18-у ярусі 
(1161-1177)- 104, у 17-у (1177-1197)-в ж е  168 (927, с. 160).

Покровительський жест Візантії щодо України-Русі -  пла
та за  відмову від спроб повернути на м итрополію  К лим а 
Смолятича і аванс за майбутню допомогу проти угрів. Першим 
діянням Іоана став суд над Леоном Ростовським. На соборі «пред 
великим князем всеа Руси» звинувачення на адресу Леона вик
ладав посол Андрія Боголюбського. Леона виправдали і про
інформували про це патріарха. Але всупереч присудові Андрій 
затявся, не пустив Леона до єпархії і залишився зі своїм ставле
ником, нареченим владикою Федором. Сміливі заходи Андрія і 
Федора, спрямовані на церковно-політичне піднесення Влади
мира порушували інтереси не лише інших руських князів і мит
рополита, але й Візантії. Це й викликало гостру полеміку Анд
рія і Кирила Турівського, що написав кілька Слів, з котрих відома 
лиш П ритча про лю дську душу і тіло. Тут в образі сліпця
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виводиться Андрій, в образі хромця, що веде його, -  Федір (370, 
с. 93). За М. Вороніним, саме на Федора спрямовано закиди Ки
рила про марнославців, що годять великим людям, а менших 
зневажають «буестью» -  Бог віднімає від таких їхній талант. Але 
ніщо не є таким супротивним Богові, як самовпевнена пиха тих, 
хто наважився взяти на себе духовний сан «не о бозе» -  ось ос
новний мотив повчання Кирила. Турівський єпископ-вакликав 
такого нечестивця до покаяння. Кирил добре розумів «історич
ну цінність» створених у Владимирі творів, що обгрунтовували 
проекти Андрія. Тому єпископ не спинився перед співставлен- 
ням «буих» «сановника» й «иерея» з брехуном і злодієм -  сліпцем 
і хромцем. На позицію Кирила міг мати вплив Юрій Ярославич 
Турівський (240, с. 40-41).

Після того, як програма-максимум Андрія Боголюбсько- 
го і Федора (митрополія) не вдалася, Федір все ж не скорився. 
В запасі у нього була програма-мінімум: висвячення на Рос
товську кафедру безпосередньо від єпископа з титулом архиєпис- 
копа. Константинополь відмовив, але, на думку А. Карташова, 
позолотив пілюлю Андрієві обіцянкою надати Федорові сан ар- 
хиєпископа, якщо того висвятить митрополит (511, с. 179). Тому 
Андрій настійно слав Федора в Київ, Федір же опирався, ро 
зуміючи марність цього. Поки ж у якості нареченого єпископа 
він володів величезною єпархією. А. Карташов переконливо спів- 
ставляє Федорця з пізнішими московським нареченим митропо
литом М итяєм, улюбленцем Д м итра Донського, і Никоном, 
фаворитом царя Олексія (511, с. 181).

Проте якщо у суздальському питанні патріарх стояв на 
боці київського князя, то у новгородському все було навпаки. 
28 березня 1165 р. відбулася хіротонісанія єпископа Іллі, а на
прикінці року «ходи игумен Дионисии с любовью в Русь и пове
лено бы сть влады це архиепископьство  м итрополитом » 
(44, с. 32, 219). Це не тільки підносило софійського владику над 
іншими, а й дозволяло йому безпосередньо зноситися з патріар
хом, оминаючи митрополита київського (1122, с. 38).

Того ж 1165 р. помер Святослав Ольгович Чернігівський. 
За традиційним порядком йому мав спадкувати старший син стар
шого брата, тобто Святослав Всеволодович Сіверський. Та всі 
Чернігівські партії зійшлися у бажанні не приймати цієї надто 
самовладної кандидатури, а запросити сина померлого, Олега з 
Курська. До нього направилося посольство від імені вдової кня
ж ні, єпископа і бояр. Аби Святослав Всеволодович не узяв стіл
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силою, вирішено було приховати смерть чернігівського князя. 
Проте єпископ Антоній всупереч хресному цілуванню, не тільки 
повідомив сіверянина, а й запросив його на стіл. Літописець по
яснює облудну поведінку владики тим, що «бяше бо родом гре- 
чин». Олег з’явився до Чернігова трохи раніше за Святослава, 
але саме останній утвердився на столі. А. Карташов пов’язує 
поведінку єпископа з домовленістю між Святославом Ольгови- 
чем і Ростиславом Київським знову утвердити Клима Смоляти- 
ча на митрополичій кафедрі (511, с. 217). А все ж русько-візан
тійське потеплішання стосунків продовжилося і в наступні роки, 
про що свідчило зростання руських монастирів на Афоні. 1169 р. 
афонський протат передав руським ченцям великий закинутий 
монастир Фесалонікійця з усіма володіннями, зберігши за ру
сичами і монастир Ксилургу. Монастир Фесалонікійця, або русь
кий монастир св. Пантелеймона швидко став одним з найбільших 
монастирів Афону. У Константинополі продовжував функціо
нувати спеціальний руський квартал (437, с. 353).

1166 р. Ростислав зібрав коаліцію більшості князів проти 
степовиків і завдав їм поразки. Знов коаліцію зібрано 1167 р., 
аби убезпечити Дніпровський шлях. Того ж десятиліття відбувся 
спалах боротьби з «невірними» і в Іспанії, де для цього створю
ються військово-християнські ордени: 1164 -  орден Калатрава, 
1166 -  Алькантара, 1170 -  Сантьяго (558, с. 206).

Саме від Ростислава Мстиславича починається постійна тра
диція вживання зображення архангела Михаїла як державного 
символу (відтак воно стало гербом Києва), хоча спорадично цей 
знак вживався і раніш. Геральдисти виводять його від печатки 
першого руського митрополита Михаїла (778, с. 63-64).

В оцінках особистості Ростислава та результатів його 
діяльності давно вже панує одностайність. Він визнається люди
ною чесною, оборонцем старих традицій, який поважав віджи- 
лий принцип старшинства та підтримував честь великокняжого 
столу, але не відзначався талантами батька Мстислава Великого 
та діда Мономаха, не мав особливого хисту государя та полко
водця (497, с. 185). Контрастною постаттю до нього виставляють 
Андрія Боголюбського. П. Толочко показав надуманість цього, 
бо ж князі різнилися не кінцевими цілями (завжди об’єднувальни- 
ми), а методами їх досягнення (1040, с, 133). У цьому ж обидва 
реставратори імперії, дійсно, були небом і землею. До того ж 
творити імперію на базі колишньої колонії з її специфічним скла
дом населення, де чимало пасіонаріїв, було все ж легше, ніж
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відновлювати її на базі метрополії, сторозтерзаної тривалими 
війнами. Відновити імперію з центром у Києві вже не зміг би 
навіть Андрій. Як показали наступні події, останній це чудово 
розумів. У 60-х роках Україною-Руссю вже міг правити і такий 
благостний князь як Ростислав. Землі знесилені чвертьвіковою 
трансформацією, князі виснажені не лиш психологічно, а й фізич
но. 1164 р. помер Святослав Ольгович, чернігівський стіл цього 
ворохобника зайняв обережно-раціоналістичний Святослав Все- 
володич, що мав дуже мало від діда Олега, зате дуже багато від 
батька Всеволода IŁ Без бою розв’язалися конфлікти з М сти
славом Ізяславичем й Андрієм Боголюбським -  не так через 
дипломатичні таланти Ростислава, як через загальну втому від 
війн. Київ якось непомітно, інерційно ковзнув на стадію центру 
федерації українських земель. Ростислава визнали як патріарха 
Руської землі чернігівські Ольговичі, волинські Ізяславичі, га
лицький Ярослав, переяславський Гліб. Добряче пош арпана 
Київщина відігравала роль такого собі федерального округу, 
правда, чималенького. Т радиціоналіст Ростислав виявився 
цілком адекватним часові: він нічого не ламав спеціально, але й 
не мав волі опиратися могутньому етнополітичному процесові. 
На зміну бурхливій перебудові, чи, власне, демонтаж еві 
імперських структур, надійшла доба стабілізації, перепочинку, 
коли суспільство відновлювало ресурси, підірвані війнами, і по
ховальні плачі змінилися дитячими колисковими. Правити у та
кому суспільстві -  мрія всякого політика, тож Ростислава слід 
вважати улюбленцем долі, а його піднесення -  глибоко зумов
леним усією суспільною ситуацією.

Князь міг вдавати, ніби нічого не змінилося, та колиш
ньої імперії вже не було. До закордонної політики Ростислав 
був цілком байдужйй, зате доклав усіх зусиль, аби убезпечи
тись від половців і вибороти для Русі ще кілька спокійних років. 
Десятиліття вистачило для того, щоб підросло нове покоління 
бійців, і наприкінці 60-х пертурбації відновилися. Як і трьома 
Десятиріччями раніше, перше грізне слово мовив Новгород. Між 
тамтешнім боярством і сином Ростислава Святославом, що си- 
Дів у Новгороді, спалахнув конфлікт. Ростислав не став чекати, 
поки новгородці виженуть сина і запросять натомість Андрія 
Воголюбського. Він виступив назустріч, закликавши до себе і 
сина. Налякані новгородці виступили назустріч Ростиславові. 
^  Великих Луках відбулися переговори. Новгородці присягли- 
Ся не шукати собі іншого князя, окрім Святослава. Ростислав
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повернув назад, але те, що сталося, занадто схвилювало його. 
Князь відчув, що його інтермеццо закінчується. На зворотному 
шляху він помирає під Смоленськом 14 березня 1167 р. Дана 
дата не є абсолютно твердою, оскільки хронологія Іпатського 
літопису в даному місці значно попсована. С .Соловйов (983, 
т. 1, с. 471-472), М. Котляр (578, с. 60) притримуються 1168 р. 
Але М. Бережков навів переконливі контекстуальні аргументи 
на користь 1167 р. (174, с. 312).

Ростислав зміг відновити престиж і роль великокняжої вла
ди, та вже не в рамках цілої імперії, а в системі власне українсь
ких земель. 8 років Україна-Русь практично не знала усобиць. 
Політика щодо Степу була оборонною, не робилося далеких 
походів, не було блискучих перемог, зате й половці не потика
лися далі пороської лінії. Саме там вони потерпіли поразки 1161 
і 1166 р., після чого зовсім припинили напади, задовільняючись 
грабунками купецьких валок.

За Ростислава колишня імперія Рюриковичів остаточно пе
ретворюється з федерації на конфедерацію. Вона остаточно роз
падається на чотири окремішні частини, хоч і з ’єднані одною 
династією, проте далеко не єдиною. За кожною з чотирьох час
тин наміцно закріпився один з княжих родів. Тільки за сам Київ 
все ще тривала боротьба між кількома княжими вітками. Від 
колишньої єдності не лишилося й сліду. Кожна з чотирьох час
тин розвішалася своїм самостійним шляхом, кожна відзначалася 
своєю власною зовнішньополітичною орієнтацією.

Підрозділ 3. 5. Усобиці 1167-1180р. 
і криза конфедерації

о смерті Ростислава, незважаючи на наявність більш 
родовитих кандидатів (Володимир М стиславич, 
Святослав Всеволодич і Андрій Боголюбський), 
київські бояри запросили М стислава Ізяславича 
Волинського, який до цього двічі садовив у Києві 

свого дядька Ростислава і був, по суті, його співправителем. 
У рішенні боярства запросити князя саме з української землі 
відчувається вже усвідомлення нових політичний реалій. Знов 
розпочиналося оформлення України-Русі на її питомій етнічній 
базі. 15 травня 1167 р. Мстислав зайняв Київ. Підтримка Мстис
лава з боку киян і чорних клобуків зумовлювалася і тим, що він 
рішуче не визнавав союзів з половцями, якими зловживав Рос
тислав. З приходом  М стислава гучно заявлено про нову
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степову політику. Перейшовши до Києва, Мстислав зберіг за 
собою і Волинь, що вже мала багато тісніші зв’язки з Київщи
ною, ніж Чернігівщина, і навіть, можливо, Переяславщина. Слава 
Мстислава як переможця половців була такою, що для оволо
діння Києвом не довелося застосовувати жодних видимих зу
силь. Всі його противники «затворилися» у Вишгороді. П отра
пивши в облогу , вони відм овилися від непом ірних 
територіальних претензій, але Мстислав пішов на певні поступ
ки: Давид Ростиславич зберіг Вишгород, Рюрик -  Овруч, Воло
димир Мстиславич -  Котельницю. Ярослав лишився у своєму 
Луцьку, а столичне місто Волині Володимир закріплено й 
надалі за Мстиславом.

Проте при переділі столів було знехтувано інтересами чо
тирьох синів покійного Ростислава. Ті почали готуватися до війни 
(578, с. 60). Найактивнішим з них виявився Рюрик. За характе
ристикою О. Толочка, це один з найколоритніших персонажів 
тодішньої Русі, один з небагатьох «живих» людей тієї доби, чий 
суперечливий і часом непослідовний життєвий досвід має вик
ликати якщо не схвалення, то принаймні просто людську сим
патію (1030, с. 136).

На початку 1167 р. північноіталійські міста уклали Лом
бардську лігу проти імператора Фридриха Барбароси. Той же в 
липні 1167 р. увірвався до Риму і розграбував місто. Тіла за 
битих тисячами лежали на вулицях. Загинули славетні пам’ятки 
мистецтва. Не лишилося жодної не пошкодженої будівлі. Імпера
тор почувався на вершині могутності. Папа втік до Сицилії. Зда
валося -  більше жодних перепон для утвердження абсолютної 
влади імператора. Проте його чекав несподіваний удар. У Римі, 
налагоджене життя якого нагло порушилося, не могла не спалах
нути епідемія. За два-три дні вона підірвала усю військову силу 
О ператора. Фридрих спішно покинув страшне місто. В Римі 
лишився антипапа, а папа Олександр III готувався до продов
ження боротьби, шукаючи нових союзників. Й ого погляди 
повернулися до Сходу. Вже не як могутній повелитель, а як 
обережний політик він шле послів на Русь. (864, с. 78-79)

Утвердженню волинського князя на київському столі по
сприяло і те, що 1168 р. видалася люта зима на Чернігівщині, 
ЯКа призвела до голоду (59). Тож Ольговичі при всім бажанні 
Взяти Київ не могли почати активних дій. Ставши великим кня- 
Зем, Мстислав розгорнув енергійну діяльність по захисту Украї- 
Ни-Русі і торгових шляхів від половців. Одразу ж 1168 р. він
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скликав васалів до Києва: «Браття! 
Поклопочіться про Руську землю і 
про свою отчизну і дідизну, бо ве
дуть погани християн кожного року 
у вежі свої, а з нами присягу прий
маючи і завджи переступаючи. І вже 
вони в нас і Грецький шлях одніма
ють, і Соляний, і Залозний. Тому 
гоже було б нам, браття, поклавши 
надію на Божу поміч і на молитву 
Святої Б огородиці, добути путів 
отців своїх і д ідів своїх, і своєї 
честі» (39, с. 293). Тут вчувається 
відродження духу і букви Любеча, 
разом з тим тут же бачимо ті ідеї й 

образи, що згодом обростуть плоттю у Слові о полку Ігоревім. 
У превентивному поході, що почався 2 березня, взяло участь
13 князів. Серед них були числені волинські князі. Крутий на 
розправу Мстислав змусив до походу Ольговичів і навіть Рос- 
тиславичів -  Рюрика і Давида. Під його прапори зібрано війська 
цілої України-Русі -  від Сяну до Сіверського Дінця. Ударною 
силою була кіннота торків під проводом Бастея (1001, с. 449). 
П. Толочко назвав цей похід «хрестовим» (1040, с. 135). Дев’ять 
днів вої йшли лівобережними степами, подолавши понад 300 км. 
Половці ще тільки збиралися на літні пасовиська, їхні стада були 
обтяжені молодняком. Тому, дізнавшись про руські полки, по
ловці побігли, кинувши жінок, дітей і обози. Русичі почали пе
реслідування і «взяли їх на Углі-ріці, а інших по Сніпороду, а 
самих настигли біля Чорного лісу і тут, притиснувши до лісу, 
перебили їх, а деяких руками узяли». Рештки орди втекли за 
Оскол, їх переслідувала кіннота. Чимало полонених, челяді, не
злічені табуни коней і отари худоби стали здобичею руських 
воїнів. Це була велика перемога, притому майже безкровна: 
тільки два руські воїни загинули, а один потрапив до полону. 
Перемога прославила Мстислава. Новгород прогнав Святосла
ва Ростиславича, запросив Романа Мстиславича, що прибув туди
14 квітня (1001, с. 450).

Активізація степового вектора київської політики відбу
валася на тлі чергового перелому близькосхідної ситуації- 
1168 р. Амальрик Єрусалимський захопив Каїр й оголосив себе 
єгипетським королем. Фатиміди звернулися по домомогу до
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Нур ад-Діна, який послав до них курдського еміра Ш иркуха. 
Коли той підійшов до Каїра, Амальрик ухилився від битви, і 
8 січня 1169 р. сирійці вступили до столиці. Відомість Ширкуха, 
що помер за два місяці, поступилася славі його племінника 
Салах ад-Діна. Через два роки останній поклав край династії 
фатимідів і заснував імперію Айюбідів (306, с. 156).

Близько 1168 р. стався поворот у протистоянні Владимира 
і Константинополя. У відповідь на скаргу вигнаного Леона пат
ріарх приймає спеціальне рішення, викладене у грамоті, відо
мій за Никонівським літописом. Відмова Андрієві на заснуван
ня нової митрополії мала політичний характер (273, с. 331). 
Патріарх підтвердив рішення київського собору про необхідність 
повернути Леона на єпископію і пригрозив Андрієві анафемою.

Той, зрозумівши, що домогтися свого через патріарха не
можливо, вирішив діяти через митрополита і наполіг на поїздці 
Федора до Києва. Федір же добре розумів безнадійність і небез
пеку цього: митрополит, виправдавши Леона, міг змінити пози
цію лише за величезного хабаря (240, с. 42). Так почався конфлікт 
Федора з князем. Федір мусив поїхати до Києва і наклав там 
головою. Літописний текст про страту Федора (52, с. 355-57; 53,
с. 551-554) проаналізовано С. Соловйовим, який назвав долю 
Федора «страшним явищем» в історії руської ієрархії і вважав, 
Що літописний текст -  переробка митрополичого послання (983,
т. 1, с. 520). М. Присьолков погодився з гіпотезою С. Соловйова 
і розвинув її, вказавш и, що даний текст було вклю чено до 
владимирського зводу 1177 р. на вимогу митрополита (851, 
с- 77). За М. Вороніним, конфлікт в літописі дуже перебільшено 
(240, с. 45). Цікаво, що в ці ж роки сягнула піку боротьба Києво- 
Печерського монастиря з митрополитом. Саме за часів митропо
лита Іоана цей монастир став незалежною від митрополита архи- 
мандрією, про що видано партіаршу грамоту. Пізніше грамота 
загубилася, і у XVI ст. її спробували відновити, склавши підлож- 
НУ грамоту від імені Андрія Боголю бського (1147, 
с* ЗО). Є. Болховітінов вважає, що таку грамоту Андрій дав 1159 р. 
(187, с. 283). М. Вороній припускає, що асоціація між Печерською 
аРхімандрією і Андрієм виникла через те, що і монастир, і князь 
Мали спільного противника в особі митрополита, відтак монастир 
ПіДтримував Андрія у його боротьбі за автокефалію (240, с. 46)

Мстислав хотів закріпити успіх і знову зібрав у Києві «бра- 
свою». Спільна рать висунулася до Канева (53, с. 538-541). 

а від початку походу князі стали сваритися через поділ здобичі.



208

Спалахнула усобиця, якою скористалися половці. Переможні 
походи сприяли територіальному єднанню України-Русі, але не 
припинили боротьби князів за Київ. Ця боротьба спростовує 
гадку про політичний занепад Києва в аналізовану добу.

Мстислав лише на якийсь час домігся визнання свого стар
шинства. Володіючи Києвом і багатою, урбанізованою Волин
ню, опираючись на допомогу торків і тимчасово втихомирених 
Ольговичів, Мстислав, як вважає Б. Рибаков, став найсильнішим 
з-поміж сучасних йому князів, ніхто не міг протистояти йому 
сам-на-сам (924, с. 198). І все ж, будучи хоробрим і вольовим, 
Мстислав не виявив достатньо гнучкості. Відносно швидко про
ти нього склався міцний союз Ростиславичів і Ольговичів, який 
очолив Андрій Боголюбський. На 1169 р. вплив Мстислава зву
зився до Київщини і Волині та ще до далекого Н овгорода, 
де сидів Роман Мстиславич.

Серед київського боярства сформувалася особлива партія, 
що розгорнула боротьбу проти М стислава. Її очолили бояри 
Петро та Нестор Бориславичі. Свого часу їхня челядь була 
спійм ана на викраданні князівських коней. П ісля цього 
М стислав віддалив даних бояр від себе. Вони перебралися у 
Вишгород до Давида Ростиславича. Ще під час останнього по
ходу на половців Бориславичі під Каневим почали інтригувати, 
ніби Мстислав задумав покликати Давида і Рюрика до себе обі
дати, аби захопити їх та кинути у поруб. Справді, Мстислав за
просив їх на обід. Давид і Рюрик зажадали від великого князя 
хресного цілування, що їм не буде нічого злого. Мстислав з обу
ренням повідомив про це своїй старшій дружині. Та порадила 
дати клятву, але натомість вимагати видачі інтригантів (53, 
с. 542). З цієї заяви можна судити, що для київських бояр зовсім 
не було таємницею, хто саме інтригує проти Мстислава, більш 
того, окрім партії Бориславичів (просмоленської чи, принаймні, 
антиволинської), на Київщині існувала і значна проволинська 
партія, на яку і спирався Мстислав. Непорозуміння між князя
ми було владнано  взаємним ц ілуванням  хреста, але 
Бориславичів Мстиславові так і не видали.

Безпосередній конфлікт між Андрієм Боголю бським і 
Мстиславом розгорівся формально через вплив на Новгород -  
імперська спадщина постійно торпедувала спокій на Україні- 
Русі. Але спроби Андрія відірвати Новгород від Києва і нав’я
зати новгородцям щойно вигнаного ними Святослава Рости
славича зазн али  невдачі. Н овгородцям  було вигідн іш е
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орієнтуватися на Київ, який вже змирився з фактичною відруб
ністю Новгорода, його республіканством, досить формальним 
статусом князя тощо, аніж приставати до Суздалі з її автокра
тичними тенденціями.

Тоді Боголюбський спрямував усі сили своїх союзників 
на південь. 1169 р. проти Мстислава виступило 12 князів з семи 
кінців Русі -  усі Ростиславичі, Олег та Ігор Святославичі, Гліб 
Юрійович, Володимир Андрійович. За Никонівським дітописом, 
до них приєдналися «половецькі князі з половцями, і угри, і чехи, 
і ляхи, і литва і силу силену воїнства зібравши, ішли до Києва» 
(60, т. 9, с. 237). Сам Андрій не пішов на південь, а послав туди 
свого сина Мстислава та воєводу Бориса Жидиславича. Із знач
них князів до коаліції не вступив лише Святослав Всеволодо
вич, бо той розглядав Андрія як свого суперника у боротьбі за 
київський стіл (421, с. 62). Та взяти Київ навіть такій армаді вия
вилося заскладно. Як і в часи Оскольда й Олега, подібне вдалося 
лише завдяки зрадникам, що ще раз підкреслює хибність уяв
лень про якийсь занепад Києва після втрати ним колоній. Зрад
ники ж серед київського істеблішменту знайшлися. Київське бо
ярство завжди було розбите на партії. На той час смоленська 
партія бояр, чи точніше сказати -  партія, що орієнтувалася на 
Ростиславичів, була вже чи не найсильнішою в Києві. Під час 
правління Ростислава вона значно посилилася, тепер же мала 
поступатися волинській партії Мстислава. Той же недооцінив її 
небезпеку і не вжив належних заходів для нейтралізації. Наслідки 
не забарилися: «окаянні ж бояри київські Петро Бориславич, і 
Нестор Жирославич, і Яків Дігеньєвич почали коромолити і потай 
зв’язуватися з князем Мстиславом Андрійовичем й іншими кня
зями, як передати їм град Київ». Вони підказали напасникам 
найкращ ий план ш турму, відкрили найвразливіш і місця, і 
12 березня 1169 р. Київ впав (60, т. 9, с. 237). Мстислав II відсту
пив до Володимира.

Щодо дати, є розбіжності. Новгородський перший літопис 
взагалі замовчує, що Київ взято силою: Мстислав «не бияся... от
ступи волею Кыева» (44). В. Татищев датує взяття Києва «березня 
 ̂ в середу другої седмиці посту», не враховуючи невідповідності 

між цими елементами дати. Н. Арцибашев виправив 8 на 12 
(154, с. 188). М. Грушевський тримався дати 8 березня (303, 
с* 197). М. Степанов вказує, що 8 березня було середою другого 
тижня посту у 1172 р. (996, с. 37). Це суперечить контексту, тому 

Бережков спинився на даті 12 березня 1169 р. (174, с. 336).
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Іпатський літопис епічно повіствує: «І грабували вони два 
дні увесь город, Поділ і Гору, і монастирі, і Софію, і Десятинну 
Богородицю. І не було помилування анікому і нізвідки: церкви 
горіли, християн убивали, а других в ’язали, жінок вели в по
лон, силоміць розлучаючи із мужами їхніми, діти ридали, див
лячись на матерів своїх. І взяли вони майна безліч, і церкви оголи
ли від ікон, і книг, і риз, і дзвони познімали всі -  смоляни, і 
суздальці, і чернігівці, і Олегова дружина, -  і всі святині було за
брано. Запалений був навіть монастир Печерський Св. Богоро
диці...» (39, с. 295). Вперше за всю історію Київ піддано нищівному 
розгрому самими руськими князями. Історики по-різному інтер
претували цей факт, але усі відзначали його переломний характер.

М. Карамзін саме ним завершує другий том своєї «Історії», 
немовби запечатує останнім його абзацем київський період дав
ньоруської державності: «Андрійвіддав Київ брату свому Глібові; 
але це місто назавжди втратило право називатися столицею 
вітчизни. Гліб і наступники його вже залежали від Андрія, що з 
того часу зробився істиним великим князем Росії; і таким чином 
місто Владимир, нове і ще бідне порівняно з древньою столи
цею, заступило її місце, зобов’язане своєю знаменитістю нелю
бов’ю Андрія до південної Росії». Сам погром М. Карамзін опи
сує з неприхованим осудом: «Переможці, на сором собі, забули, 
що вони росіяни: упродовж трьох днів грабували не лиш жи
телів і доми, але й монастирі, церкви, багатий храм Софійський 
і Десятинний; покрали ікони дорогоцінні, ризи, книги, самі дзвони 
-  і добродушний літописець, прагнучи вибачити грабіжників, 
говорить нам, що кияни були тим покарані за гріхи їхні і за 
деякі хибні церковні вчення тодішнього митрополита Костянти
на!..» (497, с. 192).

С. Соловйов підкреслював, що Київ було взято при за
гальному опорі його жителів (983, т. 1, с. 529). В. Сергєєвич вва
жав плюндрування Києва помстою підпорядкованих племен за 
його гегемонію та централізаторську політику. Б. Рибаков же 
тлумачив, що істориків введено в оману «барвистим описом дво
денного розгрому міста в літописі Печерського монастиря, який 
було підпалено переможцями», об’єктивні ж дані про нищення 
Києва він заперечує (924, с. 141). Та якраз Печерський монастир, 
хоч і був підпалений, проте не вигорів: «Бог молитвами Святої 
Богородиці оберіг його від такої біди» (39, с. 295)! Тому якихось 
емоційних причин для перебільшень в ченців не було. Г. Хотке- 
вич писав: «Був Київ браний не раз, був і руйнований, і горів, і
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болів -  усього бувало, але такого ще не бачив. То руйнували 
свої князі, своя рука, а це ж прийшов ворог лютий, що самий 
корінь хотів згризти, щоб і насіння не було» (1123, с. 41).

П. Толочко відзначає, що у поході брали участь не тільки 
і не стільки суздальські князі, як південноруські (1040, с. 139). 
З українських князів були чернігівські і переяславські. Ростисла- 
вичі ж, хоч і мали уділи на Київщині, по суті, представляли Смо
ленщину. Суздальці, справді, становили відносно невелику ча
стку серед усіх полків, але натхненником і організатором походу, 
його могутнім режисером був саме суздалець Андрій, загальне 
оперативне керівництво здійснював його син Мстислав. Саме 
Суздальщині було найвигідніше таке приниження Києва, а ни
щити певний етнос його ж власними силами -  це класична так
тика усіх агресорів. Як історіографічний курйоз можна навести 
інтерпретацію даної події в одному з «Історичних календарів», 
де погром Києва приписується лише «половцям, союзникам 
Мстислава Андрійовича» (430). За С. Соловйовим, вчинок Анд
рія -  подія величезної ваги, відтоді історія пішла новим шля
хом, з якого завівся на Русі новий порядок (983, т. 1, с. 539). 
Д. Іловайський по-своєму розгорнув цю думку: «Ось де треба 
шукати початку переваги Півночі над Півднем, Москви над Киє
вом, абсолютизму над федерацією вільних околиць. Сучасники 
не тямили певно, що коїться щось недобре в тій зневазі старої 
столиці, яку вчинив суздальський князь. Якби було це розумін
ня, то певно б літописець звернув на це особливу увагу» (421, с. 
63). Б. Греков, хоч і відзначав, що Андрій не був чимось винят
ковим, все ж вбачав у його діяльності риси, що ріднили його з 
майбутніми творцями М осковської держави, яким вдалося те, 
Що було ще не під силу Андрієві (294, с. 513).

Оцінка події М.Грушевським була цілком однозначною, 
хоча і зазнала впродовж років певної еволюції. У «Нарисі історії 
Київської землі» підкреслено, що Київ піддано нищенню цілком 
свідомо і заздалегідь продуманим планом: Андрій хотів «при
низити значення Києва: без сумніву, Мстислав Андрійович знав 
наміри і бажання свого батька і, звичайно, міг би утримати від 
Табунку союзників, якби збереження Києва входило до планів 
Андрія, але цього не прагнув останній». В «Історії України-Русі» 
сказано лаконічніше, але різкіше: «Не раз брали Київ перед тим, 
але... тепер його брав тяжкий ворог лише з тим, щоб його зни
щити, понизити, зруйнувати». В «Ілюстрованій історії України» 
Дана подія вже поставлена в контекст генеральної політики
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суздальської династії «підірвати Київ, щоб його князі не мали 
значення, а їм щоб бути першими князями» (305, с. 223; 303 
с. 197; 302, с. 110). Більш нищівні наслідки для Київа, ніж навіть 
погром 1169 р., мали наступні напади на його околиці половців 
які приходили сюди 1170, 1172 і 1173 р. і почувалися тут як удома.

Б. Рибаков дав нищівну характеристику Андрія (925), щ0 
викликала протест С. Шмідта: «Складено її майстерно, з блис
ком, вона може міцно засісти в свідомості читача. Чи не надто 
довірився автор в оцінці міжкняжих чвар, так образно змальова
них в літописах, думці однієї з сторін?» (1166, с. 194). В сучасній 
українській публіцистиці погром 1169 р. розглядається як віхо- 
ва подія: Андрій «вперше здійснив похід на Київ не в рамках 
княжих міжусобиць, як це, до речі, робив рашіне його батько 
Юрій Довгорукий, метою якого було здобути великокняжий 
престол, а як володар нової держави, ворожої Україні-Русі, і 
повелитель нового народу. Й ого, отже, можна вваж ати за
сновником імперської... Росії» (993).

За аналогією з американським «диким Заходом» Залісся 
XII ст. було таким собі «диким Сходом». Там у ХИ-ХШ ст. ще 
тільки починали проявлятися побутові риси старої вічевої Київ
ської Русі (736). За А. Зіміним, боярське землеволодіння у Вла- 
димиро-Суздальській Русі XII ст. ще не було поширеним яви
щем (404, с. 246-253). Більш того, за П. Толочком, сам процес 
формування даної землі при Андрії та його найближчих наступ
никах ще був далеким від завершення. Тому її князі були зай
няті не перерозподілом внутрішніх володінь, як це було харак
терним для України-Русі, а розширенням зовнішніх кордонів, 
поширенням данини і суду на нові землі (1040, с. 141). Ю. Лимо- 
нов вважає, що погром Києва «відіграв вирішальну роль у по
дальших долях Древньої Русі... З захопленням Києва і почат
ком князювання на київському столі Гліба політичний гегемонізм 
Владимиро-Суздальської Русі і Андрія не тільки посилився, а й 
отримав своє дійсне оформлення» (629, с. 68, 73). На уламках 
імперії Рюриковичів формувалося з-поміж інших дві найбільші 
держави -  у дніпровському і у волзькому басейнах. Формува
лися на різних етнічних базисах і природно-географічних підклад
ках, різному політичному підгрунті. Якщо Київ, в основному, 
вже перехворів імперським синдромом, то молодша Суздаль ще 
мусила пройти цю стадію, яка згодом стала для неї хронічною і 
породила протидію Півдня, бо виклик, зроблений Суздалем 
«уможливив союз трьох південних гілок  Рю риковичів:
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Ростиславичів у Галичині, Ольговичів у Чернігові та Мстисла- 
вичів У Києві» (376, с. 25).

Після сплюндрування Києва Андрій посадив там молод
шого свого брата Гліба, який перед тим з п ’ятнадцять років кня
жив у Переяславі. Київський стіл Гліб обіймав з 12 березня 
1169 до 20 січня 1171 (з невеликою перервою в лютому -  квітні 
1170). Був одружений з донькою Ізяслава Давидовича, від якої 
мав трьох синів, зокрема Володимира, котрий 1169 р. і змінив 
батька у Переяславі. Половці, дізнавш ись про зміну князя у 
Києві, прийшли поздоровити Гліба з утвердженням «на отчині 
своїй і дідині» і запропонувати союз. Позірні переговори були 
для половців лише прикриттям для розпочатих грабунків. Гліб 
осипав дарунками одних половців на лівому березі Дніпра, аби 
швидше відвести небезпеку від свого дванадцятилітнього сина 
Володимира, що лишився княжити у Переяславі (майбутнього 
героя Слова о полку). Тим часом інші половці під Корсунем не 
стали чекати княжих милостей (хоча їх попередили, що князь 
скоро з’явиться і до них), а почали палити і грабувати села, на
лежні Десятинній церкві. Гліб хотів з невеличкою особистою 
дружиною кинутися до Корсуня, та берендеї не пустили його на 
вірну смерть. Ф акт показовий, бо ж Гліб посаджений в Києві 
великою мірою силами чорних клобуків, причому треба розу
міти, що в ці роки провідну роль в них грали берендеї. Гліб був 
перш за все берендейський князь. Берендеї складали його гвар
дію і були тілоохоронцями не за страх, а за совість. Берендеї 
були його першими дорадниками. Зайнявши високий щабель у 
безпосередній близькості до великого князя, берендейські вожді 
більше не хотіли особисто ризикувати у сутичках з половцями. 
На їхню вимогу Гліб відправив проти половців свого молод
шого брата Михайла Юрійовича. Той узяв сто переяславських 
Дружинників і півтори тисячі берендеїв. Після дуже жорстокої 
Січі, в якій М ихайла було двічі поранено, він повернувся до 
Києва переможцем, ведучи полон з 1500 половців, а також 
звільнивши руських бранців.

Значно більш а небезпека загрож увала Глібові з боку 
Мстислава, який зовсім не змирився з утратою Києва. Але від 
Його претензій Гліба захистили Ростиславичі, які через давню 
ворожнечу з Мстиславом все ще лишалися вірними суздальцям. 
Мстислав перш за все помстився своєму найближчому сусідові 
Володимирові Андрійовичу, спустошивши його Погорину. Во
лодимир на той час вже лежав на смертному одрі, його міста
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палали, жителів тисячами забирали в полон. Так і не дочекавшись 
допомоги від Гліба, Володимир помер. Його геть сплюндрова
на волость мало кого спокушала. Поруч, у Полонному знахо
дився тоді Володимир М стиславич. Дізнавш ись про смерть 
Андрійовича, він проник до Дорогобужа, поклявшись «позріти 
лихом», але згодом захопив майно і волость покійного, а кня
гиню його вигнав. Узявши тіло померлого, вона повезла його 
до Києва. Між тим, Мстислав уже вирушив разом з братом Яро
славом Луцьким та галицьким допоміжним загоном на Київ. Біля 
Треполя до нього приєдналися чорні клобуки, які ще нещодав
но підтримували Гліба і були його практично єдиною опорою.

За той короткий час, що Гліб сидів у Києві, він так і не 
зміг привернути до себе киян. Після вчиненого погрому це було 
практично неможливо. Та відвернулися і чорні клобуки. Можна 
припускати, що останні розраховували на більше, ніж отрима
ли. Нагороджати клобуків можна було лише за рахунок київсь
ких бояр. Так Гліб опинився між двома вогнями і так і не зміг 
створити собі надійної політичної бази. Тому з наближенням 
Мстислава він подався до Переяслава. Ростиславичі ж сиділи в 
своїх уділах, ніхто з них не наважувався узяти Київ. Головною 
причиною того була ненависть киян до суздальців та їхніх при- 
спішників. Про це знаємо з реакції дружинників Володимира 
Андрійовича. Коли його тіло слід було вести з Вишгорода до 
Києва, і Давид Ростиславич виряджав цих воїв провожатими, 
вони відповіли: «Княже, ти сам відаєш, що ми зробили киянам; 
не можемо їхати, переб’ють нас» (39, с. 297).

Мстислав вільно увійшов до Києва в березні 1170 р. і уря
дився з братією. Вокняжіння визнали Святополк Турівський, Все- 
володкович Городенський і Володимир М стиславич. Князь 
уклав ряд з киянами, що ставилися до нього з демонстративною 
симпатією. Чорні клобуки трималися дводушно: звісно, з про- 
половецькими суздальцями їм було не по дорозі, але їх влаш
тували б і Ростиславичі. З Києва Мстислав з усіма силами пішов 
до Вишгорода, де засів Давид Ростиславич з великим військом. 
У нього були допоміжні загони братів. Гліб Юрійович, що втік 
до половців, повернувся в квітні з К ончаком  і частиною  
берендеїв -  Бастіївою чаддю, відданою Ростиславичам. Почала
ся облога, дрібні сутички, але союзники Мстислава не були на
строєні на тривалу війну. Галицька підмога першою полишила 
його, пославш ися на підробне розпорядж ення свого 
князя. За Густинським літописом, галицький воєвода сам був
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бманутий (54). в . Татищев пояснював відступ галичан підку
пом (97, т. З, с. 175).

Та погодні і господарські обставини не сприяли стабілі
зації становища Україні-Русі. 1170 р. почався тут дуже суворою 
зимою, літо позначилося помірною посухою -  правда, слабшою, 
ніж на Заході. У Новгороді голод призвів до епідемії. З цього 
скористався Андрій і кинув полки на Новгород. Конфлікт виник 
через «двинську данину», яку отримував Новгород від північних 
племен. З 1169 р. двинці почали давати її суздальцям. На Двину 
вирушив каральний загін новгородців. Суздальський князь по
слав і своє військо, проте новгородці розбили його на Білоозері. 
Розлючений Андрій зібрав ще більше військо, очолене його си
ном Романом (60, т. 10, с. 95). В новій коаліції взяли участь смо- 
ляни, рязанці, муромці, полочани, переяславці та «уся земля 
Руська», всього 72 князі (цифра, безумовно, епічна).

Проте новгородці, на відміну від киян, змогли захистити
ся. Коли противник розгорнув наступ, новгородці на чолі з по
садником Якуном спішно укріплювали місто. Наступаючі по
бачили неприступну фортецю. З ходу взяти такі бастіони було 
неможливо. Бойові дії під стінами тривали всього чотири дні, 
потім союзники відступили, а паніка і переслідування їх новго
родцями довершили справу. 25 лютого 1170 р. новгородці гучно 
святкували перемогу. Новгородець гордо занотував: «... купля- 
ху суждальць по 2 ногате» (44, с. 33). Перемога дала привід до 
творення переказу про чудесну допомогу новгородської ікони 
«Знамення Богородиці» (57, с. 9-10). А рхиєпископ Ілля був 
учасником сакральної події, завдяки чому став одним з «обе
регів» міста (1121, с. 69). Наприкінці року Ілля заклав Благові
щенський монастир. Даний богородичний культ протиставляв
ся як Софійському культу Києва, так і Покровському культу 
Суздаля.

В середині 1170 р. до папи Римського прибуло посольство 
від Мануїла. Б. Рамм вважає його наслідком папських зносин з 
Руссю: руська дипломатія вчинила тиск на Царгород і базилевс 
відправив послів. Та конфесійні суперечності і зараз не дозволи
ли домовитися (864, с. 80). Водночас Мануїл наважився на роз
рив з Венецією. Для цього він мав заручитися дружбою Пізи і 
бодай нейтралітетом Генуї (979, с. 294-5).

Незважаючи на військову перемогу Новгорода над суздаль- 
Цями, це зовсім не було кінцем чергової політичної акції Андрія. 
Навпаки, це був тільки її початок. Втрачене дружинниками
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було повернуто талантом політика. Андрій застосував еконо
мічну блокаду і за півроку домігся покірності Новгорода (629 
с. 68-69). Тому рік все ж став переломним для новгородців. Вони 
вигнали Романа Мстиславича і звернулися до Андрія, просячи 
миру «на всей воли нашей, и дай же нам князь» (44, с. 33, 221; 56, 
с. 12; 57, с. 164). 4 жовтня 1170 р. у Новгороді сів Рюрик. В. Янін 
назвав це «політичним переворотом» (1195, с. 104).

Мстислав після облоги Вишгорода відступив до Києва і 
кілька тижнів простояв з полками на городах коло Золотих воріт. 
Давидові половці і берендеї непокоїли табір наїздами, допоміжні 
загони розходилися, а до Д авида ж тим часом підходили 
підкріплення, і сам Гліб сунув з-за Дніпра з новими ордами по
ловців. На вимогу братії Мстислав нарешті вирішив відступити 
з наміром організувати новий похід. Половці кинулися наздогін, 
але були відкинуті. Вони узялися грабувати Київщину. Коли ж 
вони, відпущені Глібом, поверталися в степ, то Василько Яро- 
полчич, що сидів у Михайлові, задумав наздогнати їх, але за
блукав по дорозі і спізнився. Гліб з союзниками заступилися за 
своїх половців, спалили місто Василька і самого його прогна
ли. Це було дуже дико для киян, вихованих на традиціях бо
ротьби зі степовиками. Це було й абсолютно незбагненно з по
гляду церкви -  воювати за поган проти християн. Гліб зробив 
усе, аби зміцнити ненависть і презирство киян до себе. Але і 
Мстиславові не судилося зібрати новий похід на Київ. Влітку 
він розхворівся і помер 19 серпня 1170 р. Перед смертю Мсти
слав домовився з братом Ярославом Луцьким, що Володимирсь- 
ку волость залишить своїм синам. Старший син Роман був тоді 
у Новгороді, прийшов до Володимира восени. П роте і Гліб 
Юрійович недовго пережив Мстислава, був отруєний киянами 
на початку 1171 р. Його князювання, як почалося, так і закінчи
лося половецькою  навалою . П оловці проникли за  Київ, 
сплюндрували багато сіл і з великим полоном відійшли у степ. 
Михайло Юрійович знов на прохання помираючого Гліба ки
нувся услід, настиг половців вже за Бугом, багатьох побив і 
відібрав чотириста полонених.

Коли київський стіл став вакантним, ним розпорядилися 
Ростиславичі. Самі вони зайняти Київ знов не наважилися, на
томість запросили дядька -  Володимира Мстиславича. Саджаю
чи у Києві цю непопулярну і неприємну особу, вони сподівали
ся, що той буде відданим і слухняним виконавцем їхніх бажань. 
Володимир залиш ив Дорогобуж крадьком а, переступивш и
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писягу своїм «ротникам» -  Ярославові Луцькому і покійному 
Мстиславові. 15 лютого 1171 він сів у Києві, передавши Погори- 
ну своєму синові Мстиславові. Але вокняжіння М стислава не 
сподобалося Боголюбському. Справа була не в самому Воло
димирові, це була настільки незначна особа, що не вийшла б 
з-під андрійового впливу. Неприйнятним було самовільне роз
порядження київським столом з боку Ростиславичів (57, т. З, 
с. 183). Андрій наказав Володимирові лишити Київ, а Ростисла- 
вичам зробив зауваж ення, але передав м істо Ром анові 
Ростиславичу.

М. Карамзін дає цьому фактові дуже присолоджену інтер
претацію: «Тоді Андрій, поєднуючи честолюбство зі шляхетним 
безкористям і наче бажаючи великодушністю присоромити Рос
тиславичів, оголосив їм, що вони, давши слово бути йому слух
няними як другому батьку, мають право чекати від нього ми
лості і що він поступається Києвом братові їхньому, Романові. 
Задоволений... Роман доручив Смоленськ синові Ярополкові і 
в’їхав до столиці Київської при виявах загальної радості меш
канців, що любили в ньому чесноти його батька» (497, с. 363).

С. Соловйов же застерігає, що віддаючи Київ Ростислави- 
чам, Андрій навряд чи керувався якимись симпатіями до них, 
він хотів поставити їх на місце, та не рвати з ними остаточно 
(983, с. 2, с. 241). Тому-то крок був парадоксальним. Невідомо, 
як би скінчилася ця історія для Володимира, якби він не помер 
ЗО травня, просидівши на київському столі три з половиною 
місяці.

Весна-літо 1171 р. були в Західній Європі ще спекотніши- 
ми від минулорічних. Візантія наважилася скористатися мо
ментом і різко змінила політику щодо латинян. 12 березня Ма- 
нуїл ініціював погром венеціанських купців, яких було в імперії 
20 тисяч, зокрема 10 тисяч у Константинополі. Хто не встиг утек
ти, потрапив до в ’язниць, де вже бракувало місць. Майно було 
конфісковане. У відповідь Венеція у травні-серпні зібрала проти 
Візантії 120 кораблів. Дож Вітале М ік’єле особисто очолив 
експедицію і став шарпати візантійське узбережжя (979, а  279). 
Така масштабна переміна не могла не позначитися і на розста
новці сил на Русі. Зокрема, патріарх вивів з підпорядкування 
київського митрополита Києво-Печерський монастир. Це відбу
в с я  1170-71 р. при печерському ігумені Полікарпі, що був тісно 
Пов’язаний з київським и князям и , особливо Ростиславом  
М стиславичем . П олікарп  вступив у серйозний конф лікт з
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митрополитом-греком з питання про пости, та патріарх вирі
шив за краще підтримати ігумена (1172, с. 53).

1171 р. зміцнило свої позиції Волинське князівство, приєд
навши Берестейську волость. Водночас в Єгипті скинуто Фа- 
тимідів, що сповідували єретичну версію ісламу. О б’єднання 
Єгипту з правовірною Сирією відкрило нову епоху ісламу.

На початку липня до Києва прибув Роман. Його зустріли 
митрополит, ігумени, і всі кияни і братія його, «і була радість 
усім людям з Романового княжіння» (39, с. 307). Роман відзна
чив водночас і своє вокняжіння і перемогу свого васала Ігоря 
Сіверського над Кобяком і Кончаком. Юний Ігор сам вручив 
Романові трофеї на знак поваги і підлеглості. У відповідь він отри
мав дарунки від Ростиславичів і відзначав з ними день Бориса і 
Гліба у Вишгороді. Але реальна ситуація була далекою від ідилії. 
Роман, враховуючи долю попередників, мусив дистанціюватися 
від Андрія і зближуватися з місцевим боярством.

Ще більше загострюється ситуація в Новгороді -  навіть 
порівняно з бурхливою минулорічною. 1171 р. новгородський 
князь Рюрик розірвав з Боголюбським, але наприкінці року зму
шений був залишити місто, де натомість сів Юрій Андрійович. 
В. Янін підкреслює, що упродовж 1136-71 р. Новгород пережив 
не менш десятка політичних переворотів, які засвідчують неба
чений накал внутрибоярської боротьби (1195, с. 104).

Андрій Боголюбський ставав усе сильнішим. 1172 р. він 
успішно ходив на булгар, залучивши до походу в якості своїх 
васалів рязанського і муромського князів. Різні літописи суго
лосно повідомляють про взяття шести болгарських сіл і одного 
міста (52, с. 364; 53, с. 564; 60, т. 9, 247; 61, с. 248; ЗО, с. 71; 75, с. 
52). Болгари ж виставили 6-тисячний загін (за Никонівським літо
писом, навіть 7-тисячний) наздоганяти андрійове військо, але не 
встигли. Незабаром Андрій прислав до Ростиславичів, вимага
ючи видати йому Григорія Хотовича та ще двох бояр, підозрю
ваних у отруєнні Гліба. Ростиславичі ж Григорія не видали, 
а відпустили його від себе, щоб він знайшов більш надійний 
притулок. За таку непокору Андрій без подальших пояснень 
звелів Ростиславичам забиратися з Київської волості до Смо
ленська, а Київ передав своєму братові Михайлові, який до того 
сидів у Торчеську -  столиці чорних клобуків. Роман не схотів 
усобиці і залишив Київ, а Михайло послав туди замість себе 
брата Всеволода та племінника Ярополка, сам же залишився у 
Торчеську. Суздальськй клан прагнув якомога швидше звести



Київ до другорядного міста, і подібні зверхні жести носили де
монстративний характер.

Та менші Ростиславичі, Рюрик, Давид і Мстислав не були 
такими піддатливими, як Роман, тому стали протестувати проти 
рішення Андрія, а потім вночі напали на Київ, полонили Всево
лода і Ярополка з дружиною і посадили на стіл Рюрика Рости- 
славича, який напередодні був вигнаний новгородцями.

Довгі руки Андрія простяглися і до Новгорода. На захист 
республіканської державності рішуче виступив архиєпископ, 
відправивш и посольство для врегулю вання новгородо-суз- 
дальських взаємин.

Тим часом ситуація навколо Візантії знову змінилася. Ве
неціанське військо потерпало від чуми, кілька посольств до Кон
стантинополя нічого не дали. Після третього дож вирішив по
вертати додому. Це було і його особистою катастрофою  -  у 
Венеції він був вбитий (979, 298). А все ж світовий фінансовий 
центр невблаганно переміщувався до Італії. Саме 1172 р. Генуя 
започатковує новий тип монети -  гріш (від лат. grossus -  вели
кий), який дорівнює вартості кількох денаріїв і врешті-решт 
витісняє їх з обігу. 1182 р. подібну монету стала карбувати 
Флоренція, 1200 р. -  Венеція (398, с. 33).

1173 р. був роком активного сонця, Європу сколихнув 
грип (981, с. 93), на Русі стояла посуха. Кожен князь розрахову
вав покращити справи за рахунок сусідів. Ольговичі раділи з 
усобиці серед Мономашичів, під’юджували Андрія, пропоную
чи допомогу. Той відправив до Ростиславичів наказ: «Не ходите 
ви в моїй волі,.то ти, Рюриче, піди в Смоленськ, до брата у свою 
отчину». Давид же і Мстислав взагалі виганялися за межі «Русь
кої землі». Але М стислав остриг андрійовому послу голову і 
повелів передати Андрію: «Ми тебе до сих пір по приязні як отця 
мали. А коли ти з такими речами прислав єси не яко до князя, а 
як до підручного і простого чоловіка, то що ти замислив єси, те 
й роби» (39, с. 309). Андрій, уздрівши свого остриженого посла 
та вислухавши його, аж змінився з лиця. Він зібрав 50 тисяч 
війська і послав з ним свого сина Юрія і воєводу Бориса Жиди- 
славича. В новій армії вторгнення були новгородці, муромці та 
рязанці, князі туровські, пінські, городенські, полоцькі, і навіть 
Роман Смоленський змушений був допомагати супроти влас
них братів. Чернігівський князь Святослав Всеволодович, що мав 
надію після Андрія князювати в Києві, на цей раз пристав до 
каральної експедиції. Проте це був практично єдиний князь з
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України-Русі, реально ж військо складали дружини з великорусь
ких та білоруських етнічних земель. Як бачимо, феодальне роз
дроблення зовсім не виключає можливості надпотужних військо
вих союзів (323, с. 77). Остання третина XII ст. сповнена такими 
коаліціями по кількадесят тисяч воїв.

Вже біля Києва до війська приєдналися сіверяни на чолі з 
Святославом Всеволодовичем. Оскільки стало відомо, що Андрій 
не прагне Києва для себе, то Святослав сподівався отримати Київ 
собі. Перейшовши Дніпро, союзники вступили до Києва, по
лишеного князями. Рюрик закрився у Білгороді, а Мстислав з 
Давидовим полком у Вишгороді, сам Давид подався за допомо
гою до Галича.

Святослав, приєднавши до своєї армії київське ополчення, 
набране, мабуть, примусово, а також чорних клобуків, виру
шив 8 вересня до Вишгорода. Ніколи ще Україна-Русь не бачи
ла такої раті, самих князів було 20. Вишгород було обложено. 
М. Карамзін так живописує цю подію: «Шумний, неозорий стан 
їхній був предметом подиву для жителів дніпровських. Нікчем
на фортеця зі жменькою людей здавалася метою, не вартою та
кого ополчення, яке могло зруйнувати або завоювати сильну 
державу; але в цій нікчемній кріпості бодрствував герой, а в стані 
облягаючих не вистачало ні ентузіазму, ні згоди. Одні князі не 
любили самовладдя Андрія, інші підступності Святослава, деякі 
таємно співчували Ростиславичам» (497, с. 366). М стислав не 
лякався і стійко відбивався. Щодня під стінами відбувалися су
тички, і багато війська гинуло у них. Облога затяглася аж на 
9 тижнів з 8 вересня 1173 р. до самої пізньої осені. Північні опол
чення та Андрійові союзники, зібрані примусом, були висна
жені. Між тим підійшов Ярослав Ізяславич Луцький «з усією 
Волинською землею» і почав переговори зі Святославом, дома
гаючись Києва. Святослав не погоджувався, та й Андрій не по
терпів би цього. Тоді Ярослав вступив у контакти з Ростислави- 
чами, і ті погодилися передати Київ йому. Ярослав пішов до 
Білгорода, щоб з’єднатися з Рюриком. Це викликало паніку се
ред війська Святослава. Чекали, що до Ярослава ще приєдна
ються галичани та чорні клобуки. На світанку величезна армія 
кинулася переправлятися через Дніпро. Як пише М. Карамзін, 
«герой Мстислав стояв на стіні: при світлі вранішньої зорі, ба
чачи цю незрозумілу втечу війська чисельного, немовби надпри
родною силою гнаного, занурюваного у глибини Дніпра, він 
заледве вірив очам -  підняв руки до неба; уславив святих
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заступників Вишгорода Бориса і Гліба; сів на коня і поспішав 
довершити удар; топив, полонив людей; узяв стан неприятельсь- 
кий, обози -  і з того часу вважався він найхоробрішим з князів 
руських. Літописці, засуджуючи зарозумілість Андрія і союз його 
з Ольговичами, ненависниками М ономахової крові, підносять 
похвалами Мстислава, ознаменованого чудесним покровитель- 
ством неба у ратоборстві з сильними» (497, с. 36J). Містифікова
не М. Карамзіним «чудо» було нічим іншим як проявом гео- 
політичних закономірностей. Україна ставала геополітичною 
реальністю, і долю її земель вирішували перш за все українські 
князі, зокрема виходці з такого глибокого запілля як Волинь, 
що була справжньою коморою військових, економічних, людсь
ких ресурсів України аж до перших років XVII ст.

Єдиним сильним князем України-Русі, не втягнутим до кон
фліктів, лишався Ярослав Галицький, надто заклопотаний домаш
німи справами. Його стосунки з Польщею на той час зіпсувалися. 
Сусіди активно підтримували внутріш ню  опозицію. Саме 
1173 р. княжич Володимир укупі з багатьма галицькими боярами 
знайшов прихисток у Болеслава Кучерявого. Внутрішній галиць
кий конфлікт, ускладнений зовнішнім втручанням, тривав вісім 
місяців. На думку Б. Рибакова, бояри просто не дуже довіряли 
князеві, що перед цим клявся у вірності Києву (915, с. 514).

Отже, і цей конфлікт мав етнополітичне підгрунтя. Україн
ський етнос стояв ще лише на порозі оформлення у народність, 
причому галичани були найслабше втягнуті в наявні зв’язки. 
Принаймні, галицька еліта більше орієнтувалася на Польщу, 
ніж на єдинокровний Київ. У Польщі бояри отримали велику 
допомогу, осільки одразу після повернення до Галича спрово
кували міське повстання. Т. Бєлікова виділяє у ньому два стру
мені: фрондуюче боярство винищувало Чаргову чадь -  набли
жену до Ярослава партію, а міські низи творили шумовий фон 
міжпартійної боротьби, розправляючись з незаконною жінкою 
князя Настею, відволікали увагу від справжніх цілей повстання 
(169, с. 22). Повсталі домоглися ув’язнення княжича Олега і пе
ребили княжу дружину (268, с. 82). Та ускладнення взаємин Яро
слава з Малопольщею тривало недовго. В жовтні 1173 р. Краків 
зайняв Мешко і зразу відновив добрі стосунки з Ярославом. Вже 
наступного року Я рослав набрав там  велику дружину для 
боротьби зі своїми супротивниками (790, с. 333).

За такого розкладу сил Ярослав Луцький у грудні 1173 р. 
став київським князем. Наступала нова доба. В останню чверть
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XII ст. феодальна децентралізація на Русі вже досягала свого апо
гею, після чого неминуче мала піти на спад. Землі роздробилися 
на численні уділи. Водночас схожа ситуація складалася і в най
ближчих сусідів України-Русі. У Польщі 1180-90-х років спост
ерігалася певна стабілізація процесів дроблення. Правитель М а
лої Польщі князь-принцепс Казимир Справедливий (1177-1194) 
домігся ліквідації системи сеньйорату, що забезпечило його спад
коємцям краківський стіл. Казимиру підпорядкувався ряд во
лодінь в інших землях Польщі (268, с. 82). Це, всупереч усоби
цям між польськими князями і загрозі полякам з боку Німеччини, 
примушувало руських князів все настійніше зважати на потен
ційну загрозу з заходу і самим робити реальні кроки до центра
лізації. Новий київський князь найпершу потенційну загрозу собі 
побачив у місцевих католиках. На той час їх в українських містах 
вистачало, навіть у неспокійному Переяславі літопис під 1154 р. 
згадує «лядську божницю» (53, с. 328). Ярослав частково вигнав, 
частково заточив у в’язницю католицьких «абатів, священиків, 
монахів і всіх латинян взагалі» з усього Києва (118, с. 539). Та в 
Києві лишилася могутня партія, орієнтована на Святослава Все- 
володича. Той зажадав частки в Київщині, на випадок відмови 
пригрозив війною. Ярослав сухо відповів, що сів у Києві не з 
милості Ольговичів, вони мають шукати уділів лиш на лівому 
боці Дніпра (39, с. 311). Неминучим ставав новий конфлікт.

1174 р. починався дуже м’якою зимою з частими відлига
ми, відповідно й весна далі очікувалася холодною, маловодною. 
Усе сприяло новій масштабній усобиці. Святослав у лютому 
1174 р. зібрав братію і нагло напав на Київ. Ярослав не ризик
нув закритись у Києві з самою своєю дружиною й утік до Луць
ка, вивівши ще й артіль київських будівничих -  для споруджен
ня церкви у Луцькому замкові. Потім ця артіль перейшла в Турів, 
де теж збудувала храм, а відтак у Гродно, де наприкінці 70-х теж 
було споруджено храм. За переконливою версією П. Раппопор
та, цю артіль очолював славетний архітектор Петро М илоніг 
(868).

У Луцьк з Галича втік від свого батька Володимир Осмо- 
мислович. Галицький князь пригрозив луцькому війною, при 
чому для неї було набрано польське військо, про участь же га
лицьких полків нема ніяких даних. Т. Бєлікова вважає, що в 
цьому проявилася позиція громади, яка зайняла нейтралітет у 
суто міжкняжому конфлікті (169, с. 25). Але й Святослав не 
ризикнув лишитися у Києві. Він захопив майно Ярослава «без
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числа», його сім’ю і через 12 днів повернувся до Чернігова, не 
сподіваючись утримати Київ проти Ярослава та Ростиславичів. 
Ярослав повернувся і свій гнів вимістив на киянах, наклавши на 
них велику пеню, аби викупити свою княгиню і дітей.

Далі Ярослав пішов до Чернігова на Святослава, який уже 
воював з Олегом Святославичем. Київському і чернігівському 
князям вдалося помиритися, але ці незгоди спровокували Рос- 
тиславичів домагатися Києва. Вони звернулися по допомогу до 
Андрія. Боголюбський зв’язався зі своїми південними родича
ми, готуючи нову навалу. Київ мав повернутися під опіку Анд
рія, але 28 червня 1174 його було вбито (629, с. 80-98). Андрій 
порівняв своїх убивць з Горясером, слугою Святополка І, що 
убив 1015 р. св. Гліба (70, с. 83). Це могло значити лиш одне -  
Андрій вважав, що його вбивці виконують волю якогось князя. 
Ю. Л имонов розглядає в якості таких замовників і братів 
Андрія, і особливо Гліба Рязанського (629, с. 90-95).

М. Погодін писав: «Вбивство Андрія, подальший заколот, 
звернення до сусіднього рязанського князя про обрання йому 
наступника -  все це риси суто великоруські» (цит. за: 687, с. 264). 
Смерть північного самовладця викликала з  його землі 5-денне 
антиф еодальне повстання. Б ояри при підтримці Гліба Р я
занського хотіли посадити у Владимирі зручних для них князів, 
та перемогли брати Андрія М ихалко і Всеволод (242, с. 140). 
Долю столу вирішили не бояри, а з’їзд дружинників, тобто щой
но посталий прошарок служилого дворянства (531, с. 56). При 
Андрієві усе більшої ваги набувала не старша дружина, а ре
альний адмінапарат з молодших дружинників -  «детьцких», що 
були в жорсткій службовій залежності від князя. Не випадково, 
цей прошарок наприкінці XII ст. отримує назву дворян, тобто 
людей княжого двору, слуг князя, а не його друзів і соратників 
(1114, с. 94-95). Так відбувалося становлення великоруської дес
потичної монархії. В устрої ж України-Русі все ще зберігалися 
значні риси демократизму й федералізму. Це унеможливлюва
ло перебування двох країн в єдиній державі.

Новий устрій породжував нові політичні традиції, що за
панують на віки. Вбивство Андрія вже було придворною змо
вою , першим в історії Росії двірцевим переворотом. Раніше 
конфлікт між князем і васалами призводив до його вигнання. 
Тепер же неможливість виганяти спровокувала вбивство. Почали
ся відповідні зміни і в політичній ментальності суспільства
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(531, с. 57). Викликані міжкнязів’ям усобиці остаточно звільни
ли Київ від суздальської опіки.

Оскільки тогорічне літо у Західній Європі було дощовим 
і холодним, волинські князі могли особливо не остерігатися 
якоїсь небезпеки з боку Польщі. Це розв’язувало їм руки у бо
ротьбі за Київ. Ярослав Луцький активно втрутився у війну 
Святослава Чернігівського з Олегом Сіверським, тепер вже у 
союзі з Ростиславичами, яким і належала ініціатива цього втру
чання, бо вони були родичами Олега. Олег розгорнув бойові дії 
на Чернігівщині, обложив Стародуб, але згодом сам був взятий 
в облогу в Новгороді-Сіверському Святославом. Олег звернув
ся по допомогу до союзників. Святослав і цього разу встиг по
миритися з усіма. Але у Київську волость з’явився Роман Смо
ленський. Ярослав запідозрив, що той прийшов зайняти Київ, 
тому сам ретирувався до Луцька. Він відчував, що його стано
вище хитке. Кияни були цілком ворожі після їхнього «прода
жу». Але й Роман не міг утвердитися в Києві через інтриги 
Святослава.

Тому Ростиславичі запропонували Ярославу повернутися 
до Києва. Вималювався потенційний тріумвірат: номінальний 
великий князь Ярослав мав служити буфером між двома най- 
сильнішими антагоністами -  Святославом Чернігівським і Ро
маном Смоленським. Але Ярослав не наважився прийняти роль, 
при якій на нього сипалися б удари з обох боків. Романові дове
лося сісти у Києві, не маючи достатньої опори. Відтак боротьба 
смоленських і чернігівських Рюриковичів стала визначальним 
фактором в політичній історії України-Русі впродовж цілого 
десятиліття.

У ті ж роки і в Кастилії розгорнулася жорстока боротьба 
двох найвливовіших родів -  Кастро і Лара (558, с. 51). В Японії 
тривала феодальна війна між двома наймогутнішими кланами -  
Тайра і Мінамото.

Того ж 1174 р. на історичну арену вийшли два східні полі
тики і полководці, чиї діяння справили значний вплив на Русь -  
половецький хан Кончак і правитель Єгипта Салах ад-Дін. Кон- 
чак став ханом 1172 р. ще зовсім молодим. По смерті Сирчана і 
Атрака він об’єднав їхні орди, чим висунувся на перше місце у 
Степові. Та для утримання цього високого статусу потрібні були 
багатства, сила і подальше об’єднання орд під своєю рукою. Тому 
1174 р. Кончак організовує самостійний похід на руські князів
ства. Він уклав союз з луком орським  ханом К обяком  і
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вирушив до Переяслава. М іста вони не взяли, але грунтовно 
пограбували його пригороди Серебряне і Баруч. Але водночас 
з половецьким походом на Русь у Степ вийшов Ігор Сіверсь- 
кий. Перейшовши Ворсклу, його розвідка взяла язика, і «поведе 
ему колодник, оже Кобяк и Концак шле к Переяславлю». Ігор 
швидко повернув полки і зіткнувся з половцями, обтяженими 
полоном. Ті втекли, «дружина же Игорева простигыйе онех из- 
бивше и, а иных изьимаша» (53, с. 569).

Завдання, що поставив перед собою Салах ад-Дін, за ха
рактером дуже нагадували кончакові, але за масштабом значно 
переважали їх. Він народився у сім’ї курда Айюба, що служив у 
славного переможця хрестоносців еміра Мосула і Халеба Зенгі. 
Стрико Салах ад-Діна Ширкух був полководцем, а потім візирем 
зенгового сина Нур ад-Діна. По смерті Ширкуха цю посаду обій
няв його небіж. 1174 р. помер емір і Салах ад-Дін розгорнув бо
ротьбу за його спадщину. Він вступив до Сирії, розігнав супер
ників і захопив Дамаск. Того ж року помер Амальрих І, і барони 
всадовили на трон його 13-річного сина Болдуїна IV, нещасного 
хлопчика, хворого на проказу. 1175 р. багдадський халіф пожалу
вав Салах ад-Діну титул султана. Володіння нового султана були 
бар’єром між християнськими й ісламськими Близького і Серед
нього Сходу (708, с. 223). Роль буфера аж ніяк не влаштовувала 
молодого курдського лева. Він не крився, що прагне скинути 
франків у море. Регіон знов затрусило, хвилі нестабільності поча
ли розходитися усе далі, сягнувши і Русі.

А все ж упродовж цілого 1175 р. на Русі були твердими 
надії на мир і братолюбіе серед князів. Саме того року було 
складене Слово про князів, проникнуте примиренськими настро
ями. 1175 р. Венеція відновила союзний договір з Сицилією. Це, 
нарешті, примусило Візантію відновити торгові привілеї ве
неціанців (979, с. ЗОЇ). Того ж року ширваншах Аіситан розбив 
біля Баку руський флот з 70 кораблів (163, т. 2, ч. 1, с. 779). Тоді 
ж Візантія знов зіткнулася з сельджуцьким питанням. Мануїл І 
вирішив перейти від спорадичних акцій до планомірної боротьби 
і очолив похід на Іконій. Проте греки дійшли лиш до Міріоке- 
фалу. 17 вересня 1176 р. Килич-Арслан II завдав їхньому військові 
нищівного удару, чим забезпечив собі абсолютне панування в 
Малій Азії. Візантія мусила раз і назавжди відмовитися від ак
тивних дій проти тюрків. Тепер вже майже ніщо не впливало на 
їхню політику в регіоні. Якщо 1071 р. Сельджуки для перемоги
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мали мобілізувати цілу свою імперії, тепер вистачило кенійсь
кого гарнізону (315).

На Русі ж Святослав не полишив своїх претензій на Київ. 
1175 і 1176 р. на Русі, як і в цілій Європі, за холодною зимою 
слідувало сухе літо. Несприятлива для землеробів погода була 
більш вигідна для кочовиків. В червні 1176 р. йоловці неспо
дівано напали на Поросся. Роман послав проти них Рюрика і 
Давида. Половці встигли узяти шість берендейських міст і по
сунули до Роставця. Тільки тоді їх настигли запізнілі полки Д а
вида. Очевидно, через це і «бывши распре межи братьею». Дру
жини Рюрика і Давида були розбиті половцями: «... и половци 
оборотившися победиша полкы Руськеє и много бояр изъима- 
ша, а князе вбегоша в Ростовець» (53, с. 603). На думку Б. Риба- 
кова, саме ці події відображ ено в Слові о полку Ігоревім : 
«Ты буй Рюриче и Давыде! Не ваю ли вой злачёными шеломы 
по крови плаваша? Не ваю ли храбрая дружина рыкаю т акы 
туры, ранены саблями калёными на поле незнаеме ?» (920).

Святослав Всеволодович звинуватив у цій поразці Рома
на Ростиславича. Роман не зреагував. Тоді Святослав кинув свої 
полки на Треполь і Вітичів, вимагаючи, щоб у Давида відібрали 
уділ. Роман не виконав і цієї вимоги. У відповідь Святослав 
відправив у Київську волость свого брата Ярослава та Олега 
Святославича, а за ними вирушив і сам. Похід зупинився під 
Вітичевим. У Треполі ж сидів разом з сином Романа Мстислав 
Дорогобузький. Він був свояком сіверян і здав їм місто. Роман, 
дізнавш ись про це, не наваж ився відсидж уватися у Києві, 
«оскільки кияни ним незадоволені були» (97, т. З, с. 218). Роман 
відступив до Білгорода. Кияни вийшли до Святослава зі звісткою 
про це. Прийшли і чорні клобуки. Святослав вступив до Києва 
20 липня 1176 р.

Усобиці, започатковані смертю Ростислава, майже затих
ли, оскільки знов вигорів горючий матеріал до них, суспільство 
знов потребувало перепочинку. Н. Полонська-Василенко вва
ж ала Ростислава «останнім авторитетним патріархом серед 
князів» (831, с. 156). Якоюсь мірою він повторив мономахове 
інтермеццо -  правда, без тодішнього блиску і тривалості. Н а
ступна за ним усобиця була і більш інтенсивною, і більш руй
нівною, ніж у 40-50-х, та дещо коротшою, а головне -  з виходом 
на відносно стабільний результат. Принципова відмінність да
ної доби від Великої Усобиці середини XII ст. -  тепер вже існу
вало чітке протистояння Києва і Суздалі як центрів двох цілком
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різних державних організмів. О. Толочко слушно констатує: 
«дестабілізація Андрієм внутріполітичної ситуації в Київщині, 
і гра на різних коаліціях князів , а у них -  ставка кожен раз на 
нового претендента, принесла свої плоди: перша половина 70-х 
років XII ст. явила чи не найбільш строкатий калейдоскоп зміни 
у Києві князів» (1025, с. 51). Двічі за століття князями-кон- 
солідаторами України-Русі виступали Ольговичі -  Всеволод II і 
його син Святослав III. Обоє відзначалися неабиякою*здатністю 
до компромісів. Це і стало головним політичним чинником по
дальшої стабілізації.

Наприкінці 70-х короткочасний період конфедеративного 
існування колишньої імперії Рюриковичів закінчувався. Ця фор
ма теж вичерпала себе. Усі чотири частини перебували у прак
тично неприхованій ворожнечі між собою. За таких обставин 
говорити навіть про конфедеративну єдність не доводилося. 
1169 рік остаточно перекреслив перспективи щодо можливого 
повернення до федерації. Наступне ж десятиліття показало, що 
чотири частини колись єдиної Русі дрейфують у цілком різні боки, 
все менше потребуючи одна одну. Основна політична пробле
ма, що поставала перед ними, полягала не так у єднанні між 
собою (давно вже неможливому через геополітичні розходжен
ня), як у внутрішній консолідації кожної з частин.

Практично, за кожною з чотирьох частин закріпилася своя 
окрема династія. Лише в Україні-Русі продовжувалася конку
ренція між чернігівськими Ольговичами і смоленською віткою 
Мономашичів. Ні одна, ні інша не могли одноосібно вивищи
тися над конкурентами. Чекати додаткових імпульсів з-поза меж 
Русі-України теж не доводилося з огляду на крах конфедерації. 
Вирішення політичної проблеми слід було чекати в результаті 
неординарного рішення всередині самої Русі-України, яка ста
вала самоцінною окремою державою, що настійно шукала сво
го оригінального шляху розвитку.



РОЗДІЛ 4

УКРАЇНА-РУСЬ У  ПОШ УКАХ  
НОВИХ МОДЕЛЕЙ 

ДЕРЖ АВНОСТІ

Підрозділ 4,. 7. Утвердження дуумвірату Святослава 
і Рюрика як системи політичних компромісів
Святослав III Всеволодович є ключовою постаттю в істо

рії України-Русі 70-80-х років XII століття. Незважаючи на це, 
йому не присвячено жодної монографії. Навіть у працях по 
Слову о полку Ігоревім ця постать розглядається лише побіжно. 
Ю. Лощиць зауважив, що «літописний Святослав -  людина дуже 
великого досвіду і, можливо, досвіду навіть занадто надмірного 
у своїй строкатості» (655, с. 291). З невеликого доробку істориків 
про Святослава III виділяється шестисторінкова стаття Б. Риба- 
кова, де йому дано дуже високу оцінку: «Історичний інтерес осо
бистості цього князя, що викликав часом суперечливі оцінки су
часників, вельми значний. У 1170- 80-х р. він був «найстарішим 
в Ольговичах» і успішно суперничав зі Всеволодом Великим 
Гніздом... Слідкуючи за діями цього князя, міцно зв’язаного зі 
своїм родовим гніздом -  Чернігівщиною, ми постійно виходимо 
за межі одного Чернігівського князівства і явно відчуваємо
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напружений пульс загальнорусько- 
го політичного  ж иття другої 
половини XII століття» (911, с. 93).

С вятослав (у хрещ енні 
Михайло) народився десь 1125 або 
1127 р., принаймні після 1116 р. на 
Сіверщині, де тоді княжив його бать
ко Всеволод О льгович. Й ого м а
тір’ю була донька Мстислава Вели
кого. Одружився Святослав 1143 р. 
з волі батька з донькою полоцько
го князя Василька Рогволодовича 
Марією. Кар’єра сина великого кня
зя почалася стрімко: Н овгород  
(1140), Туров (1142), Волинь
(1142-46). Але 1146 р. батько помер і син «лишився в оточенні 
ворожих родичів, незадоволених його швидким піднесенням при 
батькові. Він ще не зміцнів, не обзавівся дружиною, не освоїв 
ще міцної і багатої вотчини, і для нього почалося багаторічне 
існування на положенні молодшого васала чернігівських або 
київських князів. У списках князів його згадували на останньо
му місці, в битвах його відправляли в передових загонах легкої 
кавалерії. Лавіруючи між ворогуючими князями, він багато разів 
змінював сюзерена і у порядку комендації «закладався» то за 
київського, то за смоленського, то за чернігівського князя. Він 
на собі вповні відчув тяжкість усобиць і зміни князів... Свято
слав ріс ізгоєм серед ворожої рідні, озлобленої лукавством і жа
дібністю померлого Всеволода. Молодому князеві довелося довгі 
роки вести неспокійне життя ар’єр-васала, запобігати перед силь
ними, кривити душею, погоджуватися на третьорядні ролі і хоч- 
не-хоч брати участь у княжих усобицях» (911, с. 94). Так сфор
мувалася його хитра, непрогнозована натура. З ізгоя поступово 
виростає політик, якого не можна знищити ні за яких обставин. 
Ніколи не маючи за собою особливої сили, він навчається так 
майстерно розпоряджатися своєю мізерією, використовувати собі 
на вигоду інших, що впевнено видирається з одного щабля ієрар
хічної драбини на інший. Цей Іван М азепа XII ст. -  один з 
найбільш згадуваних у джерелах князів. Літопис під 1147-94 рр. 
постійно пише про нього.

1146 р. його уділом було п ’ять міст на Волині (Котель- 
ниця, Буськ, Меджибіж та інші), потім він втратив їх і отримав
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Сновськ і Воротинськ на Чернігівщині та Корачев у землі вя- 
тичів, але і з цих міст частину відібрав його стрико Святослав 
Ольгович, «зане же бе его отступи» (53, с. 479). 1158 р. він 
став князем новогород-сіверським, а 1164 р. -  чернігівським. 
Через це почалася тривала ворожнеча з синами попереднього 
чернігівського князя Святослава Ольговича, зокрема з його стар
шим сином Олегом. У цьому десятирічному суперництві було 
використано усі засоби -  від відкритої війни і спалення міст до 
проповіді. Після одного з нападів Олега у Спаському собору 
Чернігова було прочитано з ініціативи Святослава Ольговича 
2 травня 1175 р. Слово про князів (911, с. 94). Після 1175 р. основ
ними ворогами Святослава стали чотири Ростиславичі. Тоді 
Святослав виходить на терени великої політики (911, с. 96).

Після загибелі А ндрія Б оголю бського  і тим часового 
послаблення Суздальської держави інші частини колиш ньої 
імперії Рюриковичів отримали можливість зосередитися на влас
них проблемах, все більше віддаляючись одне від одного. Прав
да, 1177 р. ще розгорілася княжа боротьба за новгородський стіл. 
Мстислав і Ярополк Ростиславичі кинулися у політичну спеку
ляцію, оголосивши, ніби Всеволод Суздальський позбавив їх 
зору. Дуже швидко обоє «прозріли» в церкві Бориса і Гліба на 
Смядині і викликали до себе загальні симпатії своїм «муче
ництвом». Наприкінці року обидва прийшли до Новгорода, і 
Мстислав вокняжився там. Після його смерті 1178 р. стіл пе
рейшов іншому учасникові «чуда» Ярополкові (1195, с. 107).

Новгородці 1178 р. розгорнули силами своїх карельських 
васалів похід проти шведських володінь у Ф інляндії (1144, 
с. 66-71). З одного боку, це була відповідь на шведську хресто- 
носну агресію, з іншого -  доказом того, що Новгород і надалі 
притримувався імперської моделі державного розвитку. Для Ук- 
раїни-Русі ж вона була вже непридатною. Можливостей до те
риторіального розширення наразі не існувало, людські і ма
теріальні ресурси було визнаж ено майж е десятилітн ім и 
усобицями. Слід було шукати нових шляхів.

1179 р. помер Олег Святославич і Святослав стає вже не
заперечним главою Ольговичів. Ставши київським князем, Свя
тослав на відміну від попередників бере курс на розбудову етні
чної держави в рамках України-Русі. Перш за все він повів 
боротьбу, аби вирвати Переяслав з-під впливу Суздалі. 1179 р. 
Святослав видав свою доньку за Володимира Глібовича Пере
яславського, зробивши цим його своїм васалом. Не пориває
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Святослав і з Полем, яке потрібне 
йому, щоб утвердити свою владу на 
Україні-Русі і стримувати против
ників -  Ростиславичів, які і не дума
ли здаватися. Вибити Ром ана з 
Білгорода не вдалося. Зі Смоленсь
ка на допомогу їм прибув Мстислав 
Ростиславоич Хоробрий. Тому Свя
тослав утік за Дніпро. Ростиславичі 
повернулися до Києва. Тут же на
спіли половці, які йшли на допомо
гу Святославові. Вони пограбували 
околиці Торчеська і забрали вели
кий полон. Ростиславичі поступили
ся Києвом Святославові, зберігши
за собою київські уділи -  Вишгород, Білгород, Овруч, тобто май
же усю Київщину.

Але на 1179 р. відновив свої сили і Кончак (після розгро
му під Полтавою 1174 р . ). Йому знову вдалося зібрати усі донські 
орди під своєю рукою. Далі вже внутрішня логіка половецько- 
руського протистояння сама рухала ханом. «Злу начальник», 
«нравом сотониным», «богосудный Кончак с единомыслеными 
своими» знову пішов до Переяслава і сплюндрував околиці. Свя
тослав же, почуваючись дуже непевно у Києві, мусив обмежити
ся самим лише маневруванням, намагаючись налякати половців 
і підштовхнути їх до відступу (500, с. 58). З Треполя військо пішло 
до Сули. Така тактика мала неоднозначні результати. Дізнав
шись, що біля Сули його хочуть перехопити, Кончак зміг ухи
литися від цього побачення і пішов в Степ з великими трофеями. 
Продовжуючи політику своїх попередників, у період накопичен
ня сил Кончак наразі обмежується грабіжницькими набігами, 
прагнучи збагатитися і зміцнити дух своїх воїнів (810, с. 268).

Тим часом основні сили Всеволода Суздальського були 
скуті Новгородом, з яким той розпочав війну. Новгородцям не 
допомогло вигнання Ярополка і запрошення Бориса Романовича 
(1178), а потім його батька Романа Ростиславича (1179) і, нарешті, 
М стислава Ростиславича Х ороброго  (1179). 14 червня 
1180 р. М стислав Х оробрий помер, а 17 серпня у Новгороді 
сів Володимир Святославич з Ольговичів (1195, с. 107). Оскільки 
Ростиславичі в ідвол ікалися на новгородські справи , їхня 
боротьба за Київ була явно ослабленою . Це було на руку
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Святославу Всеволодовичу, який тим часом міцно утвердився у 
Києві, а потім і у Новгороді.

Справді, 1178-79 р. Святослав і Рюрик формально жили у 
мирі, навіть спільно ходили боронити Переяслав від половців. 
Становище Святослава було тим неприємнішим, що він втру
тився у північні справи, і врешті-решт зіткнувся зі Всеволодом 
Суздальським. Паралельно Святослав устряв до усобиці рязансь
ких князів і послав свого сина Гліба на поміч Роману Рязансько
му, між тим 'суперники Романа звернулися за покровительством 
до Всеволода. Останній схопив Гліба Святославича і ув’язнив. 
Святослав був розлючений цим і задумав помсту. Але Рости- 
славичі зв’язували йому руки, тому було прийнято досить ри- 
зикованй план -  спершу вигнати Ростиславичів з Київщини, а 
потім іти на Всеволода.

Сталося так, що Давид відправився полювати по Дніпру 
на човнах, а Святослав водночас полював на чернігівському бе
резі. Побачивши через річку свого суперника, схильний до аван
тюр Святослав задумав захопити його в полон. Л ітописець 
підкреслює, що Святослав порадився лише зі своєю жінкою та 
якимось Кочкарем, але нічого не сказав боярам. Судячи з цієї 
ремарки, усобиці на той час вже настільки виснажили чернігівців, 
що бояри були категорично проти нової ескалації напруженості. 
Власне, у цьому епізоді Святослав діяв не як державний муж, а 
як якийсь абрек (чи якщо порівнювати з тогочасними діячами -  
як ізгой Іван Берладник). Н аслідки такої імпровізації були 
відповідні. Святослав з невеличким почтом з молодших дру
жинників нишком переправився через Дніпро. Чернігівці захо
пили ворожий табір і кількох Давидових людей, що прикривали 
втечу патрона. Давид з жінкою встигли скочити до човна і відпли
сти, хоча стріли летіли у них градом. Давид приплив у Білгород 
до Рюрика. Нещодавно скінчена війна розгорілася з новою си
лою.

Так викладено події в Іпатському літописі, у зводі Рюрика. 
Та Б. Рибаков відзначив: «Хоч літописець і хоче зобразити події 
як неочікувану примху Святослава, який «располеся гневом и 
разжеся яростью», але насправді... це лише одна з ланок страте
гічного ланцюга. Незадовго до цього Святослав радився у Лю- 
бечі зі своїми васалами, а далі послідували такі широкі стра
тегічні операції, в яких були приведені в рух і родичі жінки -  
полоцькі князі, і Новгород Великий, і далекі лівонці, і литовці,



а також «погані толковини» (союзники) -  половецькі хани 
Кобяк і Кончак» (917, с. 96).

Давид Ростиславич під тиском святославових союзників 
утік до Смоленська. Правда, поки Святослав їздив північними 
землями, Києвом оволодів Рюрик, в якого лишалася тільки кінно
та чорних клобуків Поросся. Здавалося, що саме тепер реалізу
ються давні плани Кончака щодо масш табного походу усієї 
Половецької землі на Мономашичів. Проте черговий похід Кон
чака завершився трагічно для наступаючих. Окрім Кончака, у 
цьому поході, як і 1172 р., брав участь лукоморський хан К о
бяк. Мабуть, це був постійний союзник Кончака (810, с. 368). 
Тим не менше, «ліпші мужі» Рюрика наголову розбили на Чор- 
ториї половців і союзні руські загони. Багато ханів загинуло, 
зокрема Козел Сотанович, якого літопис називає як рівню Кон- 
чакові і Кобякові. Кончак втратив брата Єлтука, а два конча- 
кові сини потрапили до полону. Сам же Кончак разом з Ігорем 
Сіверським, «вскочивше в ладью, бежа на Городец к Чернигову». 
Святослав вже не вірив, що збереже Київ, і втік аж за Дніпро. 
Київ зайняв Рюрик і став готуватися до боротьби. На його зак
лик з’явилися з Луцька сини Ярослава Ізяславича, допоміжний 
галицький загін. Давида Рюрик відправив до Смоленська на до
помогу Романові, бо була загроза, що Святослав рушить туди. 
Але по дорозі Давид отримав вістку, що Роман помер. Давид 
зразу поспішив зайняти стіл після свого брата. Рюрик лишився 
тепер одноосібним володарем Київської волості.

Це докорінно змінило розстановку сил на Україні-Русі. 
У Святослава з’явилася можливість домовитися з Рюриком. Тому 
він роздумав іти на Ростиславичів і вирішив спершу поквитати
ся зі Всеволодом. Взимку 1180 р. він виступив на Суздаль з по
ловцями і полком новгородців, над якими князював його син 
Володимир. Захопив з собою Святослав і суздальського претен
дента Ярополка Ростиславича. Але Всеволод ухилився від бит
ви, і похід завершився нічим. Святослав пішов до Новгорода, де 
був прийнятий з великою честю. Цікаво, що в інших регіонах 
ойкумени цей рік позначився кардинальними конфліктами, що 
мали тривале продовження. Саме того року перших військових 
успіхів у М онголії досягнув Темуджин. В Японії ж спалахнула 
нова війна між кланами Тайра і Мінамото, яка надовго висна
жила сили суспільства. Сербія скинула візантійське панування 
(635, с. 429). Усобиці на Русі, навпаки, ішли на спад -  великою 
мірою  через те, що тут все ч ітк іш е вим альовувалися нові
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контури етнічних держав. Етнополітичні організми ставали реа
ліями, з якими мусили рахуватися навіть найбільш войовничі 
князі. Візантія ж зі смертю Мануїла 1180 р. поринула в системну 
кризу. Усі складники імперії почали відособлюватися, першою 
цей курс взяла Сербія (1072, с. 268).

1181р. пронісся над Новгородською землею сильними гро
зовими дощами. Суздальці ж були зайняті розширенням своїх 
земель далі на північний схід і освоєнням їх. Саме тоді було 
засновано Вятку і Твер. Аби ще більше зв’язати Всеволода Суз
дальського і відволікти його від півдня, Святослав ініціював си
лами свого сина, новгородського князя Володимира Святосла
вича, справжню війну Новгорода з Суздалем (824, с. 126). На 
Балканах же угорці захопили Далмацію , частину Х орватії і 
Сірмій (635, с. 429). Дуже вірогідна участь у цьому поході по
ловців. Завдяки усьому цьому Україна-Русь змогла зосередити
ся на внутрішніх проблемах.

Навесні 1181 р. Святослав пішов на Київ виганяти Рюри
ка. Ігор Сіверський (з половцями Кончака і Кобяка) відправив
ся туди ж суходолом і біля Вишгорода чекав Святослава. Рюрик 
відступив до Білгорода, і Святослав зайняв Київ. Половці зали
шилися при ньому для оборони і розташувалися з Ігорем біля 
Долобського озера. Дізнавшись про це, Рюрик послав на по
ловців частину своєї дружини і чорних клобуків. Половців було 
зім’ято і розбито, багато з них потонуло у Чорториї, багато пере
бито, а руський полон відібрано. Ігореві і Кончакові довелося 
тікати в одному човні до Городця. Незважаючи на цей успіх, 
Рюрик не продовжив боротьби, бо вона загрожувала тривати 
до нескінченності. Примирення згодом було закріплено шлю
бом Гліба Святославича з Рюриківною. Водночас Святослав по
мирився зі Всеволодом, що випустив його сина Гліба і просва
тав за іншого сина свою свояченицю. У результаті переговорів 
склався дуумвірат. Святослав лишився великим князем київсь
ким, та його домен обмежився самим містом. Київською ж зем
лею правив Рюрик, який став фактичним співправителем Свято
слава. І в економічному, і у військовостратегічном у плані 
володіння Київською землею важило більше, ніж столиця сама 
по собі. Поруч з Києвом почала підноситися нова столиця -  
Білгород, резиденція Рюрика. Тут він будував церкви і палаци, 
тут було зіграно пишне весілля його 14-річного сина Ростислава 
і 8-річної доньки Всеволода III Верхуслави. Особистою, невід- 
чужуваною вотчиною Рюрика був древлянський Овруч (як у
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Святослава Карачев). До Овруча Рюрик їздив майже щороку 
«орудей своих деля» (911, с. 97).

М. Брайчевський вважає, що реальну владу у Києві захо
пила боярсько-патриціанська верхівка і дуумвірат був укладе
ний під її тиском. Обох князів за новгородським звичаєм виселе- 
лили з дитинця -  Святослава на Новий двір на Копиревому кінці, 
Рюрика -  в Білгород. Представницьким органом місцевого бо
ярства і бюргерства стала так звана «київська сеньйорія» (196, 
с. 54). Натомість Л. Черепній вважав, що «долю Києва значною 
мірою вирішували тепер ті чи інші міжкнязівські блоки, що ви
сували своїх претендентів на велике княжіння. Київський стіл 
займали ставленики князів, що очолювали коаліції (суздальсь
ких, волинських, галицьких, смоленських тощо). Тому замість 
виразу «седе» в літописах зустрічаємо формулу «посади» такий- 
то такого-то або «дасть» йому княжіння; замість «вниде» князь в 
Київ -  «посла» туди «княжити» свого васала (1128, с. 364).

Вихід руських князів на такий ефективний попри усю свою 
компромісність механізм як дуумвірат був дуже вчасним. Уже 
наступний 1182 р. позначився значними конфліктами практично 
в усьому Старому Світі: угорці захопили Белград і Браничево, 
Салах-аддін підкорив Месопотамію, візантійці вчинили погро
ми «франків» у Константинополі (тоді ж Флоренція пробує обій
ти Венецію і починає карбувати флорини (548, с. 310)), у М он
голії монархічна партія Темуджина перемогла демократичну 
партію Джамухи. Булгари у відповідь на численні походи на 
них суздальських князів утворюють потужну наступальну коа
ліцію: «Околнии же городі Болгарский, Собекуляне и Челмата, 
и совокупишася со инеми Болгарамы зовемыми Темтюзи, и со- 
вокупившеся их 5000 идоша насады, а из Торьцького на конех 
приехавшим на лодье Русское, и вышедшъше на остров тот, и 
поидоша на Русь» (53, с. 626).

Україна-Русь на цьому фоні становила винятковий при
клад відносної стабільності. П равда, спалахнула усобиця між 
дорогичинським і мінським князем за Берестя, що лишилося без 
князя. За даними В. Кадлубека, 1182 р. краківський двір втру
тився у неї. На Берестя було здійснено похід польського війська, 
а згодом після нього місто потрапило під контроль племінника 
Казимира волинського князя Романа (124, с. 201-203). Проте цей 
епізод був винятком на фоні загального спокою в Русі-Україні, 
свідчачи лиш про далекосяж ні честолю бні плани Ром ана.
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Невдовзі він задумав ще масштабнішу комбінацію і видав свою 
доньку Феодору за внука Ярослава Галицького Василька (846).

За оцінкою А. Гришина-Алмазова, «феодально-кланово- 
сімейний період підійшов до кінця. На цей час гинуть кланові 
князівські об’єднання. Починається новий період, період най
вищ ої феодальної роздробленості» (299, с. 154). С вятослав 
де-факто визнав залежність від Рюрика, одруживши сина з його 
донькою. Тепер, з примиренням двох наймогутніших родів, 
можна було зводити порахунки з Степом. Адже тепер Свято
слав не мав потреби улещувати молодших князів, а міг вже ви
магати від них неухильної участі у спільних походах (421, с. 68).

Вирішення степової проблеми було тим більше необхід
не, що тепер вимальовувалася можливість почати відновлювати 
колишні позиції Русі у торгівлі з Візантією. Андронік почав прав
ління з влаштування латинянам кривавої бані в Константино
полі. Погром був результатом ненависті до італійців з боку місце
вих купців і ремісників. (979, с. 307-309).

Але походи зумовлювалися також і внутрішньополітич
ною ситуацією в Україні-Русі, а водночас і трансформували її. 
М. Грушевський оцінює цю ситуацію таким чином. Чернігівщи
на була поділена між кількома Ольговичами, не дуже солідар
ними між собою. Волинь теж лишалася роздробленою, і най- 
сильніший з волинських князів Роман поки не відігравав такої 
ролі, як пізніше. У Галичі догорав старий Ярослав Осмомисл, 
зламаний боярами і зайнятий родинними клопотами. Смоленське 
князівство було ослаблене боротьбою князя з громадою. Туро
во-Пінська і Полоцька землі розпалися на карликові князівства, 
до того ж заклопоталися новим ворогом Литвою. Отже, на той 
час вже склалася більш-менш стабільна система українських та 
білоруських земель. Увесь же північний схід розваленої імперії 
перебував під нероздільним політичним впливом Всеволода 
Суздальського. Він відновив централізовану владу в Ростово- 
Суздальській землі. Там, на менш (порівняно з півднем) заселе
них і освоєних землях це було набагато легше. Опираючись на 
наявний потенціал Всеволод підпорядкував собі Н овгород і 
Муромо-Рязанську землю.

Геополітичне протистояння двох утворень, ускладнене ди- 
настійними чварами, набувало все більшого розмаху і усклад
нювалося через все активнішу участь у ньому степової третьої 
сили. Тому з початку вісімдесятих на авансцену давньоруської
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історії виходить непримирима боротьба України і Степу, з-поза 
якого визирала Суздаль. Але не тільки вона.

Напівсліпий старий венеціанський дож Дондоло впевнено 
спрямовував свою державу до імперського майбуття. Він добре 
розумів, що Венеція може стати володаркою морів, лише знищив
ши Візантію. Вже 1183 р. можна було при великому бажанні 
роздивитися недалекий кінець імперії Комнінів -  А нгелів. 
1183 р. угорці в союзі з сербами відвоювали від Візантії Равно, 
Ніш і Средєц (635, с. 429). Зміцніла Сербія почала витісняти 
візантійців з їхніх північно-західних володінь. 1184 р. відділила
ся одна з найбагатших провінцій -  Кіпр. За всіма цими подіями 
проглядалася рука венеціанського дожа. Його посланці під ви
глядом купців і місіонерів проникали у Степ і вели з ханами 
довгі бесіди, нахвалюючи придунайські землі візантійців, зваб
люючи кипчаків легкою здобиччю. Та шлях до візантійських 
володінь перекривали руські землі. Тому половецький тиск на 
них різко посилюється.

1183 р. Кончак іде походом на Русь, цього разу у союзі з 
ханом Глібом Тирпеєвичем. Проте ще тільки наближаючись до 
руських рубежів, Кончак довідався, що назустріч йому вже зби
раються дружини, тому він повернув назад. Ц ікаво, що Ігор 
Сіверський тоді відмовився виступати проти половців. За це Во
лодимир Переяславський повоював кілька сіверських міст (810, 
с. 269). 1183 р. і Всеволод Суздальський здійснив великий похід 
-  але на волзьких болгар. Окрім Всеволода, в ньому брали участь 
його племінник Ізяслав Глібович; князь Мстислав Давидович, 
син Давида Смоленського; чотири сини Гліба Рязанського; му
ромський князь Володимир Ю рійович; Володимир, син Свято
слава Київського. Це був найзначніший похід на болгар у до- 
м онгольську пору (52, с. 389-90; 53, с. 625-28; 613, с. 39). 
Всеволоду довелося дуже тяжко, хоча Болгарія і страждала від 
усобиць. Триденна облога Великого міста болгар так і не увін
чалася успіхом. Під час одного з приступів смертельно поране
но Ізяслава Глібовича. Обложені болгари запропонували мир, 
який і було прийнято.

Весна і літо 1184 р. були у Східній Європі дуже сухими, 
пожежі спалахували у Владимирі, у Гродні, в інших містах. Си
туація ж в українських землях ніби-то була сприятливішою, 
принаймні літописних повідомлень про якісь великі пожежі тут 
немає. Це давало можливість і далі успішно вести наступ на Степ. 
Наступ цей був тим більше необхідним, що кавказькі країни,
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які раніше відтягували на себе увагу частину половецьких орд, 
вступали у смугу стабільного піднесення, що залиш ала Русь 
сам-на-сам з половцями. Саме того року у Вірменії укладено 
судебник Мхітара Гоша, а у Грузії зійшла на престол Тамара. 
З 1184 р. іспанські і сицилійські астрологи стали слати в усі кінці 
попередження про біди, очікувані 15-16 вересня 1186 р. На цей 
день припадала рідкісна констеляція планет в сузір’ї Терезів, що, 
на думку віщунів, мало спричинити вітри, піщані бурі, заги
бель людей і міст (700, с. 181).

Влітку 1184 р. Святослав вирішив сам виступити проти по
ловців. З ним були його сини, а також Рюрик Ростиславич, Во
лодимир Переяславський і кілька другорядних князів -  усього 
зібрано 11 князів, торкську кінноту і чорних клобуків. Свою 
допомогу надіслав Ярослав Осмомисл. Але рідний брат Свя
тослава Ярослав Чернігівський, брат Рюрика Давид Смоленсь
кий, а також Ігор Сіверський під різними відмовками уникли 
участі. Вони з різних міркувань зайняли вичікувальну позицію 
у протистоянні Києва і Суздалі, що лиш позірно велося навко
ло половців. Ярослав Чернігівський заявив: «Далеко нам іти у 
низ Дніпра. Не можемо ми своєї землі пусткою зоставити. Але, 
якщо підеш на Переяслав, -  сказав він Святославові, -  то збере
мося з тобою на Сулі» (39, с. 333). За В. Татищевим, Ігор не був 
вдоволений таким вчинком Ярослава: «Ігор Святославич, дові
давшись, що Святослав пішов на половців, прикликав до себе 
брата свого Всеволода і синівця свого Святослава Ольговича й 
казав їм, та й всім вельможам своїм, що йому жаль, що він, 
послухавши Ярослава, не пішов з іншими. А при тім міркував, 
що половці, почувши про руських князів, вийдуть всі проти них, 
а по Донці житла їхні залиш аться лише з жінками і дітьми. 
І власне тому підемо на їхній стан» (97, т. З, с. 135).

Тим часом Святослав твердо прямував до наміченої ним 
мети. Всупереч удільним князям, що не хотіли надовго полишати 
свої землі, він повів військо вглиб Степу, оскільки ослабити по
ловців міг лише раптовий удар в саме серце їхніх кочів’їв (500, 
с. 58). Біля Інжир-броду військо переправилося на лівий берег 
Дніпра і далі п’ять днів розшукувало половців. Попереду йшов 
Володимир Переяславський і 2100 берендейської кінноти. По
ловці не чекали літнього наступу. Головна битва відбулася при 
впадінні у Дніпро Орелі. Князі застосували військову хитрість. 
Аби виманити усіх половців і дочасно примусити їх розгорнути 
свої порядки, переяславський князь Володимир Глібович пішов
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перед зі своїм полком, а основне військо залишилося позаду 
на цілий день їзди (близько ЗО км). Половці спершу обстріляли 
полк Володимира, та побачивши, що руського війська поруч 
немає, зібралися усіма силами і вступили в бій. Володимир по
чав відступати до Орелі, що ще більше заохотило половців, і 
вони впритул підійшли до переяславців. Але тут наспіли руські 
полки і здобули повну перемогу. За Татищевим, будо розбито 
понад 50 тис. половців (97, т. З, с. 127). 17 ханів взято в полон, 
7 тисяч половецьких бранців приведено на Русь. Водночас й Ігор 
напав на якийсь половецький стан на р. Мерло. Підійшовши до 
незахищ ених веж, він узяв полон та добив реш тки полку 
Обовли Костуковича, що з 400 половцями поспішав додому. За 
І. Калинець, це був військовий успіх Ігоря, але не політичний, 
бо головна слава переможця лишилася за його стриком (496, 
с. 86). Розлючений Кончак пообіцяв на друге літо попалити 
руські міста і села. Святослав сподівався привести Кончака до 
присяги, тобто визначити русько-половецькі границі і забезпе
чити тривалий мир. Даний похід завдав поразки придніпровсь
ким половцям, по чиїх землях проходив Грецький і Соляний 
шляхи. Це нагадувало похід Мономаха 1103 р. Наступним кро
ком М ономаха тоді стала боротьба проти донських половців, 
що контролювали третій, Залозний шлях до Азова, Тмуторо- 
кані, Нижньої Волги (Саксин), Закавказзя. Тому логічно, що на
ступним планом Святослава теж став похід проти донського 
об’єднання (810, с. 271). Підстави для цього були, оскільки похід 
1184 р. відкинув половецькі кочів’я аж до Дону. Другий похід 
обіцяв бути особливо далеким, і Святослав ретельно готувався 
до нього.

Підрозділ 4. 2. Нова політична конфігурація 
України-Русі і випробування її  

на міцність (1185-1187)
ік 1185-й був роком активного сонця. Він розпо
чався зловісними знаменнями. Навесні Волхов 
звільнився від криги напрочуд рано і цілий тиж
день тік насупротив звичайної течії. На Ільмені ри
балки виловили якусь істоту з двома головами і за 

пазухою у неї ніби-то була грамота з незрозумілими письмена
ми. У Білоозері оповідали, ніби з неба впав вогняний змій і своїм 
диханням спалив кілька сіл. У Полоцьку з’явилися якісь злі духи,
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що вдень і вночі гарцювали вулиця
ми, незримо ранячи  перехож их. 
Подейкували також, наче у багатьох 
інших містах коливалася земля і вода 
у колодязях набувала кольору крові. 
П ринаймні, у Криму дійсно стався 
землетрус (748). Н а Бл. Сході 
хрестоносці 1185р. уклали перемир’я 
з Салах ад-Діном на два роки. Тоді ж 
стався конфлікт між Всеволодом Ве
лике Гніздо і київським митрополитом 
Никифором щодо заміщення влади
м ирської каф едри. Всеволод хотів 
«смеренаго духом» берестовського 

ігумена Луку, а митрополит «на мъзде поставил Николу Гръчи- 
на» (52, с. 390-391). Але ситуація була вже не та, що за Андрія 
Боголюбського. Митрополит скоро відкликав Николу і слухня
но поставив на кафедру Луку.

1185 р. Всеволод Суздальський ходив походом на болгар, 
точніше, послав «воеводы свои с Городьчаны и взяша многы и 
вѣзвратишася с полоном». (52, с. 400). Набіг мав місцеве зна
чення, взято лиш кілька сіл, міста ж лишилися незайманими (613, 
с. 41). Зовсім інший характер мали події на Півдні, де Кончак у 
відповідь на страту Кобяка збирав сили, «пленити хотя грады 
Рускые и пожещи огньмь». Уже в лютому, коли стояли морози, 
а дороги вкривала ожеледь, готова до вторгнення армія Конча- 
ка з’явилася на посульському кордоні. Над Україною нависла 
велика загроза. Але й тепер Ярослав Чернігівський та Ігор 
Сіверський воліли не псувати стосунків з половцями і опосе
редковано з Суздальщиною і не прислали полків Святославові.

Святослав же розумів, що перемогти половців простим 
наїздом  немож ливо. П отр ібна була регулярна, грунтовно 
підготована війна. Тому Святослав укупі з Рюриком організо
вував свої війська й укріплював пости, вдосконалював розвідку, 
використовуючи різні її форми: не лише засилав власних вивідува- 
чів, а й опитував купців, що йшли з Причорномор’я до Києва. 
Одночасно й половці намагалися посилити своє військо: вони 
найняли «бусурменина, який стріляв живим вогнем, були та
кож у них луки тугі самострільні, що їх ледве 50 чоловік могли 
натягти» (39, с. 335). Кончак вперше скористався з облогової тех
ніки -  катапульти з «живим вогнем» (мабуть, запаленою  у
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сфероконусах нафтою). С. Плетньова вважає «бусурменина» ви- 
ходцем з Середньої Азії і розглядає як доказ широких міжна
родних зв’язків Кончака (810, с. 270). Не доводиться сумнівати
ся, що нафта була з околиць Тмуторокані. Тому вірогідніше, 
що звідти ж, з порту, де вже вільно почувалися генуезці, Кончак 
отримав і фахівця-артилериста, адже італійські купці мали широ
кі зв’язки по цілому мусульманському світу, виконували, окрім 
суто торгових функцій, ще й послуги по збору інформації, вер
буванню необхідних людей та інші спецоперації. Похід-реванш 
планувався Кончаком дуже ретельно. Це не був звичний для по
ловців набіг за здобиччю. Кончак вже йшов війною, прагнучи 
знищити руські міста (810, с. 270). Вдалися половці і до війсь
кової хитрості -  Кончак прибув на Хорол, звідки послав до Чер
нігова, начебто просячи миру. Та Святослав і Ростислав Рю- 
рикович не повірили, застерігаючи і Ярослава. Але той послав 
до половців боярина Ольстина, який підтвердив мир з ними.

Ігор же Сіверський повівся зовсім як минулого року. Він 
скликав усіх своїх бояр, щоб порадитися, «куди б він міг поїха
ти назустріч полкам Святослава». Ті ж, підігруючи князеві, вирі
шили: якщо гінець від С вятослава прибув щ ойно у четвер, 
а Святослав вирушить з Києва у неділю, то «птахом ти не змо
жеш перелетіти», оскільки на дорогах ожеледь. Поради воєвод 
сподобалися Ігореві, зазначає літописець. І князь вирішив іти 
самостійно -  знов на спорожнілі вежі.

Святослав і Рюрик зібрали чергову коаліцію. Попереду 
знов ішли полки Володимира Глібовича і Мстислава Романови
ча. Дізнавшись від купців, що йшли зі Степу, про місцезнаход
ження Кончака, руське військо перейшло Хорол, але половців 
виявило не зразу. Дозорним довелося вийти «на шолома», і лише 
тоді вони роздивилися табір Кончака у низині. 2 березня 1185 р. 
Святослав і Рюрик завдали Кончакові несподіваного і тому ни
щівного удару. Лиш через те, що Кончак стояв на лузі, в ни
зинці, його особисту ставку не було взято одразу, оскільки її не 
помітили передові роз’їзди, які вдарили по вежам. Кончак, поба
чивши перші сутички, кинув усе й утік. Його свиту було поло
нено. Коней і зброї дружинник теж «многое множество ополо- 
ниша». В погоню за Кончаком було відправлено торчеського 
князя Кунтувдия, але той, повернувшись, доповів, що за Хоро- 
лом талі сніги і проїхати по них неможливо (810, с. 270). Аби 
закріпити перемогу, Святослав за кілька тижнів, як трохи підсох
ло, відправив у Степ боярина Романа Нездиловича з загоном
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«своїх поганих» берендеїв. 21 квітня 
1185 р. вони завдали  половцям  ще 
однієї поразки. Набіг закінчився взят
тям веж, полону і кінських табунів. 
Великого походу не сталося -  іти вглиб 
з малими силами було марно і небез
печно (810, с. 271). Н азрілий похід 
«на Дон» вимагав принципово нової 
консолідац ії сил, більш  ц ен тр а
лізованої держави, ніж Україна-Русь 
зразка 1185 р.

Але основний удар зібраних по
ловецьких військ прийняв на себе Ігор 
Сіверський, який відправився у Степ 

23 квітня 1185 р. У літературі утвердилася переважно негативна 
оцінка Ігоревого задуму. Насправді ж Ігор був поставлений пе
ред обличчям жорстоких обставин і не мав реального вибору. 
За половцями стояв Всеволод, котрий уже підпорядкував собі 
Переяслав і тепер зазіхав на Сіверщину. Зараз він хотів розпра
витися з нею руками союзних йому половецьких ханів, як це він 
вже зробив незадовго до того з Рязанщиною. План Ігоря поля
гав у тому, щоб розпорошити половецькі сили ще до того, як 
вони об’єднаються. Для цього Ігор зібрав досить значне військо 
у п’ять полків. Чотири полки очолювали князі: сам Ігор, його 
брат Буй-Тур Всеволод Курський і Трубчевський, їхній племін
ник С вятослав О льгович Курський, син Ігоря В олодимир 
Путивльський. П ’ятий полк ковуїв надіслав Ярослав Чернігівсь
кий. Святослав Київський підстраховував Ігоря з боку Суздаля 
на р. Сейм, оголосивши, що там він збирає ополчення для но
вого походу у Степ. Ігор же по дорозі до місця збору усіх дру
жин напав на переяславські володіння, щоб убезпечити свої землі 
на час відсутності. Оборонити Сіверщину від можливих несподі
ванок, мабуть, був полишений швагр Ігоря Володимир Яро- 
славич, котрий у такому випадку знаходився б зі своєю сестрою 
у Путивлі.

І 1184, і 1185 р. Ігор ходив лише на ті половецькі стани, що 
розташовувалися в межах Чернігівської землі -  на Мерлський і 
Сюурлійський, причому обидва походи він здійснив лише на 
половецькі вежі, тобто не проти організованих половецьких 
полків, а туди, де знаходилася ставка племіного вождя, його 
жінки і діти (496, с. 83).
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Щ е до з ’єднання з полком свого брата Всеволода Ігор 
здійснює збройний рейд Переяславщиною, де сидів близький ро
дич Всеволода Суздальського Володимир Глібович. Останній 
минулого року пограбував сіверські міста. Ігореві було завда
но образи -  вірогідно, з ініціативи суздальського князя. Ігореві 
лишалося або визнати своє фактично васальство щодо Суздаля, 
визнати право Всеволода вершити над ним суд, або*ж помстити- 
ся, що він і вчинив (1215, с. 137). В літературі часто похід Ігоря 
оцінюється як авантюра. Д. Зенін слушно підкреслює, що це аб
солютно невірно: «Похід не був і не міг бути авантю рою. За 
мірками Західної Європи ці сили були вельми значними: чоти
ри феодально-рицарські полки і ще полк легкої кінноти, та й 
зона збору була величезною».

Відстань до місця збору полків (Путивля) від Чернігова, 
Новгорода-Сіверського і Рильська відповідно 200, 120 і 100 км. 
А Буй-Тур приєднався взагалі вже при впадінні Оскола в Сіверсь- 
кий Донець, що за 320 км від Курська і 450 км від Трубчевська. 
Зенін наголошує: «Враховуючи строки розгортання сил, строки 
оповіщення при існуючих тоді засобах зв’язку, маршові мож
ливості рицарської раті, необхідність забезпечення продоволь
ством і фуражем, не можна не погодитися, що організація похо
ду була просто блискучою (402, с. 53).

Далі Ігорів полк йшов, як пише літопис, тихо, бо коні були 
тучні. Ігор прямував до Осколу, де в умовленому місці мав 
з ’єднатися з курським полком, очоленим Всеволодом. 1 травня 
на небі з ’явилися грізні знамення. Спершу між 5 і 7-ою ранку 
відбулося новолуння. А о 16 год. 55 хв. в районі Сіверського 
Донця воїнів накрило сонячне затемнення. Надвечірнє затемнен
ня, як свідчить Слово о полку, перейшло у грозову ніч. Та воно 
не вплинуло на графік походу і не внесло жодних змін, крім 
сум’яття у полку. Військо все одно підійшло до Донця ввечері, 
отож мало розташ уватися на ночівлю. Автор Слова о полку 
Ігоревім присвятив цьому затемненню важливий епізод своєї 
поеми, бо воно дуже вдало зсимволізувало похмуру ситуацію, 
що склалася навколо Сіверщини на весну 1185 р. Край було взято 
в кліщі з північного сходу (Всеволод Суздальський), півдня (по
ловці, за якими стояв той же Всеволод і Хинова-генуезці) і півден
ного сходу (Володимир Глібович). Загроза поневолення була 
цілком реальною (1215, с. 137).

Зранку 2 травня Ігорів полк форсував річку, а 5 травня 
прибув на Оскол. Там Ігор два дні чекав Всеволода і 7 травня
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з’єднався з ним (496, с. 91). Відбулася нарада про подальші дії. 
Наперед було вислано розвідку за язиком, затим і військо пішло 
до Сальниці. 9 травня по обіді розвідка повернулася на Сальни- 
цю і доповіла про відсутність небезпеки. Відтак військо здійсни
ло марш-ривок на Сюурлій.

У п’ятницю 10 травня Ігор зустрів на Сюурлії невеликий 
загін половців. Руські війська вишикувалися у три ешелони: пер
ший -  з лучників, взятих з усіх полків, другий -  з полку Воло
димира і ковуїв, третій -  з полків Всеволода, Ігоря і Святослава. 
Після короткої перестрілки полки Володимира, Святослава і 
ковуїв переправилися на лівий берег Сюурлія і атакували по
ловців. Половці, не чинячи особливого опору, побігли. Молодші 
полки переслідували їх і захопили кочів’я. Полки Ігоря і Всево
лода, завбачливо полишені в резерві, не брали участі у погоні, 
вони перейшли Сюурлій і подолавши 10-15 км до Калки, на її 
березі організували прийом здобичі і полону -  вночі, коли по
вернулися молодші князі (862, с. 62). Згідно Слова о полку, се
ред полону були в основному половецькі дівчата. Ігор, перед
чуваючи недобре, запропонував негайно повертати назад: «Та 
ось бачили ми війська половецькі, що їх багато є. Але ж чи вони 
тут усі зібралися? Нині ж поїдемо вночі». Та Святослав Ольго- 
вич відповів, що коні притомилися і він не встигне відступити з 
усіма. До Святослава пристав його дядяько Всеволод, вирішено 
було заночувати на місці.

А в суботу на світанку почали наступати половці. Просто
ровий діапазон локалізації місця битви різними дослідниками ся
гає 400 км (197, с. 138). У В. Глухова це о. Лебяжий при впадінні 
р. Кагальник в Азовське море, у В. Федорова -  місце при злитті 
р. Орелі й Орельки, у В. К удряш ова -  берег р. К ам ’янки, у 
Б. Рибакова -  межиріччя Самари і Бика, у М. Гетманця -  межи
річчя р. Гола Долина і Макатиха, у Г. Пядишева -  оз. Лиман у 
вигині Сіверського Донця, на околиці сучасного с. Мосьпанове 
Чугуївського району Харківщини.

Ніч промайнула в ейфорії, а на ранок руські воїни поба
чили, що оточені зусебіч половцями, які постали на горизонті 
«яко борове», тобто густий ліс. За бунчуками Ігор визначив склад 
цього війська (812, с. 46). Ігор сказав: «Се видать, зібрали ми на 
себе всю землю -  і Кончака, і Козу Бурновича, і Токсобича, і 
Колобича, й Етебича, і Тертробича» (39, с. 339). І. Калинець пе
реконливо пояснює, чому серед цих імен не названо Гзака. На її 
думку, саме йому і належ ав розгром лений Ігорем  стан на
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Сюурлії. Тому люди Гзака не брали участь у цьому наступі, 
заліковуючи щойно отримані рани і збираючи сили. Зате через 
кілька днів вони свіжими вирушили на Русь (496, с. 105).

Зранку почався бій в оточенні під градом половецьких 
стріл. Поранені коні, падаючи, калічили вершників, з якими в 
момент падіння легко розправлялися половці. Крім того, пора
нені коні порушували загальний порядок. Усе це різко знижувало 
боєздатність і будь-якої миті могло призвести до прориву кру
гової оборони. За таких умов було прийняте єдино вірне рішен
ня -  спішитися і під прикриттям воїнів зі щитами в першій лінії 
кругової оборони, виставивши вперед списи і відстрілюючися з 
луків, пробиватися до порослого лісом берегу літописного Дінця. 
Проте половці, розуміючи, куди хоче прорватися противник, 
посилили натиск на полки Ігоря і Всеволода, щоб відтіснити їх, 
а отже, і весь «круг» оборони до солоного озера. Притиснувши 
русів до озера, половці стали наступати на найслабший полк 
ковуїв (862, с. 63-64). Бій ішов довкола степового озера, тому 
дивно, що, за літописами і Словом, дружинників мучила спра
га. Це можна пояснити тим, що мова йшла про Слов’янські со
лоні озера (947, с. 11 і). У суботу руські билися успішно, але на 
світанку у неділю  підійш ли нові половецькі сили -  
«з моря», тобто з півдня. Тоді «возмятошася Коуеве в полку и 
побегоша». Ігор на коні кинувся до відступаючих, але марно. 
Коли князь повертався до свого полку, його захопили у полон. 
Бій піхоти продовжувався і після полонення Ігоря, але скінчив
ся повною поразкою його воїнів (863, с. 144). Кругова оборона 
розпалася на окремі осередки безнадійного опору. Основою 
одного з них стали рештки полку Всеволода. Одну групу було 
притиснуто до озера, другу -  до Каяли. Лише невеличкій групі 
руських і ковуїв на чолі з Біловодом Просовичом вдалося в мо
мент прориву половців скористатися сум’яттям і вирватися з «кот
ла» (862, с. 64). Д. Зенін припускає, що русичі за три дні витрати
ли всі стріли і мусили капітулювати (402, с. 53). Врятувалося 
кілька мужів, «а ковуїв -  і того менше» (39, с. 339). Всеволода 
полонив Роман Кзич, Святослава Ольговича -  Єлдечюк, Воло
димира -  Коптій з роду Улашевичів. Ігоря полонив вождь тар- 
головів Чилбук. Отже, основний полон узяли ті половецькі 
вожді, що прибули у неділю і мали свіжі сили. І. Калинець вва
жає, що саме під час поділу полону Ігор погодився укласти мир 
з половцями, запорукою чого мав бути шлюб Володимира з 
Кончаківною (496, с. 119). Тому «тоді ж на бойовищі Кончак
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поручився за свата Ігоря, бо він був поранений», і забрав його у 
свої вежі.

І. Будовніц підкреслює: «Поразка Ігоря не була малознач
ним епізодом, яким вона нерідко зображується в літературі. Повна 
загибель військових сил кількох прикордонних князівств, відкри
вала половцям, за виразом літопису, ворота до Руської землі; 
небувалий ще в історії русько-половецької боротьби прецедент 
одночасного полону чотирьох руських князів -  все це, звичай
но, було значною подією і справило на сучасників велике вра
ження» (206, с. 228). Не менш важливими були ці події для Сте
пу. Завдяки цій перемозі Кончак став наймогутнішим феодалом 
Степу. Він дуже мудро використав ситуацію , одруж ивш и 
Ігоревича зі своєю донькою. Фактично Кончак створив і всі умови 
для втечі Ігоря (812, с. 46).

Святослав Київський у той час щойно прибув до Новгоро- 
да-Сіверського і там дізнався про перебування Ігоря у поході. 
За Татищевим, половці прислали до Святослава через купців про
позицію викупити полонених (97, т. З, с. 137). На думку І. Кали- 
нець, їх вивезли до приморських міст -  центрів работоргівлі (496, 
с. 121). 13 травня Кончак виступив на Русь, до Переяслава, сподіва
ючись на реванш за раніші поразки. Цікаво, що він іде у воло
діння ворога Ігоря, підігруючи своєму бранцеві. Туди ж Кончак 
хотів спрямувати і Гзу: «поидем на Киевскую сторону, где суть 
избита братня наша и великий князь наш Боняк» (53, с. 648). 
Кончак явно підкреслював цією фразою, що вважає себе закон
ним наступником не лише донця Ш арукана, а й придніпровця 
Боняка. Та Гза мав іншу думку щодо цього. Відділившись від 
Кончака, він виступив «у силах тяжких» на Русь, у Посем’я, до 
Путивля.

16-17 травня Біловод Просович прибув до Чернігова, де 
тоді знаходився Святослав Київський і повідомив про поразку 
Ігоря (862, с. 64). 21 травня Гзак увірвався на Посем’я і кілька 
днів грабував волості, розорював села, палив остроги Путивля. 
22 травня Кончак підійшов до Переяслава і оточив його. Н а
ступного дня він кілька разів марно штурмував місто. Бій три
вав цілий день. Лише під вечір половці прорвали укріплення 
посаду, загрожуючи безпосередньо острогу. Тоді невелика дру
жина здійснила відчайдушну вилазку і разом з ополченням за
в ’язала бій під стінами. Удар був таким несподіваним і сильним, 
що Кончак зняв облогу і відступив. Як довели археологи, мас
штаби руїни на Переяславщині сильно перебільшували (554).
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24 травня Святослав і Рюрик відплили з Києва Дніпром на 
допомогу переяславцям. Кончак відступив. Сини Святослава 
поибули у Посем’я і 25 травня звідти відступив Гзак. Кончак же, 
відступаючи з-під Переяслава, захопив і спалив м. Римів, що 
після того так і не відродився (136, с. 84). У зв’язку з цим Во
лодимир Глібович звернувся до старших князів, що вичікували 
на Дніпрі. Проте Давид зі смолянами повернув назад. Святос
лав і Рюрик переправилися через Дніпро, але запізнилися, чека
ючи на Давида. Побачивши спалений Римів, «князи же возворо- 
тишася в домы свои бяхуть бо печальны» (53, с. 649). 1 червня 
у свої кочів’я повернувся Гзак, а 2 червня -  Кончак.

Ігор перебував у полоні в Кончака. Той викупив князя від 
Чилбука. Досить швидко те ж було зроблено з Володимиром 
Ігоревичем, який опинився в кочівгї своєї майбутньої жінки Сво
боди Кончаківни. Кочів’я Кончака знаходилися по обидва береги 
Тору. М. Сібільов вважає, що Ігор перебував у полоні коло суча- 
ного Казеного Торця, кілометрів за ЗО від Слов’янських озер (947, 
с. 111). С. Грум-Гржимайло вважає, що Ігор перебував в полоні в 
районі нинішнього м. Краматорська (300). Порівняно з часами 
Ш арукана центр донських половців перемістився на сто км на 
південний схід. Кончак приставив до Ігоря варту -  15 рядових 
воїнів і 5 «господчичів», в яких С. Плетньова вбачає аналог мон
гольських нукерів. Варта виконувала усі забаганки полоненого. 
Ігор навіть викликав собі священика з Русі, їздив на лови і взагалі 
почувався цілком вільно (810, с. 275-276). Навряд чи Кончак не 
розумів, що створив бранцеві усі умови для втечі і навіть підштов
хує його до того. Проте, можливо, це якраз і входило до його 
планів. Принаймні, літописна версія про те, що всі 15 охоронців 
«напилися кумыза а и бы при вечери» виглядає не надто перекон
ливою відмовкою, яку кончаківці спеціально висунули для інших 
половців, перш за все для людей Гзи.

За підрахунками Г. Сумарукова, Ігор втік з полону 31 трав
ня (1002, с. 32). Два дні вони з Овлуром скакали на конях, поки 
не «преторгоста борзия комоні», а потім 11 днів просувалися 
пішки. 13 червня втікачі досягли м.Донець в районі сучасного 
Харкова. Звідти Ігор дістався рідного Новгорода-Сіверського. 
Зворушливою була зустріч Ігоря з жінкою. Її палкий темпера
мент добре засвідчено Словом о полку. Те ж саме підтверджує 
цитований В. Татищевим літопис: «... прибіг в Новгород селя
нин того села і сказав княгині, що Ігор приїхав і хоча довго 
тому не вірили, але княгиня не могла більше витерпіти, відразу
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ж сівши на коня, поїхала до нього» (40, с. 147). З Новгорода- 
Сіверського Ігор відправився до Чернігова і Києва. Сіверщина 
остаточно визначила своє місце у системі України-Русі. Це до
корінно змінило ситуацію на південних рубежах Русі і навіть 
дещо стишило половецьку активність. Принаймні, увесь 1186 р. 
минув спокійно.

Чітке самовизначення сіверського князя мало настільки ве
лике значення для подальшого розгортання подій, настільки 
вплинуло на сучасників, що обставинам походу було присвячено 
вкрай загадковий твір Слово о полку Ігоревім. М. Котляр трактує 
Слово як «своєрідний політичний памфлет, спрямований проти мо
гутнього князівського клану, що володів тоді Києвом, Черніго- 
вим і майже усім Подніпров’ям» (568, с. 36). Як зауважив Ю. Ло- 
щиць, Слово «не дзеркальне відображення дійсності. Воно героїчне 
протистояння цій дійсності. Воно містить у собі найвищу правду 
історії -  очікуване в формі здійсненого. Це і є її, історії, ще один 
факт. Факт з великої літери» (655, с. 293).

Серед можливих причин походу Ігоря 1185 р. на половців 
сучасники одразу ж назвали прагнення повернути Сіверській 
землі позиції у Тьмуторокані. Впродовж XII ст. Візантія збері
гала суверенітет над Тьмутороканню, здійснюючи звідти експорт 
нафти (948, с. 26). Ал-Ідрісі у cep. XII ст. так описував Тмуторо- 
кань: «Місто велике, в ньому є численні мешканці і щільно засе
лені квартали. Воно має базари і торговища, куди прибувають 
купці як з віддалених міст, так і з сусідніх районів» (740, с. 101). 
Наприкінці XII ст. на Керченській протоці діяла візантійська 
митниця (491, с. 95). З Тмуторокані походять масові знахідки 
амфорової тари з рештками нафти, починаючи з III ст. аж до 
княжих часів включно (1153). 1169 р. візантійський уряд навіть 
заборонив італійцям заходити до Таматархи і Росії (636, с. 422- 
423).

Паралельно з Ігоревою кампанією бурхливі події розгор
нулися на Балканах. В Епір увійшли норманські рицарі. На осінь 
вони зайняли величезну територію, 24 серпня оволоділи Фе- 
салоніками і пішли на Мосінополь. В Царгороді кипіли смути. 
Скинення Андроніка І спровокувало хвилювання в різних куточ
ках імперії. 11-12 вересня на престол зійшов Ісаак II і одразу 
уклав мир з угорцями, скріплений його одруженням з донькою 
Бейли III. Розкішне весілля, заради якого накладено додатко
вий податок, спричинило повстання болгар і волохів (635, с. 429).

Всеволод же Суздальський 1185 р. здійснив військову
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акцію проти волзьких болгар (датування В. Татищева (97, т. З, 
с. 139), у Лаврентівському літописі цей похід дано під 1186 р. 
(52, с. 400). Всеволод послав на болгар свого воєводу на чолі 
«городчан», що захопили багато сіл і привели полон (52, с. 400; 
97, т. З, с. 139). На крайньому ж заході Європи маври здобули 
останню велику перемогу -  при Аларкосі, надалі християнська 
Реконкіста розвиватиметься по висхідній (617, с. 189)?

1186 р. сусідів України-Русі знов надихає дух експансії. Нов
городці ходили на фінів-ємь (1144, с. 106), а суздальці -  на Вели
ке місто булгар. Суздальський літописець детально описує рух 
руської раті, висадку на берег, захоплення Тухчин-містечка і вихід 
до Великого міста. В цьому описові згадується одна деталь, що 
проливає світло на усобиці в булгарів: «И сторожеве Всеволо- 
жи узреша полк в поли и мнеша болгарьский полк, се приехаша 
от полку пять человек и удариша челом пред князем великим 
Всеволодом, глаголюще: кланяють ти ся княже, половци Емя- 
кове, пришли есмы со князем болгарским воевать Болгар, слы- 
шахом бо тебе идуща их же воевать» (52, с. 400). Можливо, що 
й перенесення столиці на зламі ХІ-ХІІ ст. з Болгара у Біляр, 
після чого той отримав назву Великого, теж був результатом 
внутрішніх усобиць (963, с. 39).

Навесні 1186 р. візантійський воєначальник Врана підняв 
заколот проти імператора. Ісаак II тричі ходив на болгар, але 
безуспішно (635, с. 438; 144, с. 60). Хоніат згадує участь русів у 
боротьбі болгар: «Кумани... і ті, з Вордони, що зневажають 
смерть, вітка руських, народ, любі богові війни, варвари, що 
надали допомогу балканським варварам» (42, т. 2, с. 175). За 
Ф. Успенським, тут мова про бродників як «рід руських козаків» 
(1072, с. 36).

1187 р. бойові дії на степовому порубіжжі тривали з пе
ремінним успіхом (498, с. 53). Навесні половці з ’явилися «на 
Татинці, на Дніпровому броді». Зима видалася жорсткою, особ
ливо сильні морози були на Чернігівщині. Після багатосніжної 
зими Дніпро сильно розлився. Вийшли з берегів і дрібні річки, 
що значно ускладнило організацію дієвої оборони проти полов
ців. Проте, незважаючи на об’єктивні труднощі, Святослав з 
Рюриком і Володимиром Переяславським кинулися назустріч 
половцям, аби завдати їм несподіваного удару. Але чорні кло
буки повідомили половців, і ті вчасно утекли. Переслідуючи їх, 
Володимир застудився і помер 18 квітня (Лаврентівський літо
пис подає дату 18 березня (52, с. 400). Саме у літописному
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некрологі цього князя вперше фіксується слово «Україна». Він 
був останнім переяславським князем, що лишив помітний слід в 
історії. По його смерті княж а традиц ія  там  перервалася 
(468, с. 399). Принаймні, коли 1193 р. Святослав Київський вів пе
реговори з половцями в інтересах Переяслава, ніякий місцевий 
князь не згадувався. Очевидно, по смерті Володимира Переяслав
щина стала частиною великокняжого домену, через що Д. Багалій 
навіть не згадував Переяславщину серед князівств (159, с. 220).

Влітку-восени Кончак спустошив Поросся і навіть вдерся 
до Чернігівських володінь. Взимку князі знов вибралися на по
ловців, дійшли до р. Сніпороду, повоювали там вежі Половецькі, 
а потім ще й у Голубому лісі (53, с. 653), та Ярослав Чернігівсь
кий повернувся з півдороги, причому не допомогли ніякі закли
ки Святослава III. Натомість Святослав тієї ж зими організував 
ще один похід: «посла черны клобукъ на веже за Днепръ и Ро
мана Нездиловича воєводою, и взяша вежи за Днепромъ и воз- 
вратишася восвояси со славою и честью». Момент для походу 
було обрано дуже вдало, оскільки саме в той час половці «шли 
в Доунаи, и не бе ихъ дома в вежахъ своихъ» (53, с. 659). Фактично 
цей принцип операції проти напівпорожніх веж Святослав за
позичив від свого племінника Ігоря.

Зима 1187 р. була, за словами літописця, такою, що подіб
ної на його пам’яті ще не було (53, с. 659). Боротьба зі Степом 
втрачає актуальність через зміни у Візантії. 1185 р. вбито італобор- 
ця А ндроніка. Ісаак же змінив позицію  щодо латинян і 
1187 р. підтвердив раніші хрисовули щодо Венеції, уклав з нею 
союз (979, с. 310). Водночас страшної поразки зазнали хрестоносці, 
втративши більшість портів і Єрусалим. Тир залишився в хресто
носців лише через виснаженість мусульман і небажання їх знехту
вати традицією не воювати взимку (306, с. 157). Руські надії на пов
не відродження шляху з Варягів у Греки втратили грунт. Після 
1185 р. боротьба зі Степом носила вже менш драматичний харак
тер. Два роки літопис взагалі мовчить про набіги, дуумвіри навіть 
дозволили собі втягнутися у галицькі справи.

За І. Крип’якевичем, «головної своєї мети -  знищити орди 
кочовиків і завоювати степ -  Київська держава не змогла осяг
нути. За два століття впертої боротьби смуга заселення посуну
лася на південь на неповних сто кілометрів -  супроти величез
них жертв крові, яку проливали  покол іння, це був успіх 
невеликий. До того  ж у ж овтні 1187 р. половці піш ли на
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допомогу болгарам, після чого 
Асень коронувався як цар (635, 
с. 439).

1187 р. рязанські Глібовичі, 
притиснуті Всеволодом С уз
дальським, звернулися за посеред
ництвом до чернігівських князів і 
духовенства (Рязань належ ала до 
чернігівської єпархії). З Чернігова 
рязанські посли разом з єпископом 
Порфирієм прийшли до Всеволода.
Але в ході переговорів єпископ не 
справився зі своєю місією і втік з них 
(511, с. 218).

У жовтні 1187 р. помер Ярос
лав Галицький. Його поховано в Успенському соборі Галича. 
Поховання було відкрите Я. Пастернаком і переховане в крипті 
Святого Юра, повторно відкрите 1991 р. (534). Першу реконст
рукцію портрету здійснив 1992 р. 3. Погорецьки, а більш доскона
лу -  С. Горбенко (902). В. Татищев зберіг некролог: «Сей князь 
был честен и славен во всех землях. Сам на войну не ходил, но 
войска его посылал в помощь другим, яко венгром, поляком и 
руским князем с воєводами. Со всеми князьми жил в любви и 
совете, наипаче прилежал о устроении земли, и тако всем сосе- 
дем был страшен. Никто не смел на него нападать, зане воево
ды, непрестанно греком, венгром и чехом помогая, искусны в 
воинстве и храбры в битве были. Земля же его со всем изобило
вала, процветала и множылася в людех, зане учёные хитрецы и 
ремесленники от всех стран к нему приходили и грады населя
ли, которыми обогащалась земля Галицкая во всем. По Дунаю 
грады укрепил, купцами населил, торгующими чрез море во 
Греки, и рем есла устрояю щ им от своих имений п ом огая . 
Он щедр был, милостив и правосуден, того ради множество ино- 
земцев ему служило. Изучен был языком, многие книги читая, 
в церковном чине много исправлял и, клирос устрояя и настав
ляя, зловерия искореняя, а мудрости и правой вере наставляя и 
учить понуждая. М онахов же и их доходы к научению детей 
определял» (97, т. 3, с. 143). Характеристика сильно перегукуєть
ся з невідомим В. Татищеву Словом, що свідчить про її дос
товірність. В. Татищев наводить і заповіт Ярослава. Та долю його 
володінь вирішував не цей заповіт, а нове протиборство Олега
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й Володимира, точніше двох боярських партій, орієнтованих 
на своїх кандидатів. По перемозі Володимира невдоволені звер
нулися до Романа Волинського. Володимир же в результаті бо
ярського заколоту мусив втікати до Угорщини. В. Кадлубек по
відом ляє, що Ром анові в оволодінні Галичем  допом агав 
Казимир Краківський (124, с. 203-204). Та тенденційність цього 
джерела, мовчання літописів, а головне те, що невдовзі Кази
мир допомагав вже Володимиру, дало підстави О. Головкові 
сумніватися (268, с. 84). Невдовзі Романа вигнали союзні Воло
димиру угри. Роман спробував повернутися до м. Володимира, 
яке передав був своєму братові Всеволодові, та той не пустив. 
Тоді Роман привів на брата великопольського князя Мешка III. 
Цього виявилося замало, та невдовзі Роман повернув місто, 
опираючись на війська свого тестя Рюрика.

Підрозділ 4. 3. Еволюція дуумвірату в бік монархії 
і війна 1194-1196р.

ік 1188-й був голодним у Суздальській землі, до
рожнеча вразила і Новгородську землю. За цим 
послідували епідемії в Новгороді і Білій Русі. Не
стабільною залишалася ситуація й в українських 
землях. Угорці, повернувши Володимиру Галич, 

невдовзі схопили князя і ув’язнили його. У Галичі спершу утвер
дився Роман Волинський, але не зміг протистояти уграм і заб
рався. Тут сів угорський королевич Андрій. Аби галицькі бояри 
не підняли нового бунту, угорці взяли заложників з їхнього се
редовища. Тоді одна з галицьких партій запросила на стіл Рос
тислава Івановича, сина покійного Берладника. Той зі своєю не
великою дружиною підійшов до «України Галичської», захопив 
два міста і рушив на Галич. Б ільш ість бояр продовж увала 
підтримувати Андрія навіть тоді, коли Ростислав вже стояв під 
Галичем. В нерівній боротьбі Ростислав зазнав поразки і тяжко 
поранений був привезений до міста. Це викликало народний 
виступ. Повсталі спробували відбити князя і посадити його на 
свій стіл. Проте угорці вбили Ростислава (671, с. 107). У відповідь 
улітку 1189 р. спалахнуло повстання в Галичі (805, с. 126).

Тим часом і Володимир Ярославич утік з угорського поло
ну до Німеччини, де знайшов пристанок при дворі Фридриха Бар- 
бароси. Дізнавшись, що Володимир -  небіж владимиро-суздальсь- 
кого князя Всеволода, імператор влаш тував теплий прийом 
вигнанцеві і, хоча й не зміг надати безпосередньої військової
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допомоги (Фридрих саме збирався у Третій хрестовий похід), але 
доручив це зробити залежному від нього Казимирові Краківсько
му. 1189 р. Володимира було реставровано на галицькому столі 
(124, 203-204). Але нове правління Володимира у Галичі навряд 
чи тривало б довго, якби не підтримка Всеволода Велике Гніздо, 
що домігся не тільки від руських князів, а й від поляків та угрів 
«Галича не искати» (53, с. 667). Всеволодом став гарантом цієї уго
ди і фактично сюзереном Володимира (268, с. 85).

Різко змінилася ситуація і на північ від України-Русі. 
1189 р. став переломним для Новгорода. Якщо до цієї дати ос
новною політичною лінією новгородського посадництва був 
активний союз з князем, взаємопідтримка князя і посадника, то 
тепер посадництво протистоїть князеві, набуває характеру ан- 
тикняжої організації. Формування республіканської організації 
Новгорода вступає в нову фазу (1195, с. 109). Водночас новгородці 
прогнали від себе німецького посла (927, с. 27-29).

На південний схід від Русі загострилася ситуація в Грузії, 
де Тамара вийшла другим шлюбом за осетинського царевича 
Давида Сослані. її ж чоловік за першим шлюбом Юрій (син Ан
дрія Боголюбського) підняв постання проти колишньої дружи
ни. Підтриманий частиною знаті, він зайняв західну Грузію і 
навіть був проголошений там царем. Проте заколот зазнав нев
дачі (171, с. 216-7). Тоді ж Фридрих Барбароса проходив через 
Балкани. До нього вийшли князі Сербії і Болгарії з проханнями 
про союз проти Візантії. Асень і Петро запропонували Фридри- 
хові 40 тис. вершників, аби той затвердив за ними царський 
титул. Після відходу німців війна між греками і болгаро-воло- 
хами відновилася, причому 1190 р. болгари здобули велику пе
ремогу при Береї, де базилевс ледве врятував своє життя (617, 
с. 328). На протилежному ж кінці Євразії Темучжин 1189 р. прий
няв сан кагана і титул богорівного (651, с. 407).

1190 р. на Русі стояла тепла сира зима, озимі не розвинули
ся, сезон видався голодним. Князі навіть уклали мир з половця
ми, та спалахнув ще один конфлікт. Через необережну політику 
Святослава щодо чорних клобуків, які раніше ворогували з по
ловцями, вони тепер об’єдналися і почали часто нападати на По- 
росся, зробивши своєю базою басейн р. Виси. Ситуація для них 
була тим вигіднішою, що між Святославом і Рюриком виникли 
сварка через смоленські волості. Ці напади продовжувалися 
всю осінь і зиму 1190 р. Зрештою Ростислав Рюрикович з кілько
ма м олодш им и князям и і тим и чорними клобукам и , що
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залишилися вірними Русі, здійснили зимовий похід аж до дніпро
вих порогів. Князі погромили кочів’я на правому березі, але 
коли вони поверталися, половці услід за ними вдерлися на По- 
росся. Звідти їх прогнав вже Святослав.

Наступного літа Святослав і Рюрик вивели війська під 
Канів і на весь сезон заблокували Русь. Половці пішли на Ду
най. Перед Україною-Руссю постала нагальна потреба створити 
стаціонарну прикордонну службу. Проте реалізоване це завдання 
було вже лише у козацькі часи. Друга проблема, яка, по мож
ливості, вирішувалася -  згладжувати конфлікти між половцями 
і чорними клобукам и , аби вони не вихлю пувалися на 
Україну-Русь. Рюрик мав з’їзд з так званими лукоморськими по
ловцями (половці ділилися на близько десятка племінних угру
повань). Князь обдарував половців і заприсягнувся, що на них 
більше не будуть нападати. Ображеному «торчеському князеві» 
(одному з вождів чорних клобуків) Кунтувдію було дано місто 
Дверень. Після цього Святослав хотів перевершити Рюрика і про
вести з’їзд з усіма половецькими ордами, але Бурчевичі відмо
вилися брати участь, бо боялися чорних клобуків, чиїх полоне
них тримали у себе. Загальний з’їзд степовиків не відбувся, але 
за умови подальшого посилення України-Русі він лишався ре
альною перспективою. На хвилі цих успіхів Святослав у останні 
роки життя відроджує зовнішньополітичну діяльність великих 
князів і видає свою внучку Єфимію Глібівну за Олексія Ангела, 
майбутнього візантійського імператора.

Тим часом міжнародна ситуація все ускладню валася. 
1190 р. чи не вперше владно заявляє про себе Псков -  своєю пере
могою на Чудському озері над «чуддю заволоцькою » (1144, 
с. 106). Ще значнішими були події в Сирії, де від падіння Едеси і 
невдачі другого хрестового походу становище християн става
ло все гіршим. Вони отримали в особі Нуреддіна страшного 
ворога, що підпорядкував Дамаск, завою вав узбережжя між 
Антиохією і Тріполі, чим розрізав надвоє християнські володін
ня. Найважливішою його справою було підпорядкування Єгипту 
туркам. Досі хрестоносці трималися в Сирії завдяки ворожнечі 
між шиїтами Фатимідами Єгипта і сунітами сельджуками Месо
потамії. Єрусалимські королі перебували у союзі з Єгиптом. Але 
1163 р. єгиптяни попрохали допомоги в Нуреддіна, і той надіслав 
їм одного зі своїх воєвод Салах-ад-Діна. Останній швидко став 
візирем, скинув фатимідського халіфа, запровадив у Єгипті суніт
ське віровизнання. Зрештою Салах ад-Дін об’єднав під своєю
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владою всі мусульманські землі від Ніла до Тигра, вони охопи
ли володіння хрестоносців з трьох боків.

Папа Целестин III звернувся до усіх зверхників Європи з 
мольбою про єднання проти невірних. За кількістю військ, що 
рушило у похід, й іменами вождів третій похід обіцяв бути най- 
блискупішим. Проте Барбароса загинув в Кілікії при переправі 
через гірський потік. Більша частина його війська повернула 
назад. 1189 р. Ричард і Филип II висадилися в Палестині. Проте 
там вони швидко розсварилися. Ричард, блискучий рицар і та
лановитий трубадур, був поганим політиком і неврівноваженою 
людиною. У Филипа не було й тіні релігійного фанатизму, і він 
не збирався довго затримуватися у Святій землі. Прибувши до 
Сирії, обидва королі зайнялися облогою порту Аккона, зайня
того мусульманами. При штурмі Ричард зачепився з німець
ким командиром Леопольдом Австрійським, після цього німці 
полиш или П алестину. Зібрався геть і Ф илип, пообіцявш и 
Ричарду, що не буде нападати на його володіння впродовж його 
відсутності і ще сорок днів опісля. Але повернувшись додому, 
Филип негайно порушив обіцянку. Ричард, один воюючи проти 
Салах ад-Діна, своїми раптовими наїздами, жорстокістю у по
водженні з полоненими, наводив жах на мусульман, та суттєвих 
результатів так і не досяг. 1192 р. він уклав перемир’я на три 
місяці і три дні. Під владою християн лишалася тільки вузька 
смужка від Тира до Яффи. Н евдовзі по тому Салах-ад-Д ін 
помер, а Ричард на зворотному шляху потрапив до полону 
до Л еопольда А встрійського, і той видав його імператорові 
Генріху VI (229, с. 232-233).

У серпні 1189 р. Володимир Ярославич повернувся на га
лицький стіл. Роман же Мстиславич за підтримки короля Вели- - 
кої Польщі (Познаньщини) М ешка Старого пішов здобувати 
власну «отчину» від свого брата Всеволода (625, с. 27). Геопо- 
літичні зміни позначилися на Русі вже восени 1190 р., коли по
ловці після тривалої перерви знов з’явилися на переяславських 
рубежах, вони «изьехаш а город Чюрнаевъ и острог взяша», 
а потім «почаша часто воевати по Рси». Взимку дружини Рости
слава Рюриковича і Ростислава Володимировича, з’єднавшись з 
загонами чорних клобуків, здійснили похід на вежі половецькі. 
Військо зайш ло далеко вглиб половецьких степів до самої 
р. Протолчі, і «тоу заяша стада многа половецкая в лоузе в Днеп- 
ревскомъ». Половці, що намагалися на зворотному шляху відби
ти худобу і полон, зазнали поразки: «стрелци же рускыи и
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чернии клобуци... яша ихъ живыхъ 600, а иныхъ избиша» (53, 
с. 671-672). По цьому половці двічі намагалися здійснити набіги 
на Поросся, але дарма. Першого разу вони дізналися, що «Свя
тославъ стоить, совокупився, оу Коульдерева, и тако оуверно- 
увшася, побегоша, пометавше стяги и копья». Другого ж разу 
половці «ехаша к Товаромоу», та були перестрінуті русичами і 
знову «бежачи от города, обломишася на Рси і тоу инехъ изъи- 
маша, а дроугия избиша, а инии истопташа» (53, с. 672-673).

Ще сильніше нова геополітична ситуація далася взнаки на 
Україні-Русі 1191 р. Малопольське князівство, потерпаючи від 
війни з В еликопольським, мусило помиритися з Волинню. 
Коли Краків зайняли загони Мешка III, Казимир Справедли
вий звернувся по допомогу до Романа і Всеволода Мстиславичів. 
З першим Казимир був у певних кревних зв’язках, оскільки ма
тір’ю Романа була польська княжна Агнешка (397, с. 398). Саме 
руські дружини примусили М еш ка залиш ити К раків (124, 
с. 203-204). Влітку новгородці і карели ходили на ємь, а на
прикінці року -  новгородці з псковичами повоювали чудь і зай
няли м. Юріїв (Тарту), наступного року вони знову ходили на 
чудь і взяли Медвежу Голову (Отепя) (1144, с. 106).

В свою чергу Ігор Святославич зібрав цілу коаліцію на 
половців, до якої залучив Всеволода, Мстислава і Володимира 
Святославичів (синів київського князя), Ростислава Ярославича 
(племінника київського князя) і Давида Олеговича. Похід був 
невдалий, та сам факт коаліції свідчив про наростання доцен
трових тенденцій в Україні-Русі. Д. Лихачов пов’язує це з ре
алізацією ідей Слова о полку Ігоревім (645, с. 144). Тоді ж з ініціа
тиви Рюрика відбулося перенесення мощей Бориса і Гліба з 
Вишгорода у Смоленськ.

Тим часом ситуація на Близькому Сході загострювалася. 
7 липня 1191 р. почався штурм Акри, 12 липня її було взято. 
Проте 3 серпня Филип-Август мусив відступити з Сирії (341, 
с. 53). 7 вересня 1191 р. Ричард Левове Серце отримав блискучу 
перемогу. На початку 1192 р. Ричард оголосив похід на Єруса
лим (341, с. 58). 5 серпня 1192 р. він переміг при Яффі.

1192 р. після сильних гроз над Новгородом і чергового 
погіршення продовольчої ситуації в республіці Новгород визнав 
свою залежність від Всеволода Суздальського. Але водночас в 
Новгороді посилюється і західний вплив. Саме 1192 р. у Н ов
городі було зап очаткован о  Н ім ецький двір з церквою  
св. Петра (927, с. 19). Так завершився трирічний конфлікт між
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Новгородом і німецьким купецтвом (825, с. 99-100). Неспокійно 
було і на степовому рубежі. Святослав мав тримати там велику 
рать, «с Рюрикомъ совокупившеся и с братьею и стояша оу Ка
нева все лето, стерегоучи земли Роуские, и тако сблюдше землю 
свою от поганыхъ, и разидошася во свояси». Восени дуумвіри 
вели переговори з ханами, що на їх запрошення приїхали до 
Канева, а взимку руські дружини укупі з чорними клобуками 
здійснили успішний похід за Рось й «ополонишася... скотомъ и 
коньми и челядью, и колодникъ много изимаша, княжичевъ ихъ 
и добрый мужи имаша, и колодники и кони и скота и челяди, и 
всякого полона и не бе числа» (53, 677-678). Тієї ж зими Ростис
лав Рюрикович повторно розбив орду, що підступила до Тор- 
чеська на Росі. Інша орда взимку «воеваша на Оубережи».

На 1193 р. припав пік сонячної активності. На Русі він по
значився посухою, неврожаєм жита. Знову лісовою зоною проко
тилися пожежі: навесні у Новгороді, 23 липня у Владимирі. Вод
ночас Англія потерпала від дощів, а на Дунаї сталася повінь. 
Казимир Справедливий у союзі з волинськими князями здійснив 
похід проти ятвягів (124, с. 210-211). Військо ж геть ослабленої 
Візантії, яке мало витіснити болгар геть за Балкани, зазнало по
разки усього за 120 км від власної столиці (493, с. 208). Того ж року 
ціле новгородське військо загинуло в Югорській землі жертвою 
власної жадібності (825, с. 184-5). На Сході помер Салах ад-Дін, 
після чого його імперія була розділена між нащадками. У Грузії 
Юрій знов підняв повстання проти Тамари, опираючись на тюрків, 
проте був розбитий у першій же сутичці (171, с. 217).

Екстремальні погодно-кліматичні фактори продовжували 
діяти і наступного 1194 р. Влітку Новгород майже щодня горів, 
люди не ризикували ночувати в домах і «по полю живяху», пого
ріли також Стара Руса і Ладога. В інших землях рік також видався 
голодним. Загострилася ситуація й у Візантії, проти якої затято 
воювали болгари, підійшовши вже до Адріанополя (819, с. 75).

Навесні 1194 р. Святослав задумав з братією похід на ря
занських князів. Повертаючись з Вятицької волості, він розхво
рівся, приїхав до Києва і перед кончиною постригся у ченці. Перед 
смертю Святослав послав за Рюриком, запрошуючи його на київ
ський стіл. Літопис підкреслює, що він відійшов з життя 25 липня 
дуже поважно та побожно -  як личить патріархові Рюриковичів. 
Джерела лишили вкрай суперечливі характеристики покійного. Ве
ликий і грізний Святослав Слова о полку Ігоревім і літописний 
князь, який то укладає ряд, то відступає від нього, то виправдовується
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-  це ніби дві різні людини, настільки протилежні точки зору 
авторів. При цьому жодного з них не можна звинуватити в цілко
витій фальсифікації -  кожен з них вибирав на свій смак факти з 
життя Святослава, кожен писав портрет тими фарбами, що по
добалися йому. Літописець все ж не зміг приховати любов киян 
до Святослава. Завдяки літописові ми знаємо живого Святосла
ва з його повсякденними турботами, з його людськими рисами. 
Літописна характеристика -  не карикатура, а натуралістичний 
портрет, намальований, правда, пензлем недруга, тоді як харак
теристика Слова -  це барвиста урочиста мозаїка, набрана з кра
щих моментів його біографії. Ж одним словом не обмовився 
«піснетворець Святославів» про спіправління з Рюриком. З ве
личезним тактом обійшов він усі слизькі питання (911, с. 98). Не 
можна погодитися з О. Пресняковим, що вважав Святослава 
«слабосильним патріархом» (850, с. 239). Насправді він корис
тувався авторитетом навіть у візантійських імператорів: 1194 р. 
Ісаак Комнін посватав його онучку Єфимію Глібівну за цареви
ча Олексія (304, т. 2, с. 215). Факт і те, що внаслідок святославо- 
вої «реконкісти» самостійні походи половців на Русь припини
лися -  з др. пол. 90-х літопис вже не фіксує жодної такої акції, 
надалі половці залучалися на Русь лиш учасниками усобиць (498, 
с. 54).

Святослав був останнім з Ольговичів, хто хоча б недовго 
княжив у Києві. Його одразу ж замінив могутній й енергійний 
Рюрик, рівнятися з яким у підприємливості міг хіба що М сти
слав Удатний. Упродовж наступних приблизно сорока п ’яти 
років Рюрик, його сини, племінники, двоюрідні брати -  одним 
словом, Ростиславичі -  відігравали провідну роль в Україні-Русі. 
їм  опонували Ольговичі і князі західної України-Русі. Усі три 
ворогуючі угруповання мали одну й ту ж мету: зосередження 
влади над цілою Україною в руках князя, що править Києвом 
(1101, с. 59). П одальш а боротьба продовж ила традицію  
др. пол. XII ст., коли протистояли перш за все Ростиславичі й 
Ольговичі. Більшість часу обидва роди перебували у стані готов
ності взятися за зброю. Коли-не-коли поганий мир переривався 
доброю збройною кампанією. Холодна війна переходила у га
рячу, та швидко холола до звичного стану вимушеного миру, 
за чим цикл повторювався. Необхідність такого холодного миру 
зумовлювалася тим, що протистояння двох родів відбувалося 
не у вакуумі, а в оточенні інших суперників, які тільки й чекали,
-  коли два найсильніші претенденти на Київ виснажать один
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одного, щоб і собі устряти в боротьбу і переділити на свою 
користь спадщину і Ростиславичів, і Ольговичів. Ідеться перш 
за все про суздальського князя Всеволода III і його родичів. Про
те Заліська Русь уже добрих два десятиліття (ціле людське поко
ління) була цілком самостійною державою, основний вектор роз
витку якої спрямовувася на північ, до багатющого Новгорода, 
та на схід, до Камської Болгарії, до Волзької торгової артерії, 
до Каспію. Всеволод, на відміну від Юрія Довгорукого, основ
ну свою увагу все ж зосереджував на внутрішніх проблемах, а 
не навколокиївських інтригах. Правда, притягальна сила Києва 
все ж лишалася такою значною, що Всеволод час від часу повер
тав свій погляд Вія до древнього Києва.

Значно пильнішу увагу до протистояння Ростиславичів й 
Ольговичів виявляли князі галицькі і, особливо, волинські. Га
лицько-Волинська Русь самим своїм геополітичним становищем 
покликана була служити буфером між католицькою  Європою 
(перш за все -  Польщею й Угорщиною, а також Священою Рим
ською імперією, що виглядала з-за плеч перших двох) і П о
дніпров’ям. Кордон між Київщиною і західними землями постій
но був рухомим. Відчуваючи усе зростаю чий тиск з заходу, 
Л уцьк, Володимир, Г алич, у свою  чергу, тиснули на Київ. 
Суздальщина і Захід безперервно підштовхували Подніпров’я і 
західноукраїнські землі одне до одного. Тому в цьому регіоні 
доцентрові тенденції цілком врівноваж ували загальноруські 
відцентрові устремління, а часто і переважали їх. Парадоксаль
но, але навіть участь західних князів у навколокиївських усо
бицях сприяла стабілізації ситуації на Україні-Русі, готувала 
грунт для майбутньої єдиної держави, сформованої за етнічним 
принципом.

Практично одночасно зі Святославом Київським помер 
і Казимир Краківський. Після цього вплив волинських князів 
У Малій Польщі ще більше зріс, це було пов’язано з загострен
ням суперечностей серед Пястів, що заходилися ділити спадщи
ну. Мешко III, незадоволений скасуванням сеньорату, прагнув 
п озбавити  влади кази м и рового  спадкоєм ця Л еш ка Б ілого  
(1194-1227) (124, с. 204-205). Посилення Мешка не було вигідним 
Романові Мстиславичу. Волинський князь вів запеклу бороть
бу на кілька фронтів за посилення і навіть домінування своїх 
позицій на Русі. У молодому Лешкові Роман бачив свого союзни
ка у боротьбі за Київ (268, с. 86).

1194 р. хорезмшах Текеш розбив останнього сельджуцького



султана й оволодів більшою частиною  Ірану (306, с. 159). 
Малознані раніш провінційні князьки хорезмшахи стали одни
ми з наймогутніших державців мусульманського світу. Хорезм 
повністю контролював південну частину Волзького торгового 
шляху, ставав головним контрагентом Владимиро-Суздальсь- 
кого князівства. Того ж 1194 р. у Ростові через понад тридцять 
років після відкриття мощей єпископа Леонтія його нарешті було 
канонізовано. Зважаючи на гіркий досвід Андрія Боголюбсько- 
го, Всеволод вилучив з житія усі автокефальні мотиви. Леонтія 
було канонізовано як «святого чудотворця». Але тепер це, як 
довів М. Вороній, використовувалося вже не з загальнопо
літичних міркувань (як за Андрія), а в інтересах вузькомісцевих, 
ростовських.

Рюрик же, вокняживш ись у Києві, одразу зіткнувся з 
чималими труднощами. 1195 р. почався на Русі дуже сніжною 
зимою, за нею послідувала посуха і нашестя сарани. Тоді ж стався 
доволі відчутний у Києві, а ще більше у Польщі землетрус 
(178, с. 65). В умовах погіршення господарської ситуації Рюрик 
змушений був запросити співправителем свого брата Давида зі 
Смоленська. Той осів у Вишгороді. Почалися пири -  спершу у 
Рюрика, далі у його сина Ростислава у Білгороді, потім у Дави
да, потім Давид запросив «монастирі всі на обід» і роздав багату 
милостиню, потім «покликав чорних клобуків усіх, і тут напи
лися у нього всі чорні клобуки і обдарував їх дарунками чис
ленними і відпустив їх», потім кияни запросили Давида до себе, 
і нарешті, кияни були запрошені на обід до Давида. Усе це відбу
валося «у веселощах многих і у любові великій» і супроводжу
валося взаємними подарунками. У проміжках між бенкетами 
тривали ради «про Руську землю і про Володимирове плем’я». 
У клавш и угоди, Д авид повернувся до С м оленська (39, 
с. 355). Така помпезна акція -  щось середнє між танцюючим 
Віденським конгресом і сучасними зустрічами нового політич
ного року -  була безпрецедентною для України-Русі і свідчила, 
що вона вступає у нову політичну епоху з новими традиціями, 
механізмами і ритуалами. Щось було запозичено від візантійсь
кого церемоніалу, щось від дружинних бенкетів, щось від лицар
ського етикету Заходу. Нова державність шукала нових форм 
функціонування.

1195 р. помер один з волинських князів Всеволод Мстисла- 
вич. Белзько-червенська волость розпалася на дві. Східну Во
линь було поділено на Луцьку волость Іигваря і Пересопницьку
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Мстислава Німого. Ці волості не мали політичного значення і 
опинилися у васальній залежності від Романа (625, с. 27).

Тим часом Ісаак намагався відновити візантійську міць. 
Він розгорнув широкі приготування до походу на болгарів. Але 
8 квітня 1195 р. в Константинополі стався двірцевий переворот. 
Ісаака, що повністю капітулював перед Венецією, змінив дуже 
непоступливий Олексій III. Проте йому було вже не болгарів. 
Навпаки, протистоячи Венеції, слід було помиритися $і слов’я
нами. Асені висунули неприйнятні умови. Болгари і половці 
наступали углиб Македонії до самого Сераса. Зате в південно- 
західній Болгарії з ’явилися самостійні князьки, що почали усо
биці. Так Візантія намагалася убезпечити себе з півночі. Врешті- 
решт візантійська рука дотяглася і до болгарського  царя: 
наближений Асеня Іванко убив його і втік до Константинополя, 
де згодом одружився з племінницею імператора. 1196 р. було 
вбито і брата Асеня Петра (819, с. 75).

Аби привернути симпатії киян, Рюрик і особливо його жін
ка, донька Всеволода, розгорнули в місті будівельні роботи, 
даючи місцевій бідноті можливість заробити. Найперше було 
відновлено сплюндрований Видубицький монастир (178, с. 65). 
Та незабаром Всеволод прислав до Рюрика, картаючи його, що 
роздав волості молодшим родичам, а йому «частки не учинив в 
Руській землі» (39, с. 355). Всеволод вимагав для себе 5 міст у 
Пороссі -  Торчеськ, Треполь, Корсунь, Богу слав і Канів, які вже 
були віддані Роману Мстиславичу. Порубіжні зі Степом міста доз
воляли б Всеволодові тримати тісний контакт з чорними клобука
ми і тамтешніми половцями, а відтак і використовувати ці зв’язки 
проти Рюрика. Зрозуміло, той запропонував Всеволодові узяти 
які-небудь інші міста, але князь твердо стояв на своєму. Назрівав 
конфлікт. Рюрик звернувся до митрополита. Той порадив сповни
ти бажання Всеволода і звільнив Рюрика від клятви, даної Рома
нові. Останній погодився на компенсацію. Такий мирний фінал 
мало задовільняв Всеволода, але ситуація скоро змінилася. Все
волод III і його сини дещо зверхньо спостерігали за справами на 
півдні. Рюрик визнавав військово-економічну перевагу Всеволода 
і готовий був де-факто визнати його сюзеренітет. Тому Рюрик го
ворив Романові: «А нам без Всеволода не можна бути, поклали 
ми на нього старійшинство над усією братією у Володимировому 
(Мономаховому) племені». А Всеволодові Рюрик заявив: «Ти, 
брате, у Володимировому племені найстаршим з нас єси -  сам



262

думай-гадай про Романову землю і про свою честь і про нашу» 
(53, с. 686).

Всеволод посадив намісників у чотирьох містах, а най- 
значніший Торчеськ подарував своєму зятеві Ростиславові Рю
риковичу. На цей раз удар потрапив у ціль. Роман впав у підоз
ру, що Рюрик змовився з Всеволодом. Відносини Волині і Києва 
ставали все прохолоднішими. Роман став притісняти свою жінку, 
доньку Рюрика, тиснути на неї, аби вона постриглася, завів друж
бу з Ольговичами і підбивав Ярослава Чернігівського вигнати 
Рюрика і захопити Київ. Дізнавшись про це, Рюрик звернувся 
по допомогу до Всеволода, якому тепер загрожували Ольго- 
вичі. Але Ольговичі не виявили бажання затівати боротьбу з 
Рюриком. Роман кинувся за допомогою до Польщі, але та за
грузла у власних усобицях. Там юні сини померлого Казимира 
готувалися до боротьби зі своїм владолю бним  стриком  
Мешком. Вони самі потребували допомоги і тільки після неї 
могли втрутися у руські справи.

Роман вступився за Казимировичів. 13 вересня 1195 р. на 
польській річці Мозгаві відбулася битва полків Лешка Білого, 
Конрада Мазовецького і Романа Волинського проти Мешка III. 
Ця битва отримала детальне, але неоднозначне висвітлення у 
джерелах. В. Кадлубек відзначив великі полководницькі заслу
ги й особистий героїзм  Ром ана, проте битву назвав без
результатною (124, с. 219-220). Київський же літопис твердить, 
ніби Роман і спільники зазнали поразки (53, с. 687). Оскільки 
останнє джерело творилося літописцем Рюрика, що в той час 
вже ворогував зі своїм зятем, тамтешні негативні оцінки щодо 
Романа є цілком зрозумілими. Кадлубек тут більш об’єктив
ний. Більшість же польських «рочників» відзначають перемогу 
Лешка над Мешком (130, с. 835; 131, с. 835; 129, с. 800; 128, с. 715). 
Одним з наслідків Мозгавської битви стало те, що Мешко зго
лосився на посередництво між Романом і Рюриком. Романова 
дружина не була настроєна на війну, та князь пішов на гене
ральну битву. Польські джерела повідомляють, що Роман ко
мандував лиш одним крилом, а краківський воєвода М икола 
другим і серединою. Б ’ючись з ранку до вечора, Мечислав пе
реміг, Роман, жорстоко поранений, мусив відступити. Незаба
ром Романові довелося миритися з Рюриком через посередниц
тво митрополита. У винагороду він дістав два міста.

Криза 1195-96 р., що виникла майже зразу після вокняжен- 
ня Рю рика у Києві, мала надзвичайне історичне значення,



263

оскільки вона лягла в основу більшості незгод між князями у 
першій половині наступного століття. (1101, с. 60). Саме ця кри
за послужила прологом XIII ст., від її удару з ’явилися тріщини, 
що росли і ширшали кілька десятиріч (між українськими земля
ми і Суздалем) і водночас як компенсація тим деструктивним 
процесам пішло сплавлення воєдино українського Заходу і Схо
ду. Даний процес був двоетапним. Спершу зближення Києва і 
Волині (Галич у ті роки рухувався у її фарватері) відбувалося за 
рахунок чернігово-сіверських князів. На другому етапі поставало 
завдання зрощ ування ки єво-гали ц ького  блоку з Н аддес- 
нянщиною. Власне, воно і почало виконуватися перед самою 
вже Батиєвою  навалою , але було перервано нею і зм огло 
реалізуватися значно пізніше.

1195 р. ситуація складалася далеко не на користь Ольгови- 
чів. Восени Рюрик зі Всеволодом і Давидом послали до них з 
вимогою зректися прав на Київ і Смоленськ. Союзники, праг
нучи закріпити за собою навічно Київ (виглядало на сформу
вання нового тріумвірату), навіть придумали новий «заповіт 
Ярослава», що не мав нічого спільного з відомим літописним 
варіантом (206, с. 188-189). А саме -  Мономашичі вимагали, щоб 
Ольговичі не шукали ніби-то отчини Мономаха, Києва і Смо
ленська «под нами и под нашими детьми, и подо всим нашим 
володимерим племенем, како нас разделил дед наш Ярослав по 
Дънепр, а Кыев вы не надобе» (53, с. 688). Ольговичі відкинули 
ультиматум. Похід мав відбутися після Різдва 1195 р., союзники 
мали з трьох боків виступити на Чернігів. Щоб уникнути небез
пеки, Ольговичі уклали з противниками сепаратні перемир’я. 
Спершу послали до Всеволода, «кланяючися і ємлючися по всю 
волю його», тобто надавали загальних обіцянок, але питання 
про Київ обійшли (39, с. 357). Всеволод призупинив похід. Тоді 
Ольговичі запропонували Рюрикові укласти окреме перемир’я 
До загального миру. Рюрик же, почувши, що Всеволод відклав 
похід, і собі розпустив військо. Здається дипломатія, яка часто 
виручала Ольговичів, не зрадила і зараз.

Та миру не настало. Ольговичі зіткнулися з Давидом -  імо
вірно, через Вітебськ. У лютому 1196 р. вони почали грабувати 
Смоленську землю. Племінник Давида, Мстислав Романович, 
сват Всеволода Суздальського, хотів вигнати їх. Ольговичі ма
ли час приготуватися до битви, вони з ’єдналися з полоцькими 
князями, зайняли вигідну позицію і, як пише літописець, «при
топтали сніг» довкруги себе. Мстислав вийшов з полками з лісу
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і стрімко зім’яв рать Олега Святославича. Але водночас смо
ленський воєвода М ихалко, посланий на полоцький полк, не 
зміг розбити полочан, які вдарили на М стислава з тилу. Той 
опинився в оточенні і мусив здатися.

Ярослав Чернігівський, зрадівши блискучій перемозі сво
го племінника і знаючи про непопулярність Давида серед смо- 
лян, планував вже йти прямо на Смоленськ. Рюрик сприйняв це 
як порушення перемир’я і відписав Ярославові з Овруча: «Якщо 
ти поїхав єси брата мого вбити і обрадувався єси сьому, то ти 
вже одступив єси од угоди і од хресного цілування, і ось тобі 
хресні грамоти. Ти піди-но до Смоленська, а я -до  Чернігова. 
Хай як нас Бог розсудить і чесний хрест» (39, с. 359). Ярослав 
став виправдовуватися, жаліючися на Давида і вітебського кня
зя. Єдина вимога, яку він висував перед Рюриком -  це порвати 
зі Всеволодом Суздальським. З цим Рюрик не погоджувався і 
вимагав пропуску його послів до Всеволода. Ярослав заблоку
вав усі дороги. Почалися довгі перепалки, а за ними і дрібна 
грабіжницька війна. Умов для масштабних дій не було, оскіль
ки того літа на Русь вдруге прилетіла сарана. Матеріальні ре
сурси країни було виснажено, й усобиця, котра за інших обста
вин була б дуже руйнівною, тепер протікала на диво мляво. 
Всеволод Суздальський також все літо 1196 р. лишався бездіяль
ним і навіть вістки про себе не подавав. Заваривши кашу на Ук- 
раїні-Русі, він задоволено потирав руки. Ситуація сильно нага
дувала квітень 1185 р., тільки тепер у кліщах опинилася не сама 
лиш Сіверщина, а уся Руська земля, зокрема виникла прима 
загроза Києву з боку тих же половецьких і переяславських 
васалів суздальського князя (1215, с. 138).

Князі України-Русі розуміли, що від внутрішньої усобиці 
не виграє ані один з них -  лише третя сила. Ситуації міг на якийсь 
час зарадити дуумвірат між Рюриком і Ольговичами. Тому Яро
слав Чернігівський пропонував Рюрикові миритися, просив по
мирити його також з Давидом, а від Всеволода радив відступи
тися і не чекати, поки він почне діяти. Рюрик відмовився від 
цілком слушної пропозиції, носячись з ілюзіями якогось за 
гального миру. У пошуках його він, Рюрик, послав до Давида і 
Всеволода, але Ольговичі не пропустили послів.

До того ж саме стабілізувалася ситуація на Балканах. По 
смерті антивізантійськи настроєних Асеня і Петра болгарський 
престол посів Іванко, що в молодості жив у Константинополі як 
заложник і прекрасно вивчив візантійські методи (819, с. 75). Він
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розумів, що грубою силою з імперією нічого не вчиниш і при
пинив виснажливу війну.

Восени Роман Волинський, відпочивши після польської 
поразки і вважаючи, що саме надійшов слушний час помстити- 
ся тестеві, знову зв’язався з Ольговичами. Його полк з Полонно- 
го почав знов воювати волості Давида і Ростислава Рюрикови
ча. Рюрик не зміг виступити проти нього, зайнятий Ольсовичами, 
тому й послав Ростислава з чорними клобуками. З іншого ж 
боку на Романа напав Володимир Галицький укупі з рюрико- 
вим племінником Мстиславом Мстиславичем, які полонили ба
гато людей в околицях Кам’янця і Перемиля. Історія зірвалася 
на чверть століття назад, коли на початку 70-х точилася подібна 
війна за участю всіх українських земель на догоду Суздалі. Тоді 
справа завершилася дуумвіратом. Тепер вимальовувався тріум
вірат (Рю рик-Ярослав-Роман), але Всеволод руйнував його. 
В разі тріумвірату Україна-Русь могла б не лиш протистояти 
Всеволоду, а й розгорнути наступ на південь, до життєво необ
хідного їй Чорномор’я, де вже почали утверджуватися італійці, 
що руками половців робили все, щоб Україна-Русь не поверну
ла собі статусу великої морської держави. Врешті-решт знесиле
ний Роман мусив змиритися і скласти зброю. Тоді Всеволод з 
Давидом вторгайся у Вятичі, але Всеволод завів мирні перего
вори з Ольговичами і уклав мир. 6 жовтня 1196 р. Всеволод по
вернувся до Владимира. Рюрик був розгніваний, бо через Все
волода зіпсував стосунки з Романом і Ольговичами, тепер же 
Всеволод лишив його, нічим не зв’язавши його супротивників. 
Рюрик забрав собі п’ять пороських міст. Всеволод змовчав: вони 
вже відіграли роль у його інтризі.

Війна 1194-96 рр. завершилася дуже сумнівним миром. 
Ф актичноцей , мир фіксував не так  ком проміс між трьом а 
найсильнішими родами України-Русі (Ростиславичами, Ольго
вичами і Романом Волинським), як між Всеволодом Суздальсь
ким і Ярославом Чернігівським. Виникала зовсім невигідна, з 
точки зору подальшої консолідації українських земель, конфі
гурація, коли союзна Всеволоду Чернігово-Сіверщина гострим 
клином врізалася між Київським і Переяславським князівством, 
причому з півдня Переяславщини ще чигали традиційно дружні 
До Ольговичів і Суздаля половці. Фактично, це була та ж кон
фігурація, що існувала до середини XII ст., коли Святослав 
Всеволодович ламає традиційну свою дружбу зі Степом в ім’я 
загальноруських інтересів, а через кілька років цій же політиці
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послідували і сіверські князі, за що і були оспівані Словом о 
полку Ігоревім. Русь-Україна виявилася відкинутою назад більш 
як на десятиліття свого історичного розвитку.

Правда, цей мир був таким же непослідовним, як і війна, 
котру він завершив (1101, с. 61). Ольговичі погодилися не чини
ти спроб відібрати Київ і Смоленськ у Ростиславичів, а також 
звільнили рюрикового небожа. Проте Ольговичі відмовилися 
розірвати союз з волинським Романом. Всеволод, імовірно, не 
дуже й наполягав на цьому. Таким чином, на противагу вже 
цілком окресленому блоку Київ -  Волинь вимальовувалися ще 
контури альтернативного блоку Чернігів -  Волинь. Наявність 
знов, як на зламі ХІ-ХІІ ст., трьох найсильніших політичних 
центрів на Русі (тільки тепер це були Київ, Чернігів, Володи- 
мир-Волинський) унеможливлювали подальше функціонування 
діархії в Україні-Русі.

Підрозділ 4. 4. Спроба творення монархії в рамках 
українських етнічних земель (1196-1205)

суто об’єктивних причин діархія не змогла закрі
питися як новий устрій влади на Україні-Русі. Якщо 
співправління Рюрика і Святослава ще було мож
ливе, то співправління Україною з боку Рюрика 
і Всеволода Суздальського було б уже нонсенсом -  

Всеволод був для України абсолютно чужим. Загалом кажучи, 
принцип діархії ще можна було б урятувати -  навіть при тому 
що Рюрик перебував у дуже натягнутих стосунках з іншими кня
зями України-Русі. Але ж і зі Святославом у нього ніколи не 
було повної злагоди. Як пише О. Толочко, «у кожного з них 
була своя програма владарювання в Києві, але різнилися вони 
засадами, а кінцева мета була однакова -  встановлення одноосіб
ного правління в Пд. Русі» (1025, с. 53).

Але дуумвірат був компромісним механізмом, і зі смер
тю Святослава його час минув. Обриси етнотериторіальної дер
жави Україна-Русь в основному вималювалися. Вона, на відміну 
від поліетнічних федерацій, вимагала одноосібного правителя. 
Тому літописець Рюрика після Ц94 неодноразово іменує його 
«самодержцем», «самовладцем», «царем». Мойсей Видубицький 
виступає справжнім апологетом монархії. Та претендентом на 
найвищий стіл був далеко не один Рюрик. Новий кандидат мав 
прийти з найменш  постраж адалої від усобиць Г аличини.
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у  90-ті там сидів відносно слабкий Володимир Ярославин. Це 
присипляло пильність Рюрика. Він хотів почуватися творцем 
нової державності -  як напівлегендарний предок, чиє ім’я він 
носив.Та поки Рюрик бавився в історичні паралелі, на заході виз
рівала альтернатива його правлінню. Романа оспівано не лише 
у літописах , а й у цілому циклі билин, що малюють його іде
альним князем. Роман -  син волинського, потім київського кня
зя М стислава і польської княжни Агнеси, доньки Болеслава 
Кривоустого. Агнеса була шостою в історії полькою, виданою 
за Рюриковича. Вона була сестрою М ешка III, а по матері -  
внучкою Ізяслава Мстиславича. Доля Агнешки була пов’язана 
з Руссю від самого дитинства. У трирічному віці її було просва
тано за «руського короля» (Всеволода II) (126, с. 4). Таке рішен
ня було прийнято на Ленчицькому з’їзді 1141 р. Згодом її було 
видано за Мстислава Ізяславича (1170).

З ним вона виховала чотирьох синів, названих в Слові 
о полку «не худого гнізда шестокрильцями». Точна дата народ
ження невідома, М. Котляр визначає її як початок 1150-х (579, 
с. 189). На думку І. Хоми, Роман виховувався при західних ка
толицьких дворах (1120, с. 15). З 1170 р. Роман три десятиліття 
був волинським князем. Вважається, що ще в роки волинського 
сидіння він створив власну модель державного правління. П ра
правнук Мономаха з юних літ зрозумів, що корінь сильної кня
зівської влади криється в незалежності від земельної аристок
ратії. Тому він, навчений гірким досвідом дворічного князювання 
у Новгороді, послідовно обмежував сваволю бояр, придушу
вав феодальну опозицію. Польський історик XV ст. Ян Длугош 
стверджує, що Роман приборкав опір навіть духовного князя -  
володимирського єпископа. Опирався ж Роман не лише на відда
ну дружину, але й дбав про забезпечення своїм заходам більш 
широкої суспільної підтримки з-поміж середніх і вищих верств 
населення багатих волинських міст, насамперед стольного гра
да Володимира.

У першій половині X II ст. на рубежах Волині виникли 
міста, що обороняли їх і служили прихистком для місцевого 
населення на випадок частих війн. Але кордони Волинської землі 
більш чітко встановлюються з другої половини XII ст. Остаточ
но Волинь як адміністративно-політична територія сформовуєть- 
ся вже у XIII ст. Принаймні, саме тоді джерела найконкретніше 
фіксують її рубежі. Територія Волині почала складатися порівняно 
з трьома східнішими землями пізніше, тому й закінчився цей
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процес із запізненням, а саме у XIII ст. (588, с. 67) . Наприкінці 
XII ст. тут існували уділи: Луцький, Дорогобужський, Пересоп- 
ницький, Белзький, Червенський. У др. пол. XII ст., за підра
хунками М. Котляра, на Волині виникло 11 нових міст, і лише 
три з них у центральній частині. Інші закладено біля київських 
рубежів, у Погорині, басейнах Горині і Случі (588, с. 71).

На відміну від східної, три інші частини Волині заселяли
ся і обростали містами значно повільніше -  через польських фео
далів, ятвязьких князьків і половців. Лише об’єднання Волині з 
Галичиною  дозволило першій захистити усі свої кордони. 
Такий союз княжої влади і городян знаходить цілковиту анало
гію у тодішніх німецьких землях. Проміщанська політика Ро
мана, успадкована його нащадками, призводить до того, що у 
наступні століття тиха Волинь стає землею з найгустішою сіткою 
міст і містечок. У XIII ж столітті в Галицько-Волинській дер
жаві налічувалося понад 80 міст (530, с. 183). Особливо підно
ситься Володимир. Союз Романа з міським патриціатом дозво
лив зміцнити центральну владу в князівстві, піднести його 
економіку, а відтак і військову міць. Вже у др. пол. 1180-х Роман 
почав боротьбу за об’єднання Волині і Галичини. До цього часу 
відноситься його відома характеристика, дана у Слові о полку 
Ігоревім.

1196 р. «по всій області Київській і по Києву» «потрясеся 
земля», причому «церкви кам’яні і дерев’яні коливалися» (53, 
с. 690). Того року помер Бела III, що неодноразово втручався в 
усобиці Рюриковичів, а за два роки до того «був опущений в 
землю другий пахарь галицької землі Казимир Краківський» 
(263, с. 12). Для Галичини склалася непогана м іж народна 
кон’юнктура, і Роман почав активно користатися з неї, для по
чатку збудувавши фортецю Камінь на північному рубежі Во
лині. 1197 р. засвідчив, що надалі долю Середземномор’я вер
шитиме не євразійська Візантія, а Західна Європа. Німецький 
імператор, оволодівши державою сицилійських норманів, ви
сунув територіальні претензії до Константинополя. Олексій III 
вирішив задобрити його великою сумою грошей, по всій імперії 
здійснено «алеманські» побори, але вже зруйнована економіка 
змогла дати самий мізер. Тоді Олексій пішов на святотатство, 
пограбувавши гробниці своїх попередників (493, с. 211). Іванко 
ж Болгарський з 1197 по 1203 р. відправив три посольства до 
Папи. З 1199 р. Інокентій III рішуче приступив до унії Болгарії. 
Навіть візантійський васал Іванко, що правив у Філіппополі,
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підняв повстання проти імператора, але 1200 р. був знищений. 
1202 р. Калоян відновив відкриту боротьбу проти імперії і захо
пив Врану і Констанцу (819, с. 77-78). Русь стояла перед необхід
ністю рішучого і швидкого розриву з конаючою імперією, котру 
вже не могло ніщо врятувати. Новгород, давно переорієнтований 
на західну торгівлю, процвітав. Владимирська Русь вперто про
довжувала просуватися візантійською колією. В Україні ж боро
лися провізантійські тенденції, уособлені Рюриі^ом і анти- 
візантійські, прозахідні, характерні для Романа. «Особа Романа, -  
писав І. Гарайда, -  має цілком західний характер. Східним був 
лише його варварський вандалізм. Був він першим руським кня
зем, який більше цінив Захід, ніж Схід» (263, с. 17). Можливість 
поєднувати дві орієнтації ставала все проблематичнішою.

1197 р. Роман розриває з Рюриком і його курсом. Роман 
демонстративно проганяє свою першу жінку Предславу Рюриків- 
ну (1203 р. він навіть примусить її постригтися у черниці). Дату 
другого шлюбу літописи замовчують. Відомо, що перший син 
від цього шлюбу Данило народився 1201 р. Навіть ім’я цієї жінки 
відоме лиш завдяки побіжній ремарці волинського літописця 
1290-х: «Вклав Бог до серця князю Мстислав благу думку, і ство
рив він кам’яну каплицю над могилою своєї бабусі княгині Ро- 
манової у монастирі святому. Висвятив він її на честь право
вірних Іоакима й Анни і відслужив у ній службу» (39, с. 452). 
Невідоме достеменно її походження. У літописі угорський і 
польський королі називають Анну ятрівкою, тобто дружиною 
брата. З цього дехто робив висновок, ніби Анна угорка або 
полька. Але ще на поч. XX ст. київський генеалог М. Баумгартен 
довів, що Анна не могла бути ні полькою, ні угоркою. Угорсь
кий історик Й. Майлат вважав її візантійською принцесою, але і 
це не знаходить підтвердження. М. Котляр довів, що вона було 
представницею видатного боярського волинського роду. Отже, 
це одруження означало зближення і навіть союз Романа зі свої
ми колишніми противниками (579, с. 196-201; 657, с. 79-84).

Опираючись на підтримку боярства, Роман тепер розпо
чав активну зовнішню політику. Літописи замовчують перший 
переможний похід Романа на половців. Але про нього відомо з 
твору візантійського історика Никита Хоніата, а також зі ску
пих звісток західноєвропейських хронографів. Один з них пате
тично писав, що Роман здійснив низку походів у Степ, чим 
«зупинив половецьке нашестя». За Хоніатом, 1197 чи 1198 р. по
ловці вдерлися у дунайські землі, спустошуючи їх і наближаючись
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до Константинополя. Але раптом на ворогів з тилу вдарив русь
кий князь Роман і завдав їм повного розгрому. Половці в паніці 
кинулися тікати. Візантію було врятовано. Не доводиться 
сумніватися, що Роман надав допомогу на прохання візантійсь
кого уряду. Дружні взаємини тривали і далі. Про це свідчить 
романове посольство до Візантії, очолене боярином Твер дятою 
Остромиричем, яке бачив у Константинополі 1200 р. новгородсь
кий паломник Добриня Ядрейкович.

Через тісні стосунки Романа з візантійським імператором 
Олексієм Ангелом виникла легенда, яку доніс Ян Длугош та за
лежні від нього польські історики XVI ст. та український Гус- 
тинський літопис XVII ст.: після падіння Константинополя 1204 р. 
Ангел втік у Галич до Романа. Цю версію підтримують Д. Лиха- 
чов і Б. Рибаков. Проте М. Котляр, опираючись на грецькі дже
рела, стверджує, що Ангел потрапив у полон до Боніфація Мон- 
фератського, котрий вислав його до своїх володінь в Італії. 
Згодом Ангел звільнився і відновив боротьбу, але зазнав пораз
ки і помер в одному з монастирів Нікеї (579, с. 193). Таким чи
ном, це питання все ще лишається нез’ясованим. Не виключено, 
що в цій історії проглядає спогад про дійсну втечу претендента 
на візантійський престол Андроніка Комніна до Ярослава Га
лицького  1164 р.

Водночас Роман втручається в усобицю між претендента
ми на загальнопольський престол -  синами Казимира Справед
ливого та їхнім дядядьком Мєшком. Згідно розповіді польсько
го хроніста В. Кадлубка, у битві на р. Мозгава 1196 р. допомога 
Романа Казимировичам вирішила справу на їхню користь. Зго
дом вони підтримали Романа в об’єднанні Галичини і Волині. 
Міжнародна ж ситуація продовжувала загострюватися. 1197 р. 
Темучжин зазнав жорстокої поразки від маньчжурів, що роз
били монгольську державу (651, с. 407). В Європі ж 8 січня 
1198 р. папою Римським став Інокентій III. Вже тоді ніхто не 
сумнівався, що на зміну попередньому 96-річному папі Целес
тину III прийшов непересічний діяч, що починається дуже важ
ливий понтифікат. Інокентія називають найвидатнішим папою 
середньовіччя (1120, с. 152). З’явився політик, здатний інтегру
вати усі політичні протистояння на континенті, підпорядкувати 
їх своїй волі. Він виділявся вченістю, отримавши богословську 
освіту в Парижі, а юридичну в Болонѵі (229, с. 237). Вже в серпні- 
вересні Інокентій виступив зі закликамрі до новго хрестового по
ходу. В листопаді активну проповідь походу розгорнув ставленик



271

папи Ф ульк, приходський свящ еник з околиць П ариж а. 
28 листопада на турнірі в замкові Екрі графи Тібо Шампанський 
і Луї Блуаський прийняли хрестоносний обіт. У цьому контексті 
дуже важливою ставала позиція Русі. Тому 1198 р. папа споря
див посольство до Києва. Між тим протистояння європейських 
Заходу і Сходу різко загострювалося. Після невдалого походу 
1196-1197 р. німецьких хрестоносців у П алестину німецькі 
рицарі заснували 1198 р. Тевтонський орден.

Девон Кілікійський, що раніш е перебував під впливом 
Візантії, тепер прийняв королівську корону від німецького імпе
ратора. Тим часом візантійський флот остаточно занепадає, що 
засвідчила історія генуезького пірата Каффаро, який 1198 р. погра
бував Андрамітту й спустошив острови Егейського моря. Олек
сій III зміг послати проти нього лише калабрійського пірата 
Стиріона. Розбити ж Каффаро вдалося лише за допомогою  
пізанських кораблів. Тоді ж від імперії відпадає Кіпр (617, с. 311). 
Увесь цей стрімкий занепад був лише початком тривалого про
цесу, що завершився через шість років падінням Візантії.

А на протилежному кінці Євразії 1198 р. Темуджин, який 
щойно вирвався з чжурчженьського полону, очолює «людей дов
гої волі» (аналог причорноморських бродників чи пізніших ко
заків) і складає для них кодекс Велика Яса. Так відновлюється 
його шлях творця найбільшої за всю історію євразійської імперії 
(901, с. 102).

Київська ж імперія на той час лишалася взагалі далеким спо
гадом. 1198 р. колишні колонії Києва роблять все нові кроки до 
свого зміцнення. В Рязані було засновано окрему єпархію, у Нов
городі збудовано собор Спаса Нередиці (а за рік до цього Новго
род підкорив удмуртів, поступово сам перетворюючись на утво
рення імперського типу), відтак новгородці спустошили фінське 
місто Або (Турку) і підпалили його, цим походом переможно за
вершився перший період боротьби Новгорода зі .Швецією (1144, 
с. 110-118). У Владимирі попереднього року завершилося будів
ництво Дмитрівського собору, що уособлював велич молодої дер
жави. Влітку 1199 р. Всеволод вивів з Новгорода Ярослава Воло
димировича і нав’язав місту свого трирічного сина Святослава. 
Було зроблено вирішальний крок для перетворення Новгорода 
на вотчину владимирських князів. Нове гігантське утворення на
висло над Україною-Руссю, загрожуючи буквально розчавити її.

Рюрик же, схоже, віддався ностальгії за давно минулими рока
ми. Він добудовує церкву св. Василя над Дніпром, започатковану
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ще 111 років тому Всеволодом III, неначе за допомогою цього 
можна було повернутися у долюбецькі часи (178, с. 66). Більш 
суттєвим був інший «реставраційний» крок Рюрика: невдовзі по 
смерті Святослава Всеволодовича він відновлює окрему Пере
яславську волость і віддає її синові Всеволода Суздальського. 
1198 р. Костянтин Всеволодович укупі з батьком здійснив похід 
проти половців і дійшов аж до Сіверського Донця, але так і не 
зустрів супротивника (468, с. 399). Будівнича програма Рюрика 
не залишила байдужими двох його найсильніших на Україні- 
Русі конкурентів . У відповідь на Ч ернігівщ ині будується 
П ’ятницька церква, а у Галичі Роман Мстиславич 1200 р. спору
дить Пантелеймонівську церкву.

Київський стіл давно вже потребував молодшого й енергій
нішого князя, наприклад, Ігоря Святославича, який 1198 р. стає 
чернігівським князем, старійшиною серед Ольговичів і робить 
могутню заявку на великий стіл. Б. Яценко навіть вважає його 
«співправителем Рюрика», «дуумвіром Рюрика в Києві» (1215, 
с. 138). Джерела не дозволяють абсолютно однозначно стверджу
вати це, але вони у ці роки дуже-дуже фрагментарні. Та не вик
ликає сумнівів, що теоретична можливість думувірату Ігоря й 
Рюрика тоді існувала. Принаймні, саме із нею логічно було б 
пов’язати ініціювання Ігорем 1198 р. власного літописання. 
Б. Яценко вважає, що того ж року створено і Слово о полку 
Ігоревім. Дійсно, не можна повністю виключати можливість, що 
тоді було створено нову редакцію Слова. Це пояснює певні так 
звані анахронізми, незрозумілі у тексті, створеному 1185-1187 р. 
Проте реальному відродженню дуумвірату рішуче заважав Ро
ман Мстиславич -  прихильник монархічної ідеї.

Розуміючи небезпеку, яка виникла у зв’язку з піднесенням 
Ігоря його власним планам, Роман розгортає активну діяльність. 
Перш за все він забезпечує свої тили для майбутньої боротьби 
за Київ і завдає вирішальної поразки спорідненим* з литовцями 
войовничим племенам ятвягів. Пам’ять про неї збереглася через 
багато поколінь. Польський хроніст XVII ст. Мацей Стрийковсь- 
кий доніс до нас народний переказ, ніби Роман запряг литовсь
ких бранців у плуги. А пізніший російський Докладний літопис 
додає: «Один литвин, що в плузі тягнув, навчившись руської 
мови, сказав: «Романе, Романе, худим живеш, Литвою ореш» 
(579, с. 194).

Балтійський напрямок Романової політики здійснювався в 
умовах триваючих змін у цьому регіоні. Ще 1186 р. бременський
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архиєпископ призначив монаха М ейнарда єпископом східної 
Балтики, і той обрав своєю резиденцією містечко Ікскюль на 
нижній Двині. М ейнард служив свого роду посередником для 
проникнення вглиб країни німецьких купців. Але вже 1198 р. 
ліви оточили наступника Мейнарда Бертольда у місцевості під 
назвою Рига і забили його (229, с. 240-241). Тоді бременці вирі
шили орган ізувати  справж ній хрестовий похід у східно- 
балтійські землі, очолений каноніком Альбертом Буксгевденом, 
який 1 березня 1199 р. став єпископом Лівонії. Саксонських і ве- 
стфальських рицарів було перекинуто до гирла Двини. Перше 
хрестоносне військо прибуло на 23 кораблях 1200 р. З Ікскюля 
Альберт переніс свою резиденцію поближче до гирла Двини, у 
Ригу.

1199 р. Венеція зломлює опір Олексія III і примушує Візан
тію до оборонного союзу (979, с. 317). Це знищує останні ілюзії 
на Русі щодо перспективності традиційної південної геополітич- 
ної орієнтації Києва. На кінець століття Венеція вже була наба
гато сильнішою від Візантії. Повернутися до ситуації XI ст. було 
вже неможливо. Слід було мислити вже категоріями наступно
го, X III віку. X II століття ж закінчувалося разом зі смертю 
1199 р. Ричарда Левове Серце. Трубадур Гогельм Феді записав: 
«Тисяча років промайне без того, щоби померла людина, чия 
втрата була би такою безмірною. Не було мужа настільки пря
мого, звитяжного, великодушного. Сказати правду, в усьому 
світі одні його боялися, інші любили» (Цит. за 341, с. 8). Саме 
1199 р. почалася підготовка IV хрестового походу (493, с. 209), 
що завдасть смертельного удару Візантії і закладе підвалини Ве
неціанської колоніальної імперії. Одним з головних організа
торів походу був понад 90-річний дож Енріко Дандоло (1108 року 
народження). Легенда повідомляє, що в 70-х, коли Дандоло був 
послом в Константинополі, він був зрадницьки осліплений і з 
того часу затамував люту ненависть до Візантії (263). Ця історія 
була відома руським літописцям (44, с. 49).

Як противага Венеції вибудовується й імперія Генуезька, 
все активніше діючи на чорноморському напрямку. Впритул до 
Русі присунулася Священа Римська імперія. Тому в епоху рішу
чого переділу спадщини старіючих імперій на користь молодих 
хижаків і від уламків Руської імперії вимагалася консолідація 
зусиль -  бодай для спільного відпору чужим зазіханням.

Важливий крок в цьому напрямку робить Суздаль, спрямо
вуючи основну свою увагу на північ, до Новгорода, над яким



274

вже нависає німецька загроза. Чергове ускладнення стосунків 
між північними і південними великорусами примусило ар- 
хиєпископа Мартирія Рушанина 1199 р. очолити посольство до 
Всеволода Велике Гніздо. В ході переговорів Мартирій помер. 
Всеволод відправив до Новгорода не лише свого сина Святослава 
князем, а й надіслав архиєпископом свого ставленика Митрофа
на. Хоч кандидатура була узгоджена з новгородським посадни
ком, все ж поставлення владики рукою князя було нечуваним 
для Новгорода. Він свідчив про посилення суздальської партії 
на півночі (1122, с. 41). Так починається процес об’єднання суз
дальсько-московських і новгородських земель, який розтягнув
ся на майже три століття. Проте наступні кроки об’єднаної дер
жави легко прогнозувалися уже тоді: з подвоєною  силою 
владимиро-новгородське об’єднання стало би тиснути на Украї- 
ну-Русь. Саме з цією метою того ж 1199 р. Всеволод активізував 
свою половецьку політику. Як повідомляє Ростовський звід XV 
ст., «Князь великий Всеволод съ сыномъ с Костянтиномъ ходи 
на половци, оны же бежаша олно к морю» (38, с. 292). Проти
стояти цьому можна було, лиш розгорнувши і тут аналогічний 
об’єднавчий процес.

Так Роман робить найрішучіший крок у своєму житті: злу
чає Волинь і Галичину під своєю рукою. По смерті Володимира 
Ярославича галицький стіл став вакантним. Місцеві бояри, зна
ючи про претензії Романа, який був популярний серед торгово- 
ремісничого населення Галича, прагнули запросити до себе кого- 
небудь з другорядних руських князів або Леш ка Білого. Але 
Роман здійснив стрімкий кидок до Галича і оволодів ним. У цьо
му поході, за даними В. Кадлубека, брали участь і польські 
війська (124, с. 222-223). Аналогічно Роман забезпечив собі й 
угорську допомогу: незадовго до того він допоміг королеві 
Андрашу в боротьбі проти його брата Емериха (1062, с. 330). 
М. Брайчевський справедлио оцінює цю унію як «першу стадію 
більш претензійного задуму» Романа (196, с. 60).

Роман очолив об’єднавчий процес, аналогічний тому, що 
розгорнувся на протилежному краї Європи, де 1191 р. прави
тель Кастилії об’єднав всі християнські королівства, крім Нава
ри (558, с. 62). П. Толочко підкреслює, що володіння Романа не 
поступалися розмірами Священій імперії Фридриха Барбароси 
(1045, с. 133). За оцінкою І. Овсія, два об’єднані князівства охоп
лювали 90 % населення, що проживало в межах теперішньої 
України (756, с. 47). За С. Томашівським, «таким способом довер
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шилася політична злука двох досі ворожих собі українських 
князівств -  Галичини і Володимири, епоховий факт в історії 
України -  перше олицетворення загальноукраїнської державної 
ідеї проти панрусизму, репрезентованого щораз явніше в міру 
упадку Києва, суздальсько-московськими князями» (1062, с. 330). 
Натомість Ю. Липа відзначив, що й після 1199 р. тривала доба 
«безпосереднього впливу Києва. Галицьке королівство, що ста
ло на торгових південних шляхах (Авсбург -  Майнц -  Генуя -  
Венеція через Прагу) перейняло від Києва не тільки його звичаї, 
судівство, але, п евн о , й безпосередньо велику -кількість 
адміністраторів і взагалі вищих достойників» (633, с. 188).

Вокняження Романа у Галичі відбулося всупереч інтере
сам Всеволода Суздальського, який до кінця підтримував слаб
кого Володимира Галицького (свого небожа) й чинив усе, щоби 
перешкодити об’єднанню двох західних князівств. Рюрик же у 
відповідь на посилення Романа ініціює Київський літопис, що 
мав підкреслювати його права на київський стіл. Посилення Ро
мана викликало занепокоєння також у чернігівських Ольговичів, 
особливо в синів Ігоря Сіверського, які за матір’ю були онука
ми Ярослава Галицького. Ігоревичі знайшли підпертя, з одного 
боку, у Рюрика, з іншого -  у галицькій боярській партії, очо
леній Владиславом Кормильчичем. З цього скористався і Все
волод Суздальський. Перш за все він 10 серпня 1200 р. послав 
свого сина Ярослава на Перяславщину. Під час правління двох 
попередніх князів, Володимира Глібовича і Ярослава Мстисла- 
вича, Переяслав знаходився під твердою владою суздальського 
суверена. О бидва були племінниками Всеволода III, і саме 
Всеволод, а не митрополит і навіть не київський князь поставив
1197 р. єпископа у Переяслав. Але Ярослав Мстиславич помер
1198 р., і, хоча князівство не робило видимих спроб вирватися 
з-під суздальського впливу, проте символічне призначення туди 
10-річного сина великого київського князя, якого супроводжу
вала сильна дружина і численні радники, забезпечувало збере
ження цієї землі за Всеволодом (1101, с. 62). Проте задум Всево
лода не обмежився самим лише посиленням західних рубежів 
своїх володінь. На думку Д. Феннела, саме він переконав 1200 р . . 
Ольговичів порвати нарешті стосунки з Романом. Але поки ті 
Ще тільки готувалися до походу на Галичину, Роман їх випере
див і кинувся на Київ.

Ці важливі події описані лише в Суздальському (Лаврен- 
тівському) літописі і у пізніших компіляціях з нього. Н овго
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родський літопис про ці події не згадує. Київський же літопис 
Рюрика уривається на 1199 р. Власне, він завершується записом 
про будівництво стіни Вишгородського монастиря, яке було за
вершено і відсвятковане 24 вересня 1198 р. М. Грушевський да
тує цю подію 1199 р., але того року 24 вересня приходилося на 
п’ятницю (постний день), тому влаштовувати пишну учту в мо
настирі, як це зробив Рю рик, було абсолю тно недоречно. 
А 1198 р. ця дата припадала на четвер. Але літопис згадує і події, 
що відбулися пізніше, наприклад народження онучки Рюрика 
Єфросинії, що сталося взимку 1198-99 р. (174, с. 340). Тому Київ
ський літопис датують 1199 р. Суздальський же літопис повіствує 
сухо, викладаючи лише факти, без емоцій, не виявляючи при
хильності до жодної з сторін. Літописці XII ст. незворушно про
ходять повз такі жахіття феодальних воєн, які неодмінно викли
кали б схвильовану реакцію авторів XI чи початку XII ст. (206, 
с. 190). Н априклад, центральний герой Київського літопису 
Ізяслав Мстиславич незадовго до смерті захопив у Галицькій 
землі багато руських бранців, та оскільки охорони було мало, 
то щоб не ризикувати, наказав більшість їх перебити, лишивши 
тільки кращих мужів (53, с. 467-469). Літописець беземоційно 
викладає цей факт, не знаходячи жодного слова осуду. Ще ра
зючіший приклад -  стаття 1169 р. не містить ніякого осуду 
А ндрія Б оголю бського, навпаки  вказується: «поможе Бог 
Андреевичю Мьстиславу с братьею і взяша Киев» (53, с. 544).

Так літописання дрібнішає і втрачає свій колишній широ
кий політичний горизонт. Дрібнішають старовинні формули, що 
колись спаювали Русь воєдино. Формула про вотчину, що в XI 
ст. стосувалася трьох гігантських володінь (Ізяславичів, Свято- 
славичів і Всеволодовичів), тепер дробиться і поширюється на будь- 
якого сусіда-феодала. У «Златій чепі» XIV ст., статті якої було скла
дено набагато раніше, є спеціальне «Слово о суседех», де мовиться 
«Суседа же не обидите и не отъемлите земли его» (цит. за 206, 
с. 190). Отак покришилися «заповіт Ярославів» і принципи Любеча.

Існує версія, що саме 1200 р. Роман зносився з Константи
нополем і уклав шлюб з Анною, донькою Ісаака II Ангела від 
його другої жінки М аргарити-М арії, що, в свою чергу, була 
донькою угорського короля Бейли III (846). Рюрик же 1200 чи 
1201 р. планує разом з Ольговичами піти проти Романа (625, 
с. 28), але більшість сил лишила Рюрика, перейшла до Романа: і 
сини Володимира Мстиславича, що сиділи у дрібних волостях 
Київщини, і чорні клобуки, і городяни різних міст Київщини.
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Коли Роман підступив до столиці, кияни самі відкрили йому, 
сподіваючись, що Роман, узявши у свої сильні руки Київщину, 
забезпечить їм спокій і відродить значення Києва як одного з 
центрів світової політики. Кияни відкрили Романові Подільські 
ворота (178, с. 66). Рюрик і Ольговичі капітулю вали. Роман 
уклав з ними угоду: Рюрик зрікався Києва і утримував свої старі 
київські волості, Ольговичі зрікалися претензій на Галич. Рюри
ка було вислано до Вручого, а Ольговичів до Чернігова. Ситуа
ція ж з самим Києвом лишалася непевною. Очевидно, що Ро
ман не міг зоставатися тут і керувати звідси своїми західнимим 
володіннями. Адже він тільки минулоріч приєднав Галичину з 
її неспокійним боярством і прихильниками союзу з Угорщиною. 
Час вимагав нестандартних ходів, оскільки «боротьба за велико
княжий престол зайшла в безвихідь» (196, с. 58).

Одна з найзагадковіших акцій Романа -  його так званий 
конституційний проект, який нам відомий лиш у передачі 
В. Татищева. Відповідно до цього плану великий київський князь, 
тобто верховний правитель Русі мав обиратися шістьма най
більшими удільними зверхниками, а саме: князями галицьким, 
чернігівським, смоленським, полоцьким, суздальським та рязан
ським. М. Брайчевський вважає, що тут закладено ідею курфюр- 
шеств, запозичену з Німеччини (1123, с. 205-206). Там курфюр
стами називали найбільших феодалів, які користувалися правом 
обирати імператора. З XII ст. таких налічувалося сім: король 
Богемський, пфальцграф Рейнський, графи Саксонський і Бран- 
денбурзький, архієпископи Кельнський, Майнцський і Трірський 
(508, с. 147). Роман пропонував утвердити шість курфюрств. Все
редині кожного проголошувався суворий майорат, тобто забо
ронялося будь-яке відчуження землі, а також дроблення маєтку 
на частини. М. Брайчевський вбачає і етнічну підоснову даного 
проекту: дві українські землі Галич і Чернігів, дві білоруські 
Полоцьк і Смоленськ і дві російські Суздаль і Рязань. Проте це 
лиш одна з можливих інтерпретацій.

О. Толочко спробував дезавуювати свідчення В. Татище
ва, вважаючи їх вигадкою історика. При цьому О. Толочко по
силається та співставлений І і II редакцій «Історіі Російської», на 
плутані свідчення автора про його першоджерела, співзвучність 
проекта ідеям самого В. Татищева як громадсько-політичного 
Діяча. Але жоден з наведених аргументів не є виріш альним. 
Показово, що негайно з’явилася стаття Б. Яценка про українські 
Джерела В. Татищева, де переконливо показано, що принаймні
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половина літописів, які відомі нам лише за Татищевим, створено 
і переписано в Україні (1029). Тому не дивно, що в нього зберег
лося чимало даних, які випали з великоруської традиції. Згодом 
Б. Яценко розібрав і сам татищевський текст романового проек
ту (1213). У ньому, як він зберігся у першій редакції «Історії», 
писаній давньоруською мовою, чимало українізмів. Навряд чи 
Татищев би, видумуючи текст, зміг би так тонко зімітувати його. 
Друга редакція -  це вже не тільки переклад з давньоруської на 
російську книжну мову XVIII ст., а й певна інтерпретація, де 
історик дозволяв собі деякі коментарі, роз’яснення тощо. У тексті 
романового проекту за другою редакцією він допустився харак
терної помилки, яка неспростовно свідчить, що історик писав не 
з голови, а справді мав перед собою малозрозумілий йому текст. 
Тому у першій редакції серед шести головних земель фігурує 
Володимир, а у другій на його місці маємо Суздаль. Справді, в 
часи Романа столицею Заліської Русі була Суздаль, а не Воло
димир, тому останній не міг фігурувати в оригіналі у значенні 
Владимира-на-Клязьмі. На думку Б. Яценка, там мався на увазі 
Володимир-Волинський. У другій же редакції Татищев у зв’язку 
зі своєю москвоцентричною концепцією все ж таки інтерпрету
вав Володимир як північно-східну столицю і замінив його на 
Суздаль. В іншому він все ж таки слідував тому літописному 
текстові, що був у його розпорядженні.

Проект засвідчує, що Роман загинув на самому злеті своєї 
діяльності, коли його політичний потенціал почав реалізовува
тися повною мірою. Романові не вистачило кілька років, щоб 
закріпити досягнуту єдність основних українських земель, зро
бити процес національного державотворення незворотним.

Сам Роман у Києві не сів, а посадив тут одного з другорядних 
князів -  свого двоюрідного брата Інгваря Ярославича Луцького. Фор
мально це може виглядати як нехтування Києвом -  на зразок того, 
що проявив Андрій Боголюбський 1169 р. Але, як слушно запитує 
Д. Феннел, кого б ще міг посадити у Києві Роман? Формально все ж 
Інгвар був другим за значенням з волинських князів і другим із ще 
живих правнуків Мстислава Великого. Принаймні, за нього Київ над
ійно лишався в руках Романа -  упродовж двох років навколо нього 
було все спокійно (1101, с. 63).

Роман одразу виходить на міжнародну арену. Саме його 
втручання відвернуло 1200 р. загрозу половецького нападу на 
Константинополь (775, с. 3). У зв’язку з цим Никита Хоніат ви
знав борг імперії перед «найхристиянськішим народом -  руським»,
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чия «богом закликана фаланга» допомогла відвести загрозу від 
столиці (125, с. 691-692). Тим часом у Франції вже сформувалися 
перші хрестоносні загони, готові рушити на Схід. Восени поча
лися їхні переговори з Венецією щодо транспорту. Стабілізації 
ситуації навколо Галицько-Волинської держави сприяла винят
ково холодна зима 1200-1201 р. На Нілі тоді було зафіксовано 
украй низький рівень води, якого не було з 966 р. Не боячись 
нападів західних сусідів, Роман відправився з Києва на половців 
й узяв багато здобичі, звільнив русів, захоплених у полон ще після 
поразки 1196р. Після цього Роман повернувся до Галича. Весна- 
осінь 1201 р. були дуже дощовими. Того ж року в Києві відбулася 
хіротонісанія новгородського архиєпископа Митрофана -  уперше 
в присутності суздальських послів (44, с. 45, 239; 56, с. 19). Це був 
черговий знак імперських амбіцій Всеволода, його зацікавленості 
у Києві як у церковній столиці колишньої імперії. Ситуація вима
гала від Романа посилення своїх позицій у Києві.

Того ж року половці ходили на допомогу болгарському 
цареві Іваниці, що намагався укласти вигідний мир з Візантією. 
Роман за давньою традицією руських князів вдарив по залише
них кочів’ях і забрав великий полон половчанок. М. Юрій при
пускає, що похід було вчинено на догоду союзникам Романа і 
заклятим ворогам половців -  торкам (1180, с. 55).

1202 р. був роком активного сонця. Німецький єпископ 
Альберт заснував орден меченосців, а його брат Енільберт при
був з першими поселенцями до Риги (821, с. 395). Венеція поча
ла карбувати срібний гріш (548, с. 310). Добрий врожай отави, 
вгодовані половецькі коні не віщували добра Переяславу, що 
вже кілька літ стояв безборонним. Костянтин Всеволодович ще 
1199 р. покинув неспокійну землю, туди прибув його кузен Ярос
лав Мстиславич, та того ж року помер. Понад два роки безкняжий 
Переяслав спокушав половців, і лише 1202 р. Всеволод послав 
туди ще одного свого сина Ярослава (майбутнього свого на
ступника на владимирському столі) (468, с. 399). Та половці вдер
лися на П ереяславщ ину і П івденну Київщ ину. Але Роман 
передбачив цю навалу і своєчасно підвів війська до південних 
кордонів Русі. Коли половці поверталися додому, Роман наздо
гнав їх за Россю, розбив їх і відібрав награбоване та полонених.

Що ж до зовнішньої політики, то 1202 р. Роман підтримав 
Лєшка Білого в його боротьбі за краківський стіл з Вододисла- 
вом, навіть зайняв якісь два міста (625, с. 28). По тому, як 
Роман забезпечив собі міцний тил, наступні його кроки легко
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передбачалися. Зупинятися на трикутнику Володимир-Галич- 
Київ було неможливо. Лишати поза контролем Лівобережжя 
значило мати дуже вразливий тил. Розмежування України по 
Дніпру повертало Русь аж у часи протистояння Ярослава Мудро
го і М стислава Т ьм утороканського. У ту добу, як відомо, 
лівобережний Мстислав, опираючись на печенігів, кавказькі пле
мена і свою багатющу портову столицю, був набагато сильні
шим від Ярослава. Тепер же лівобережні Ольговичі також мали 
тісні стосунки з половцями. З-за їх спини визирав могутній суз
дальський самодержець. А що найгірше для Романа -  його київ
ський ставленик Інгвар знаходився без жодної підпори з боку 
найближчих до Києва міст, оскільки ті належали ображеному 
Рюрикові. Тепер яскраво проявився той гіркий факт, що попри 
усе стратегічно зручне положення Києва, він все ж має і свою 
ахілесову п’яту -  майже зразу за Дніпром (через якийсь десяток 
кілометрів) починалася ворожа Чернігівщина. У добру погоду з 
київських круч було добре видно чужі волості. Мати столицею 
прикордонне місто було вкрай незручно і небезпечно. Це ще 
одна причина для тимчасового перенесення столиці на захід. Але 
Київ все ж лишався значним економічним, культурним, а го
ловне -  політичним центром. Наражати його на постійні небезпе
ки, а тим більше втрачати було для Романа небажаним. 
Тому-то Рюрика з Ольговичами слід було або міцно прив’язати 
до себе, або повністю нейтралізувати. Найпростіше було б по
чати з зайняття Переяслава, після чого Чернігів би потрапив під 
тиск на своїх південних рубежах.

Противники Романа розуміли це і не сиділи склавши руки, 
їм  вистачило два роки, аби підготуватися до реваншу. 1203 р. 
почався дуже холодною зимою (59). За Лаврентівським літопи
сом, 2 січня Київ захопили Ольговичі і половецькі орди. Новго
родський же перший літопис і старшого, і молодшого ізводів 
вказує іншу дату : «Взята град Кыев на щит в 1 день генваря на 
святого Василья» (44). М. Бережков вважає, що новгородці за
фіксували вступ військ до міста, після цього ж тривала напружена 
боротьба вже всередині самого міста, яке остаточно впало 2 січня 
(174, с. 315). Опис цієї події у Лаврентівському літописі уривається 
незавершеною фразою. Потім у тексті пробіл, що пояснюється 
дефектністю першоджерел Лаврентівського літопису (1149, с. 10; 
851, с. 89). У повному складі стаття 6711 р. читається у літописі 
Переяслава-Заліського, а також може бути відтворена за Радзи- 
вілівським літописом. Там стаття після опису погрому подає ще
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два небесні знамення, які нібито віщували його, серед них ме
теоритний потік Леоніди, який астрономи датують 18 жовтня 
1202 р. Це дає цілковиту певність у тому, що напад на Київ відбув
ся 1203 р. -  через кілька місяців після знамення (937, т. 2, с. 244). 
Навіть з урахуванням того, що найдетальніший опис погрому в 
літописах Суздаля та Переяслава-Заліського складається пере
важно зі штампів, все одно видно, що Києву завдано удару, після 
якого він ще довго не міг оговтатися. Київ зазнав розгрому, не 
менш страшного, ніж 1169 р. Спершу було взято і спалено Поділ 
-  Рюрик не забув, що два роки тому саме мешканці Подолу 
відкрили браму Романові. Потім було захоплено княжу рези
денцію («Гору взяша»), собор св. Софії і Десятинна церква були 
віддані на розграбування, як і «монастыри все». Імовірно, гра
бували, захоплювали у полон і вбивали, в основному, половці. 
Вони ж забрали з храмів численні реліквії, зокрема «порты бла- 
женых первых князей, еже бяше повешали на память собе», тобто 
одяг святих, що зберігався в церквах. Врятуватися змогли лиш 
іноземні купці, втративш и при цьому половину свого краму. 
І. Левкович вважає, що цей погром  був ще більш руйнівним, 
ніж у 1169 р. (625, с. 28). М. Котляр оцінює дану подію так: «То 
був моральний крах Рюрика як політика та й, по суті, його пол
ітична смерть... Після нечуваного злочину, заподіяного ним 
Києву й киянам, Рюрик не наважився посісти великокнязівський 
престол і повернувся до свого домену Овруча» (579, с. 155).

Через брак джерел про подальшу ситуацію навколо Киє
ва можна судити лише здогадно. Інгвар або був захоплений у 
полон, або зміг утекти на Волинь. Ольговичі повернулися на 
Чернігівщину з великим полоном . Рю рик, мабуть, проявив 
обережність. Остерігаючись повстання в Києві і опозиції з боку 
все ще впливової серед киян романової партії, він повернувся до 
Вручого, залишивши, поза сумнівом, у Києві частину дружини 
на чолі з воєводою (1101, с. 64). 16 лютого Роман поспішив до 
Вручого. М. Котляр вважає, що незабаром Рюрик присягнув 
Романові і таки вокняжився в Києві офіційно (96, 155). С. Тома- 
шівський вважає, що погром Києва найбільше був «на руку Все
володові, і він довів своєю інтервенцією до того, що Роман згодив
ся посадити Рюрика назад в Києві під своєю і всеволодовою 
протекцією» (1062, с. 331).

Ситуація на Русі була сильно залежна від перипетій Чет
вертого хрестового походу. 8 жовтня 1202 р. хрестоносна гро
мада на 200 кораблях вирушила на Схід. Вона на замовлення
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Венеції захопила далматське м. Задар і перезимувала в ньому. 
У лютому 1203 р. її вожді прийняли остаточне рішення іти на 
Константинополь. 24 травня «христолюбиве воїнство» вирушило 
в путь і 17 липня увірвалося до візантійської столиці. Спершу 
ішлося про здобуття трону для Ісаака II Ангела і Олексія IV, 
але вже з грудня розгорнулися збройні сутички між франками і 
греками. 1 січня 1204 р. ромеї навіть спробували спалити хрес- 
тоносний флот.

Взимку 1203-04 р. «победиша Олговиця Литву: убиша их 
7 сот и 1000» (44, с. 45, 246). Але Роман хитро порушив союз 
Ольговичів зі смоленськими Ростиславичами (685, с. 132). Тієї ж 
лютої зими 1203/4 р. він зібрав українських князів і стрімко пішов 
до Степу, розгромив війська ханів і повернувся додому зі здо- 
бичею та визволеними з полону людьми. Галицький літописець 
у некролозі Романові пише: «Кинувся був на поганих, мов лев, 
був сердитий, мов рись, і нищив їх, неначе крокодил, і перети
нав землю їх, мов орел, був хоробрий, неначе тур». Коли ж 
учасники походу вже розійшлися, зокрема пішов Мстислав зі 
смолянами, Роман у Треполі захопив Рюрика з сім’єю і відпра
вив у монастир (685, с. 132).

Тим часом над Руссю нависала нова серйозна загроза. 
У березні 1204 р. Венеція і хрестоносці уклали договір про роз
поділ сфер впливу на Балканах і заснування Латинської імперії, 
флот було приведено в стан бойової готовності. 12 квітня 1204 р. 
хрестоносці вдруге і остаточно захоплюють Константинополь. 
9-16 травня там оформлюється хрестоносна Латинська імперія 
на чолі з Балдуїном Фландрським і його співправителем Боні- 
фацієм Монфератським. У жовтні було остаточно розділено те
риторії колишньої Візантії. Левова частка нової, дуже роздроб
леної Латинської імперії належала Венеції й її васалам. Крит 
вона купила взагалі за безцінь. Патріарший престол було нада
но венеціанцеві Томазо М орозіні, якому ще тільки належало 
прибути до міста (493, с. 220-221). Участь в розділі Візантії взяла 
і Грузія. Тамара під приводом захисту грузинських монастирів 
у Візантії ввела свої війська до Лазистану, Трапезунду, Самсуну, 
Синопу, Карасунту. На престол нової держави Лазія Тамара по
садила свого родича Олексія Комніна, що отримав виховання у 
Грузії. Водночас відновлюється затяжне протистояння Грузії з 
тюрками (171, с. 218-20).

Та геополітична сила, прапором якої було східне христи
янство, надовго переходить у латентний стан. Католицький Захід
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пробує повністю зайняти звільнену нішу. Його погляди одразу 
звертаються до найбільшої після Візантії православної потуги -  
до України-Русі. Якщо в XII ст. спроби католицтва утвердитися 
на Русі мали епізодичний характер, то у XIII ст. Рим веде суціль
ний наступ широкою смугою. Боротьба стає відкритою і прий
має гострі форми. Цілі папської курії усе міцніше сплітаються з 
цілями польських феодалів (864, с. 85). 1204 р. папа прислав до 
Романа послів, які переконували його прийняти католицтво, 
спокушаючи королівським титулом. За літописом, Роман, вий
нявши меча, заявив: «Такой ли меч Петров у папы? Если он име- 
ет таков, то он может давать города, но я, пока имею этот у бед
ра, не имею нужды иначе брать, как только кровью -  по примеру 
отцов и дедов наших, расширивших и приумноживших землю 
русскую» (97, т. З, с. 344-345). Є. Голубинський сумнівався в 
цьому повідомленні, вважаючи, що посли були не від папи, а 
від поляків (273, с. 598). Та це не виключає, що польські посли 
могли передати пропозиції саме папи (864, с. 136). Позиція Ро
мана аж ніяк не суперечить його орієнтації на Захід. Просто в 
тодішньому європейському конфлікті він зорієнтувався не на 
папу, а на гібелінів (1180, с. 54). 7 листопада 1204 р. папський 
легат привіз Калояну Болгарському титул царя і архиєписко- 
пові Василю титул примаса (617, с. 328). Незважаючи на вагому 
перемогу католицької цивілізації над православною, повністю 
опанувати візантійську спадщину європейці не змогли. На улам
ках Східного Риму виникли Нікейська імперія, Трапезундська 
імперія й Епірський деспотат, які продовжили державну тради
цію Візантії. Це поглибило розкол всередині давно вже розділе
ної Русі -  перш за все між провізантійським Владимиром і по
мірковано прозахідним Галичем. Ці уже різні держави ще могла 
примирювати між собою необхідність спільної оборони проти 
половців. Та такий дух партнерства між князями, коли й вини
кав, то все ж тримався недовго. 1204 р., на зворотному шляху з 
походу проти половців князі порадилися з Ярославом Всеволо
довичем у Переяславі, потім направилися до Треполя на Дніпрі, 
Що лежав на півдорозі між Переяславом і Києвом. Тут наміча
лося обговорити умови договору між князями і прийти до ЗГО
ДИ прийнаймні у тому, які райони мають відійти до кожного 
роду. Але «дьявол положи смятение великое» -  Роман взяв у по
лон Рюрика і відправив його до Києва, де Рюрика, його жінку 
і доньку (колишню дружину Романа) насильно постригли у ченці. 
Водночас два сини Рюрика, Ростислав і Володимир, були вивезені
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у Галицьку землю як романові бранці. Найвірогідніше, Інгваря 
Ярославича відправлено знову на київський стіл -  останній факт 
наводить В. Татищев у другій редакції своєї «Історії».

Всеволод III втрутився, аби відновити колишній баланс, 
який тепер було змінено на користь Романа. Суздальські посли, 
діючи у Галичі погрозами і лестощами, переконали Романа 
звільнити синів Рюрика. Як писав М. Берлінський, «Всеволод... 
вимагав відпустити з Галича зятя свого Ростислава Рюриковича 
на київський престол замість Інгваря, котрий, хоча і отримав 
тоді це місце, але перебував на ньому у постійному страхові від 
дій галицького князя» (178, с. 67). Всеволод таки посадив Рос
тислава Рюриковича на київський стіл.

Водночас 1204 р. чернігівським князем став Всеволод 
Чермний, який відкрито почав боротьбу з Мономашичами за 
Київ (468, с. 393). Паралельно Ольговичі почали заявляти свої 
претензії на Галич, оскільки сини покійного Ігоря Святославича 
доводилися по матері онуками Ярославу Галицькому. Та кінець 
цьому етапові усобиць було покладено не так вокняжінням 
Ростислава, як загибеллю Романа.

Зате новгородці, озираючись на Україну-Русь, що наби
рала сили, ризикнули розпочати фрондування щодо Всеволода. 
1204 р. помер посадник Мирошка, за 15-річне правління якого 
місцеві антивладимирські сили помітно консолідувалися. Влада 
мирно перейшла до Михалка Степановича, що орієнтувався на 
Всеволода. Ситуація виявилася передгрозовою. Тому Всеволод 
мусив реагувати на опозиційність Новгорода, й у березні 1205 р. 
замінив там м алолітнього князя С вятослава на 19-річного 
Костянтина. У відповідь новгородці змінили прокняжого посад
ника Михалка на сина Мирошки, популярного своєю антивсе- 
володовою політикою, -  Дмитра М ирошковича. У Новгороді 
встановилося двовладдя (1195, с. 116).

Переможні походи Романа на половців зробили його ім’я 
популярним у Візантії, але з Польщею він попсував стосунки. 
Лешко Білий, що остаточно став краківським князем, через ін
триги свого суперника Володислава розсварився з Романом. Між 
ними почалася війна, і Роман підійшов під Люблин, згодом фор
сував Віслу і з’явився під Завихвостом. Після чого було укладе
но коротке перемир’я (625, с. 28).

У лютому 1205 р. Латинську імперію охопило селянське 
повстання, на заклик повсталих прийшли болгарські війська (493, 
с. 226). Можна припускати, що разом з болгарами туди ж пішли
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і половці. У березні Боніф ацій  
Монфератський закликав на допо
могу рицарів з Малої Азії. 14 квітня 
1205 р. під Андріанополем болгари 
і союзники розбили франків, заги
нув Луї Блуаський, полонено 
Балдуїна І. У травні помер один з 
головних натхненників антиві- 
зантійського походу дож Енріко 
Дандоло. Здавалося, що назріває 
новий-переділ поділеної імперії.
Україна-Русь мала свої життєві інте
реси в цьому регіоні і претендувала 
на свою частку зони відповідаль
ності.

Водночас 1204-1205 р. в далеких монгольських степах Те- 
муджин підкорив племена кайманів і меркитів. Цим було завер
шено об’єднання всіх основних племен М онголії під його ру
кою (452, с. 132). Роман же продовжував бойові дії в Польщі, 
початі минулого року. Д. Феннел назвав це «найбільш багатоо- 
біцяючим з коли-небудь організованих ним походів» (1101, с. 
65). Похід вкрай ускладнився передуючою йому морозною зи
мою, у Прибалтиці і Чехії випав великий сніг. Рік видався конф
ліктним: болгари розбили хрестоносців, грузини здолали сель- 
джуків у Вірменії, все Закавказзя було включено до складу Грузії. 
В Англії розгорівся конфлікт короля з папою через вибори ар- 
хиєпископа Кентерберійського. Новгород після тривалого тис
ку визнав себе «отчиною» Всеволода Велике Гніздо і 1 березня 
прийняв князем його сина Костянтина. Усі конфлікти так чи інак
ше були пов’язані з переділом світу після краху Візантії. Не 
уникнув цих геополітичних пертурбацій і Роман. Никонівський 
літопис і В. Татищев повідомляють, що 1205р. Всеволод послав 
корабельну рать на болгарів, яка Волгою дійшла до «Хомол» і 
повернулася з полоном і трофеями. В. Татищев додає, що, окрім 
болгарів, було побито черемисів, мордву і якихось комонів (60, 
т. 10, с. 50; 73, с. 80; 97, т. З, с. 174). Р. Фахрутдінов вбачає у 
комонах куманів-половців (1076, с. 88). Такий погляд найдосто
вірніший: подібна форма збереглася в угорському прізвищі 
Комоні, що походить від одного з етнонімів половців.

Навесні Роман вступив у Сандомирську область і зайняв 
Два міста, але далі припинив дії, дізнавшись про смерть свого
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давнього противника Мешка III. Проте мечиславів син оголо
сив себе правителем у Кракові. Роман відновив війну. Її масш
таб налякав навіть його союзника Лешка, той став просити Ро
мана залиш ити Польщу. Погодивш ись на мир, Роман став 
вимагати компенсації за понесені ним жертви. Відстрочуючи пла
ту, він запрагнув у якості завдатку Люблинську землю.

Загинув Роман випадково, наш товхнувш ись під час 
рекогносцировки на польській роз’їзд. У Великопольській хроніці 
міститься дуже тенденційне повідомлення про розгром велико
го війська Романа, що ніби-то відмовився платити данину 
польським  князям (123, с. 201). Але ф ранцузький хроніст 
сер. XIII ст. Аберік з монастиря Тріумфонтіум пише, що «русь
кий король Роман» з військом лиш проходив через Польщу до 
Саксонії, зустрівся з Лешком і Конрадом і був убитий ними, 
після чого його військо розбіглося (117, с. 885). Це свідчення до
повнює Гальберштадтська хроніка під 1203 (дата явно неточна), 
вказуючи, що імператорові Оттонові допомагали слов’яни. Отже, 
Роман втрутився у боротьбу Гогенштауфенів проти Вельфів і 
напав на союзника останніх Лешка (1244, с. 21-22). О. Головко 
висуває іншу версію подій. Він вважає, що конфлікт був спричи
нений невдоволенням Романа з приводу посилення Лешка Білого 
і Конрада Мазовецького, які виходили з-під його впливу (268, 
с. 88). Принаймні, ініціатором кампанії був таки Роман, бо на
ступного року Л еш ко, зустрівш ись з ром ановою  вдовою  
Анною, заявив їй, що не знає причин тієї війни і пов’язує її з 
підступами своїх ворогів (53, с. 723). Принаймні, смерть Романа 
багато важила для польських князів. Лешко і Конрад присвяти
ли олтар у Краківському соборі св. Гервасію і Протасію, в день 
пам’яті яких загинув Роман (307, с. 480).

Галицький літописець романового сина Данила присвя
тив смерті Романа коротку, але пишну епітафію. Д. Феннел 
підкреслює, що ця смерть означала кінець цілої епохи. Галиць
ка земля тепер була відкрита для половецьких вторгнень. Прав
ління династії у Галичі було перерване, а відтак розпалося і 
Галицько-Волинське князівство. Упродовж п’ятнадцяти років 
Галицька земля залишалася здобичею ближчих і дальших сусідів 
-  угрів, поляків, чернігівців, а також піддавалася шаленому тис
кові ззовні, з боку папських емісарів (1101, с. 66). С. Томашів- 
ський оцінює загибель Романа як «один із найтяжчих ударів у 
нашій історії... Він був творцем першої національної українсь
кої держави, якої основу дала Галичина, перш а українська



287

земля, що відокремилася від загальноруської держави перед 
більше як сто літами. Сим способом давня Руська держава роз
палася на дві частини, які стали підставою для витворення двох 
окремих народностей» (1062, с. 331-332). А все ж перебільшува
ти європейськість Романа не доводиться. М. Юрієві князь, що 
все життя «проливав слов’янську кров від Новгорода до Галича, 
зраджував друзів і рідних і ніколи не милував слабіших», більше 
нагадує «римського солдатського імператора III ст. або тюрксь
кого еміра XV ст., ніж графа Аквітанії, Ломбардії чи Саксонії» 
(1180, с. 55).

Доля Романа дивовижно нагадує долю його діда Ізяслава 
Мстиславича. Багато принципових державницьких кроків Ро
ман здійснив саме по борозні, прокладеній дідом. Обидва боро
лися за Київ, опираючись на Волинь, тільки дід робив це напря
му, онук же застосував дуже ефективний маневр через Галич. 
Обидва пішли з життя у самому розквіті сил, на вершині політич
ної могутності, перед обома тільки-но відкривалися заманливі 
перспективи. Ізяслав помер у 58, його онук загинув у 55. Кож
ний трішечки випереджав свій час, тому після їхньої смерті ото
чення виявилося нездатним продовжити державницький курс 
своїх патронів. Ще й у добу середньорозвинутого феодалізму 
роль окремої особи виявлялася достатньо значною. Князь зами
кав на себе усю повноту адміністративної й, особливо, військово- 
політичної влади. З його відходом конфігурація влади, що ви
будовувалася з такими труднощами багато десятиліть, миттєво 
руйнувалася і спадкоємцям доводилося починати, якщо не з 
цілковитого нуля, то з набагато слабших позицій, аніж були 
досягнуті батьком. Дана ситуація цілком класично проявилася 
Щодо долі синів Ромна -  Данила і Василька. Але те ж саме сто
сувалося і сина Ізяслава М стиславича (а романового батька) 
Мстислава.

Великою мірою така нестабільність державницького роз
витку, відсутність континуїтету зумовлювалася слабкістю то
дішніх товарно-грошових відносин, що не дозволяло достатньо 
швидко і надійно інституціонізувати політичні схеми того чи 
іншого князя. Режим особистої влади князя потребував допов
нення у вигляді самоврядної організації громад, особливо міст. 
Необхідний був клас, що міг би стати консерватором княжих 
політичних ініціатив. Таким класом в Україні-Русі на зламі 
ХІІ-ХІІІ ст. могло бути міщанство, що саме перетворювалося з 
класу-у-собі на клас-для-себе. Власне, це і був магістральний
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напрямок розвитку українського суспільства, реалізований вже 
у наступні віки. У XII ж столітті українські міста ще тільки при
мірялися до того, аби стати політичними партнерами князів. 
Те, що вдалося Новгороду і Пскову, де князівська влада тради
ційно була слабшою, ніж у центрі, для українських міст зали
шалося ще тільки побажанням на майбутнє. Поки ж велику полі
тику в Україні-Русі робили перш за все княжі угруповання.

Із смертю Романа принципово змінилася роль і місце Оль- 
говичів у княжому пас’янсі. З 1195 по 1205 р. головними су
перниками у боротьбі за об’єднаня України-Русі були Роман і 
Рюрик. Ольговичі балансували між цими двома ключовими фігу
рами, відігравали роль розмінної карти у їхній геополітичній 
грі, оскільки на той час не мали достатньо сил, щоб виступати 
самостійними гравцями. Причиною цьому була перш за все 
внутрішня роздробленість Чернігово-Сіверської землі. Ольго- 
вичів не зміг консолідувати жоден з трьох тодішніх великих чер
нігівських князів -  ані Ярослав (+1198р.), ані Ігор (+1202 р.), ані 
Олег (+1204 р.). Літописці ніколи не згадували їх як вождів Оль- 
говичів у числених усобицях. Але після смерті Романа новий 
чернігівський князь Всеволод Святославич Чермний поступово 
висувається до числа найсильніших князів України-Русі.

Головним же наслідком Романової смерті в масштабі цілої 
України був початок багаторічної усобиці. З 1205 по 1212 р. прак
тично жоден рік не минав без жорстоких сутичок між Рости- 
славичами й Ольговичами. Незвична легкість, з якою Ростислав 
і Всеволод Чермний скидали одне одного з київського столу, 
пояснюється тим, що Всеволод III дав можливість їм донесхочу 
взаємно знесилювати себе (1101, с. 67).

В історіографії утвердилися надзвичайно високі оцінки 
Романа. Показовими є такі слова О. Потурая про романову 
смерть: «Хто зна, як обернулася б наша історія, коли б не ця 
фатальна випадковість. Цілком можливо, що сьогодні б ми 
відзначали не 800-річчя утворення Галицько-Волинського кня
зівства, а 800-річчя нашої Української держави» (846).

Галицько-Волинський літопис називає Романа Великим 
та дає йому винятковий титул «царя і самодержця всієї Русі». 
Ця висока оцінка навіяна, поза усілякими сумнівами, перш за 
все злукою Волині і Галичини. За оцінкою С. Томашівського, 
це було «втілення загальноукраїнської, державницької ідеї про
ти панрусизму, що його, в міру занепаду Києва, чим виразніше 
репрезентували суздальсько-московські князі» (220, с. 209).



289

Панрусизм -  вдалий термін на позначення імперського синдро
му, прагнення відтворити вже зужилу імперію Рюриковичів. Але 
не можна погодитися з тезою про занепад Києва. Розпад імперії 
зовсім не обов’язково тягнув за собою занепад столиці -  за умо
ви, якщо вона стає центром моноетнічної держави, а не хапаєть
ся з останніх сил за колонії. Київ не мав ознак занепаду. Саме 
тому він посідав важливе місце у планах Романа, але й не тільки 
у його. Київ продовжував лишатися об’єктом невсипимої уваги 
і Всеволода Суздальського, оскільки це було осердя українсь
ких земель, їхнє «сонячне сплетіння».

Саме Роман став реальною противагою Всеволодові. Якщо 
у попередніх поколіннях Ізяслав II поступався Юрієві Довгору
кому, а Мстислав Ізяславич -  Андрієві Боголюбському, то в особі 
Романа маємо вже князя, що опирався на більшість українсь
ких земель, і тому зміг як рівний протистояти дуже серйозному 
і небезпечному противникові. З Романом остаточно визначило
ся, що Україні-Русі бути, незважаючи на недружнє ставлення до 
неї з боку північно-східного сусіда. Національно-державний 
організм України-Русі виявився життєздатним і без колоній. Ро
ман же довів, що перетворення цієї держави в майбутньому з 
конфедеративної на унітарну цілком можливе і реальне. Не мож
на погодитися з думкою В. Борисенка, що «створена Романом 
Українська держава трималася переважно на сильній особистості 
князя і вже цим була приречена на розпад» (191, с. 77). Навпаки, 
ще двічі до Батия Україна була близькою до єднання -  1223 р., 
коли Д анило Ром анович, маю чи за сою зника Володимира 
Рюриковича, тримав Київ і обложив Чернігів, і 1236 р., коли 
Михайло Всеволодович Чернігівський, лишивши у Києві свого 
ставленика Ізяслава Володимировича, зібрав під свою руку май
же всі українські князівства, крім Волині (196, с. 59). Обидва рази 
ситуацію різко переломив зовнішній (монгольський) фактор. 
Внутриполітичні ж чинники уже працювали на таке об’єднання.

М. Покровський писав: «По Новгороду ми можемо суди
ти, чим би стала Київська Русь, якби її економічні ресурси не 
були б вичерпані у XII ст... Н овгород дає нам повну картину 
тієї еволюції, перші етапи якої ми могли вивчати в історії Києва. 
Патріархальну аристократію змінила не олігархія великих влас
ників, а демократія «купців» і «чорних» людей -  дрібних тор
говців і ремісників, «плебеїв» (829, с. 112).

Суголосим йому був Л. Гумільов: «Москва не продовжи
ла традицій К иєва, як це зробив Н овгород. Н авпаки, вона
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знищила традиції вічової вольності і княжих міжусобиць, замі
нивши їх іншими нормами поведінки, багато в чому запозиче
ними від монголів» (307, с. 308). В.Берестов писав: «Вікно в 
Європу? Новгород був фактично частиною Європи. Там не було 
лише одного -  університетів. Та, якщо пам’ять напружити, то 
засновник нашого М осковського університету -  помор, тобто 
теж з новгородців!» (175). Стосовно України те ж саме можна ска
зати про княжий Галич і перш ого ректора-українця Ю рія 
Дрогобича.

На 1205 р. Україна остаточно оформилася як окрема гео- 
політична реальність. Роман надав цій геополітичній сутності 
чіткого політичною  оформлення. Дарма, що перший варіант 
такої оформленої держави об’єднував ще далеко не всі українські 
етнічні землі (але все ж значну більшість). Дарма, що проісну
вала така держава відносно недовго -  усього кілька років. її ви
никнення було глибоко закономірним, зокрема підготованим 
великою феодальною війною 1194-1196 р. Власне, об’єднана дер
жава Романа ставала гарантом проти повторення подібних мас
штабних усобиць. Стабілізація внутрішньої ситуації в такій 
державі робила повторення усобиць, на які так багате XII ст., 
неможливим, а об’єднання всіх українських земель в її рамках -  
справою часу. Якщо в XII ст. вектори політичного і етнічного 
розвитку на теренах імперії Рюриковичів часто були спрямо
вані в різні боки, то в державі Романа вони нарешті були співна- 
правлені і взаємопідсилювали одне одного. В цьому -  головна 
причина життєздатності даної держави, її наступного відновлен
ня сином Романа Данилом Галицьким.

Аналогічно до української держави Романа (згодом коро
лівства Данила) на теренах колишньої імперії постали цілком 
суверенні держави -  Республіка св. Софії, Полоцько-М інська 
земля, Велике князівство Владимирське. Останні два десятиліття 
X II ст. були часом зм іцнення суверенітету цих держ ав, 
налагодження нових взаємозв’язків між ними, початком жорст
кої конкуренції між ними на міжнародній арені.



висновки
дійснений огляд політичної історії погано вміщуєть
ся у прокрустове ложе під усталеною кабінетною 
назвою «феодальне розроблення». Концептуальний 
термін «феодальне розроблення» є дуже умовним і 
приблизним. Відцентрові процеси на Україні-Русі 

XII ст. -  це реальний факт, але вони далеко не вичерпували со
бою усього різноманіття суспільного життя, більш того -  навіть 
не були визначальними, оскільки великою мірою компенсува
лися діючими одночасно з ними доцентровими тенденціями.

Я кщ о іти не від апріорної історіософської схеми до кон
кретики, а  навпаки -  від джерела до концепції, то тому, що відбу
валося в Русі-Україні (чи й ширше -  на усьому терені колиш 
ньої імперії Рюриковичів), дуже мало пасує ярлик роздроблення. 
Як можна пересвідчитися навіть з побіжного огляду, здійснено
го у цій розвідці, даний історичний процес викликає аналогії 
зовсім не зі склом, яке під ударами молота дробиться на все 
дрібніш і й дрібніш і окруш ини, а, радш е, з калейдоскопом . 
С правді, вже на початковом у рубежі наш ого аналізу (1097) 
застаємо Україну-Русь вже роздробленою на землі, а ті -  на во
лості. Далі ж ці землі і волості, і навіть окремі міста вступають у 
найрізноманітніші комбінації, то більші, то дрібніші, що неупин- 
но змінювали свою конфігурацію. Калейдоскоп крутився то в 
один бік, то в інший, але навіть при позірному поверненні ситу
ації до минулої, внутрішній стан її елементів (скажемо, еконо
мічний потенціал міст) уже був зовсім іншим, тому надалі ситу
ація розвивалася зовсім не так, як першого разу.

Специфіка вітчизняного X II ст. коріниться у специфіці са
мої імперії Рюриковичів. Строго кажучи, і не було ніколи єди
ної м іцної К иївської імперії, яка б далі могла розпастися. 
Це завж ди був конглом ерат дуже різних князівств з цілком 
різним характером зв’язків між ними.

А все ж даний конгломерат в основних рисах відповідав тра
диційним визначенням імперії як «наддержавного утвору, засо
бом існування якого є всебічна агресія» (191, с. 59), або як «склад
ного державного утворення штучного (механічного) типу, яке 
утрим ується в єдності переваж но силою» (1006, с. 113). 
Як слушно зауважує Г. Кнабе, імперія вичерпує себе, коли її колонії 
доганяю ть метрополію  у своєму історичному розвиткові
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(387, с. 48). В XI ст. таке доганяння «Руської землі» здійснили 
Новгородська і Полоцька землі. З того часу імперія була прире
чена. Вона ше мала деякий життєвий ресурс, з чого й скориста
лося два покоління князів (Ярославичі і їх діти), проте цей ре
сурс не був безмежним, і 1132 р. найрозвинутіші окраїни імперії 
почали рішуче виламуватися з усталеної геополітичної схеми. 
Тріщини від цих досить далеких від Києва епіцентрів політичної 
нестабільності дуже швидко -  за якесь одне велике княжіння 
Ярополка (1132-1139) -  охопили і тіло метрополії.

Вже зі зламу ХІ-ХІІ ст. імперія задихається під власною 
вагою. Назовні це виступає як княжі усобиці, але причини не
стабільності були значно глибшими, ніж родинні чвари. Після 
утворення християнських королівств на Близькому Сході і 
зміщення торгових шляхів саме існування величезної імперії 
уздовж шляху від варягів до греків втратило сенс. Київська імпе
рія була розкішною формою, ще не наповненою внутрішнім 
змістом. Вона перебувала у пошуках власної ідентичності.

Праукраїнське ядро імперії зазнало особливо складної ево
люції. Головною суперчністю політичної історії тут була супе
речність між прагненням династії творити величезну імперію 
і вкрай прохолодним ставленням найчисельнішого (державо
творчого) етносу Русі до цього. Династія отруїлася візантійством, 
тобто, в першу чергу, імперською ідеєю. Тому боротьба, скажі
мо, Києво-Печерського монастиря проти візантійства була і бо
ротьбою проти імперства. В цьому -  пояснення виняткової по
пулярності майбутньої лаври, чия політична орієнтація співпала 
зі стихійними народними настроями.

Перша спроба контрольованого, керованого демонтажу 
імперії була здійснена 1097 р., у рік переконливих успіхів хрес
тоносців. Але із посиленним мусульман і початком їхньої «ре
конкісти» проти рицарів виявилося, що торгові шляхи зі Сходу 
на Захід через Русь як додатковий, страхувальний канал зберіга
ють свій сенс навіть за наявності прямого зв’язку через Левант. 
Тому Русь Святополка і, особливо, М ономаха пережила певне 
імперське відродження. Чорномор’я було тим вікном, через яке 
на Русь вривалися вітри історії, що то хилили імперію, то повер
тали її в стабільне положення.

Інша ситуація склалася на початок 1130-х років. На Близь
кому Сході встановився статус-кво. Тамплієри налагодили ста
більну торгівлю з «невірними». Русь остаточно втратила виго
ди, які вона мала як суб’єкт транзитної торгівлі. Невдалий другий
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хрестовий похід 1147 р. викликав новий сплеск внутрішньої бо
ротьби на Русі, оскільки з ’явилися надії, що левантійський ка
нал ось-ось перестане функціонувати і знов набуде колишнього 
значення шлях через Русь. Правда, при цьому постало питання 
про можливе зміщення центру ваги імперського організму -  чи 
залишиться він у Києві, чи зміститься у новий пункт?

Перехід від імперської метрополії до національної держа
ви виявився не прямолінійним рухом (дроблення до рівня окре
мих феодальних помість, а потім -  об’єднання), а складним ко
ливальним процесом, в якому свідома воля князів та їхнього 
оточення перепліталася з об’єктивними соціально-економічни
ми векторами змін. Часто суб’єктивні й об’єктивні чинники були 
спрямовані одне проти одного, взаємогальмувалися. Такі кня
жіння лишалися у літописі доволі блідою розмитою картиною, 
а князі -  слабкими й ірраціональними, тобто, за термінологією 
самих літописців, надто «богобійними» (Ярополк II) або навіть 
«волхвами» (Всеслав Полоцький). Якщо ж лідер максимально 
враховував об’єктивні тенденції, то йому вдавалося домогтися 
об’єктивних успіхів за короткі строки, хоча великих симпатій 
він не набував -  усі політичні суб’єкти, звіяні вітром історії, пер
соніфікували свої життєві невдачі саме з цим князем (Всеволод 
II, для котрого усі літописці, а за ними й історики не шкодували 
чорної фарби). Рідко, але все ж дуже сильний князь (йдеться не 
тільки про індивідуальну психологію, а й про військово-еконо
мічний потенціал) все ж міг переломити об’єктивну тенденцію і 
на більш-менш тривалий час змінити вектор розвитку, як це вчи
нив Андрій Боголюбський, спаливши Київ, або Роман Великий, 
змістивши політичний центр ваги України-Русі до Галичини. 
Легко переконатися, що ці дії пов’язані не так з відцентровими, 
як з доцентровими процесами. Взагалі, усе XII ст. можна розу
міти лише через діалектичний зв’язок відцентрових і доцентро
вих процесів, причому у випадку України-Русі мала місце втеча 
земель і міст від Києва імперського і їхнє об’єднання навколо 
того ж Києва, але вже як національного центру. Внутрішня ево
люція столичної, великокнязівської влади є тією ниткою, яка 
розплутує увесь клубок української історії XII ст.

У 1170-ті р. черговий статус-кво на Близькому Сході по
рушив Салах-ад-Дін. Це негайно викликало активізацію тран
зитної торгівлі через Русь і відповідно новий сплеск внутріш
ньої боротьби. Ще більше вона розгорілася напередоні третього 
хрестового походу 1196 р. і особливо під час підготовки до
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четвертого походу, коли Роман Великий остаточно переорієн
товується з південних економічних зв ’язків на західні і н а
магається у зв’язку з цим здійснити грандіозну геополітичну 
перебудову цілої України-Русі.

Характеристика епохи лише як «періоду роздроблення» 
надто огрублює діалектику процесу, хоча ще більшою помил
кою було б відкидання, повне заперечення цієї риси, справді, 
притаманної епосі, хоч і не визначальної для неї.

Але якщо з характеристикою вітчизняної державності як 
роздрібненої, удільно-вічевої, конфедеративної, федеративної тощо 
ще можна погодитися з певними застереженнями, то характерис
тика самої роздробленості як феодальної є ще менш вдалим.

Ф еодальний спосіб виробництва зовсім  не ш товхав 
суспільство до державно-територіальної роздробленості, він од
наково вимагав як відцентрових, так і доцентрових процесів, але 
зовсім не соціально-економічні чинники запускали ці механіз
ми. Взаємоборня регіональних еліт XII ст. надто нагадує ана
логічну боротьбу в Україні XX ст., де вже з 1960-х (а то й з 20-х) 
чітко бачимо три найбільші територіальні угруповання -  хар
ківське, дніпропетровське і донецьке. Наприкінці століття до них 
долучаються ще кілька, але чіткіше вони виступлять вже у на
ступному XXI віці. Те, що у феодальному й індустріальному 
суспільстві спостерігаєм о аналогічні політичні феномени, 
свідчить, що вони мають не соціально-економічну, не форма
ційну, а зовсім іншу природу -  етнополітичну. І у XII, і у XX ст. 
маємо дві аналогічні смуги етнополітичної історії, коли Україна 
виривається з імперських структур і намагається ступити на шлях 
етнотериторіального державотворення.

Період УРСР аналогічний періодові правління Всеволода I-  
Святополка-Мономаха і його старших синів, коли теж було тим
часово призупинено розпад імперії, хоча підспудно він продов
жувався. У Х І-Х ІІ ст. ця перерва тривала близько 56 років 
(1083-1139), у XX- близько 68 (1922-1990). За першою паузою 
послідувало чимало десятиліть трансформації, сповнених кри
вавої боротьби регіональних еліт. Подібні проблеми стоять пе
ред Україною і зараз.

Після 1139 р. боротьба проімперських і антиімперських 
тенденцій вступила у вирішальну стадію. Причому, якщо спер
шу утвердження України-Русі відбувалося відносно швидко (за 
Всеволода II), то далі дійш ло до ж орсткого протистояння 
Ізяслава II й Юрія, потім послідувала міні-пауза Ростислава і
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вирішальний перелом 1169 р. Відтак розгорнулася позиційна 
війна з зовнішніми силами і пошуки компромісів у внутріш 
ньому житті (дуумвірат Святослава і Рюрика). Після вичерпан
ня цих компромісів надійшов час могутньої (але передчасно пе
рерваної) централізаторської діяльності Романа. Отже, період 
після 1139 р. розпадається на такі фази:

1) перш і успіхи на новом у шляху, супроводж увані 
певною ейфорією -  7 років (1139-1146);

2) виріш альна боротьба, коли протистояння старих і 
нових тенденцій найбільш небезпечне -  12 років (1146-1158);

3) відновлення сил -  11 років (1158-1169);
4) стабілізація ситуації всередині суспільства і на зовнішній 

арені -  25 років (1169-1194);
5) модернізація державно-політичної системи -  з 1194 р., 

причому ця фаза виходить за межі аналізованого століття.
Співвідношення між тривалостями чотирьох завершених 

фаз -  1: 2: 2: 4. Тут відчувається певна пропорційність, але ряд 
надто короткий для підведення змістовних висновків. Правда, 
найпростіші з них напрошуються самі собою. Процес носить 
чітко виражений коливальний характер, фази суспільної актив
ності і спокою змінюють одна одну, причому кожна наступна 
активна фаза триваліша від попередньої активної, отже, є менш 
інтенсивною. Наступна фаза спокою теж є довшою від поперед
ньої спокійної фази. Отже, у ній суспільство накопичує більше 
енергії для подальшої активності. Врешті-решт рівень суспіль
ної напруги під час суміжних активної і пасивної фаз мав би 
зрівнятися. Чи не з цим пов’язане припинення літописання і 
взагалі брак джерел (та й, схоже, яскравих подій) на зламі 
галицько-волинської і литовської епох української історії? Як 
говорив М. Г оголь, «історія перетворилася на географію ». 
Такий стан означав, що народність остаточно сформувалася і далі 
живе у спокійному режимові, розвивається на власній основі, 
аж доки етнос не дійде до формування на основі народності вже 
нації (козацько-гетьманська доба).

Цікаво, що такі форми існування українського етносу як 
народність і нація розпочали своє становлення у політичнх орга
нізмах імперського типу (так звана Київська Русь, Річ Посполи
та), а досягли логічного розвитку вже у постімперських струк
турах (дуже аморфне Велике князівство Литовське, Руське і 
Жемайтійське; СРСР-СНД).

Свого часу І. Липа писав: «Традиції права Києва є дуже
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важливі і невідомо, чи й у нинішніх часах українці не поверну
лися б до деяких з них» (633, с. 186). І. Дзюба, виступаючи на 
І Конгресі Міжнародної Асоціації українознавців, теж підкрес
лив, що в Україні здавна «народжувалися суспільні моделі і 
цінності, які збагачували або могли збагачувати світовий досвід 
самоорганізації людства. На Україні народжувалися і деякі пе
редові для свого часу, а то й випереджальні ідеї» (336, с. 37). 
Політичні моделі X II ст., попри усю віддаленість тих часів 
від нашої доби, виявляються сповненими глибокого змісту, 
повчального навіть для українців початку XXI віку.

XII століття, як ніякий інший період вітчизняної історії, за
свідчило, що столицею стабільної Української держав може бути 
лише Київ. Попри усі тодішні випробування він не лиже не втра
чає свого політичного значення, а й відроджується у новій якості 
як визнаний центр етнотериторіальної структури України. Тому 
кабінетний термін “Галицько-Волинська держава” не повністю 
розкриває сутність етнополітичної орієнтації Романа Великого.

Зміна державно-політичних моделей України-Русі XII ст. 
зумовлювалася дуже складними трансформаційними процеса
ми, викликаними як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками, 
точніше діалектичною єдністю перших і других. Під внутрішні
ми чиннимами розуміємо поступадбний розвиток східнослов’ян
ських народностей, які доростають до потреби у власній дер
жавності. Із зовніш ніх же чинників трансф орм ац ії Русі 
найважливіш им уявляється нестабільність функціонування 
шляху з Варяг у Греки впродовж цього століття.

Не є простим співпадінням той факт, що невдовзі після по
чатку Першого хрестового походу, який дестабілізував функціо
нування шляху з Варягів у Греки, на Русі відбувся Люберець- 
кий з ’їзд  князів, що мав перелом не значення для усієї 
давньоруської історії. Зміна енономічної кон’юнктури (а вона 
почалася ше попереднього десятиліття внаслідок нестабільності 
на візантійсько-сельджуцькому кордоні) зумовила врешті-решт 
зміни і політичного устрою держави Рюриковичів.

На теренах колишньої імперії Рюриковичів формувалося 
кілька етнотериторіальних держав, чия стабільність грунтува
лася на співпадінні в основному їхньої державної території і меж 
розселення основного (державотворчого) етносу.



297

СПИСОК ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ

I. Анна Комнина. Алексиада. -  М : Наука, 1965; -  688 с.
2. Апокрифы Древней Руси. -  М.: Наука, 1997. -  256 с.
3. Апракос Мстислава Великого. -  М.: Наука, 1983. -  426 с.
4. Былины: Киевский цикл. -  К.: Дніпро, 1982. -  254 с.
5. Былины в записях и переводах XVII -XVIII в. -  М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. -

320 с.
6. «Великая хроника» о Польше, Руси и их соседях ХІ-ХІІІ в. -  М.: Изд-во МГУ,

1987. -  259 с.
7. Вопросы Кирика, Саввы и Ильи с ответами Нифонта// Памятники

др. канонического права. -  Ч. 1. -  СПб., 1908. -  С. 21-62.
8. Высоцкий С. Д. Киевские графитги. -  К.: НД, 1995. -  207 с.
9. Высоцкий С. А. Средневекоые надписи Софии Киевской. -  К.: Наук, думка,

1976. -  455 с.
10. Висоцький С. О. Епіграфічні знахідки з Чернігова// Археология. -  В. 48. -  1984.

-  С. 92-96.
II. Галл Аноним. Хроника и деяния князей или правителей польских. -  М.: Изд-во

АН СССР, 1961.-171 с.
12. Гаркави А. Я. Сказання мусульманских писателей о славянах и руссах. -  СПб.,

1870. -  278 с.
13. Гельмольд. Славянская хроника. -  М.: Изд-во АН СССР, 1963. -  299 с.
14. Генрих Латвийский. Хроника Латвии. -  М .; Л., 1938. -  607 с.
15. Грамоты Великого Новгорода и Пскова. -  М. ; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. -

407 с.
16. Густинський літопис. Фрагменти// Українська література XVII ст. -  К.: Наук.

думка, 1987. -  С. 146-166.
17. ал-Джувайни. Ступени совершенства катибов. -  М.: Наука, 1985. -  159 с.
18. Древнерусские письменные источники Х-ХІІІ в. -  М.: Наука, 1991. -  542 с.
19. Древнерусские предания. -  М.: Сов. Росс., 1982. -  366 с.
20. Житие св. Леонтия Ростовского. Краткая редакция// Православный собеседник.

-  1858.- Ч .  1 .-С . 301-307.
21. Житие св. Леонтия Ростовского. Пространная редакция// ЧОИДР. -1893. -

Ч .4 .- С . 1-23.
22. Житие св. Бориса и Глеба и службы им. -  СПб., 1916. -  102 с.
23. Заборов М. А. История крестовых походов в документах и материалах. -  М.:

Наука, 1977. -  272 с.
24. Зарубин Н. Н. Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII в. и их

переделкам. -  Л., 1932. -  166 с.
25. Иоанн Киннам. Краткое обозрение царства Иоанна и Мануила Комнинов. -

СПб., 1859.-618 с.
26. Ироическая песнь о походе на половцов... -  М., 1800. -  48 с.
27. История средних веков. Хрестоматия: В 2 т. -  М., 1974.
28. История средних веков. Хрестоматия: В 2 т. -  М., 1988.
29. Каменные бабы: Каталог. -  Днепропетровск: Промінь, 1976. -  102 с.
30. Києво-Печерський Патерик. -  К.: Либідь, 1991. -  255 с.



298

31. Клари де Робер. Завоевание Константинополя. -  М.: Наука, 1986. -  174 с.
32. Никольский Н. О литературных трудах митр. Климента Смолятича: Материалы

и исследование. -  СПб., 1892. -  229 с.
33. Карпини П. История монгалов. Рубрук Г. Путешествие в восточные страны. -

М.: Географгиз, 1957. -  270 с.
34. Козьма Пражский. Чешская хроника. -  М.: Изд-во АН СССР, 1962. -  296 с.
35. Константан Багрянородный. Об управлений империей. -  М.: Наука, 1989. -

486 с.
36. Латиноязычные источники по истории Древней Руси. Германия, 

cep. XII -  сер. XIII в. -  М .; Л.: Наука, 1990. -  328 с.
37. Летописец Переяславля Суздальского. -  М., 1851. -  174 с.
38. Летописный свод XV в.// Материалы по истории СССР. -  В. 2. -  М.: Изд-во АН

СССР, 1955.- С .  273-321.
39. Літопис Руський. -  К.: Дніпро, 1989. -  591 с.
40. Літописні оповіді про похід кн. Ігоря. -  К.: НД, 1988. -  191 с.
41. Низами. Искендер-намэ. -  М.: ГИХЛ, 1953. -  803 с.
42. Никита Хониат. История: В 2 т. -  СПб., 1860-1862.
43. Никифор, митр. Послание// Русск. достопамятности. -  Ч. 1. -  М., 1815. -  

С. 59-75.
44. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. -  М .; Л.: Изд-во

АН СССР, 1950. - 610 с.
45. Орлов А. С. Библиография русских надписей ХІІ-ХѴ вв. -  М. ; Л.: Изд-во 

АН СССР, 1936. -  179 с.
46. Памятники виз. л-ры ІХ-ХІѴ в. -  М.: Наука, 1969. -  463 с.
47. Памятники л-ры Др. Руси: XII в. -  М.: Худ. л., 1980. -  707 с.
48. Памятники русского права. -  В. 1. -  М.: Юр. л-ра, 1952. -  285 с.
49. Памятники среднее, лат. л-ры Х-ХІІ в. -  М., 1972. -  559 с.
50. Повесть врем. лет: В 2 ч. -  М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950.
51. Повесть о зачале Москвы// Материалы по истории СССР. -  В. 2. -  М.: Изд-во

АН СССР, 1955. -  С. 211-246.
52. ПСРЛ. -  Т. 1. Лаврентьевская летопись. -  М.: ИВЛ, 1962. -  578 с.
53. ПСРЛ. -  Т. 2. Ипатьевская летопись. -  М.: ИВЛ, 1962. -  938 с.
54. ПСРЛ. -  Т. 2. Ипат. и Густынск. л-писи. -  СПб., 1843. -  337 с.
55. ПСРЛ. -  Т. 3. Новг. летописи, 1, 2 и 3-я. -  СПб., 1841. -  308 с.
56. ПСРЛ. -  Т. 4. Новгородская 4-я летопись, Псковская 1-я летопись. -  СПб., 1848.

-  343 с.
57. ПСРЛ. -Т . 5. Псковская вторая летопись. Софийская первая летопись. -  СПб.,

1851.-279 с.
58. ПСРЛ. -  Т. 6. Софийские 1 и 2-я летописи. Отрывок Русской летописи, -  СПб.,

1853. -  360 с.
59. ПСРЛ. -  Т. 7. Летопись по Воскр. списку. -  СПб., 1856. -  347 с.
60. ПСРЛ. -  Т. 8-13. Патриаршая или Никоновская л-пись. -  М.: Наука, 1965.
61. ПСРЛ. -  Т. 15. Летописный сборник, именуемый Тверскою летописью. -СПб.,

1863. -  504 с.
62. ПСРЛ. -  Т. 16. Летописный сборник, именуемый летописью Авраамки. -  СПб.,

1889.
63. ПСРЛ. -  Т. 17. Западнорусские летописи. -  СПб., 1907.
64. ПСРЛ. -  Т. 18. Симеоновская летопись. -  СПб., 1913. -  313 с.
65. ПСРЛ. -  Т. 20. Львовская летопись. -  СПб., 1910. -  417 с.



299

66. ПСРЛ. -  Т. 21. Книга Степенная царского родословия: В 2 ч. -  СПБ., 1908-1913.
67. ПСРЛ. -  Т. 22. Хронографы. -  СПб., 1911. -  255 с.
68. ПСРЛ. -  Т. 23. Ермолинская летопись. -  СПб., 1910. -  243 с.
69. ПСРЛ. -  Т. 24. Типографская летопись. -  Пг., 1921. -  271 с.
70. ПСРЛ. -  Т. 25. Московский летописный свод конца XV века. -  М.; Л., 1949. -

462 с.
71. ПСРЛ. -  Т. 26. Вологодско-Пермск. л-пись. -  М., 1959. -  416 с.
72. ПСРЛ. -  Т. 28. Летописный свод 1497 г. Летописный свод 1518 г. -  М.;Л.: 

Изд-во АН СССР, 1963. -  411 с.
73. ПСРЛ. -  Т. 30. Владимирский летописец. Новгородская Вторая (Архивская) 

летопись. -  М.: Наука, 1965. -  240 с.
74. ПСРЛ. -  Т. 31. Летописцы посл. четв. XVII в. -  М.: Наука, 1968. -  262 с.
75. ПСРЛ. -  Т. 33. Холмогорская летопись. Двинский летописец. -Л.: Наука, 1977.

-  250 с.
76. ПСРЛ. -  Т. 34. Постниковский, Пискарёвский, Московский и Вельский 

летописцы. -  М.: Наука, 1978. -  312 с.
77. ПСРЛ. -  Т. 37. Успожские и Вологодские летописи ХѴІ-ХѴІІІ в. -  М.: Наука,

1982. -  288 с.
78. ПСРЛ. -  Т. 38. Радзивилл. летопись. -  Л.: Наука, 1989. -  177 с.
79. Правда Русская: В 3 т. -  М. ; Л.: Изд-во АН СССР, 1940-1963.
80. Присёлков М. Д. Троицкая летопись. -  М., 1950. -  514 с.
81. Псковские летописи. -М. ; Л.: Изд-во АН СССР, 1941. -  147 с.
82. Путешествие Абу Хамида аль-Гарнати в Восточную и Центральную Европу

(1151-1153 г .). -  М.: Наука, 1971.
83. Рогачевская С. Б. Цикл молитв Кирилла Туровского. Тексты и исследования.

-  М.: Языки русск. к-ры, 1999. -  280 с.
84. Российское законод-ство: В 9 т. -  Т. 1. -  М.: Юр. л., 1984. -  432 с.
85. Рыбаков Б. А. Русские датированные надписи ХІ-ХІѴ в. -  М.: Наука, 1964. -

48 с.
86. Рыбина Е. А. Повесть о новгородском посаднике Добрыне// АЕ за 1977. -  М.,

1978. -  С. 79-85.
87. Садр ад-Дин Али ал-Хусейни. Сообщение о сельджукском государстве. -  М.:

Наука, 1980. -  272 с.
88. Сборник док-нтов по соц.-эк. истор. Византии. -  М., 1951.
89. Свєшніков І. Звенигородські грамоти на бересті// Дзвін. -  1990. -№ 6. -  

С. 127-131.
90. Серебрянский Н. Древнерусские княжеские жития. Обзор редакций и тексты//

ЧОИДР. -  1915. -  Кн. 3.
91. Синопсис. -  К., 1680. -  224 с.
92. Сказание о чудесах Владимирской иконы Божьей Матери/ С предисл. 

В. О. Ключевского. -  М., 1878. -  178 с.
93. Софонович Ф. Хроніка з літописців стародавніх. -  К.: Наук, думка, 1992. -

334 с.
94. Средневековое городское право ХІІ-ХІІІ в. -  Саратов: Из-дво СарГУ, 1988. -

178 с.
95. Стасюлевич М. История ср. веков в её писателях и исследованиях новейших

учёных: В 3 т .- Т. 3 .- Ч. 1.- М., 1887.- 779 с.
96. Столярова Л. В. Древнерусские надписи ХІ-ХІV в. на пергаментных кодексах.

-  М.: Наука, 1998. -  414 с.



300

97. Татищев В. Н. История Российская: В 7 т. — Т. 2, 3. -  М .; Л.: Изд-во АН СССР,
1963-1964.

98. Тизенгаузен В. Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды.
- Т .  І .-С П б., 1884.-316 с.

99. Титов А. Житие св. Леонтия, епископа Ростовского. -  М., 1893. -  112 с.
100. Тихомиров М. Н., Щепкина М. В. Два памятника новгородской письменности. 

~М ., 1952.-68 с.
101. Три еврейских путешественника XI и XII ст. Эльдид Дансей, Вениамин 

Тудельский и Петахий Регенсбургский. -  СПб., 1881. -  264 с.
102. Усама ибн Мункыз. Книга назидания. -  М., 1958. -  327 с.
103. Успенский сборник XII -  XIII в. -  М.: Наука, 1971. -  754 с.
104. Фирдоуси. Шахнамэ: В 6 т. -  М., 1984-1989.
105. Хрестоматия по истории средних веков: В 3 т. -  Т. 2. Х-ХѴ в. -  М.: Соцэкгиз, 

1963.-751 с.
106. ал-Хусайни Садр. Сообщения о Сельджукском г-ве. -  М.: Наука, 1980. -  273 с.
107. Щавелева Н. И. Польские латиноязычные средневековые источники: Тексты, 

переводы, комментарии. -  М.: Наука, 1990. -  208 с.
108. Щавелева Н. И. Послание епископа краковского Матвея Бернарду 

Клервоскому об «обращении русских»// ДГ. -  1976. -  С. 110-125.
109. Щапов Я. Н. Смоленский устав князя Ростислава Мстиславича// 

АЕ за 1962 г. -  1963. -  С. 37-47.
110. Янин В. Л. Актовые печати Древней Руси. -  Т. 1. Печати X -  нач. XIII в. -  М.: 

Наука, 1970. -  326 с.
111. Янин В. Л. Новг. акты ХІІ-ХѴ вв. -  М.: Наука, 1991.- 383 с.
112. Янин В. Л., Зализняк А. А. Новгор. грамоты на берёсте. Комментарий 

(из раскопок 1951-1983 г . ). -  М.: Наука, 1986. -  309 с.
113. Adam Bremensis. Gesta Hammenburgensis ecclesiae pontificum// MGH SS. -  V. 7. -  

P. 267 -  389.
114. Annales Magdeburgenses// MGH SS. -  1859. -  V. 16. -  P. 188.
115. Annales Lundenses// MGH SS. -  V. 1. -  P. 204.
116. Annalista Saxo// MGH SS. -  V. 6. -  P. 542 -  777.
117. Cronica Albrici monachi Trium fontium// MGH SS. -  1874. -  V. 23. -  P. 885.
118. Dlugosis I. Historiae Polonicae. -  T. 1. -  Lipsiae, 1711.
119. Herbordi. Vita Ottonis// MPH. -  T. 2. -  1868. -  P. 74.
120. Historica Russiae monumenta. -  St. -  Peterb., 1841.
121. Innocentii Ш Gesta et Epistolae// Patrologiae cursus completus. Seria latinae. -  V. 214.
122. Ioann Cinnamus. Epitome rerus. -  Bonnae, 1836.
123. Kronica Wielkopolsca. -  Warszawa, 1965. -  264 s.
124. Ministra Wincentego Kronica Polsca. -  Warszawa, 1974.
125. Nicita Choniates. Historia. -Bonnae, 1835.
126. Ortliebi zwifaltensis chronicon// MPH. -  V. 2. -  P. 3.
127. Regesta pontificum romanorum. -  T. 1-2. -  Lipsiae, 1885-1888.
128. Rocnik gomoslavski// MPH. -  V. 3. -  P. 715.
129. Rocnik kapitulny krakowski// MPH. -  V. 2. -  P. 800.
130. Rocnik krakowski// MPH. -  V. 2. -  P. 815.
131. Rocnik trasci// MPH. -  V. 2 .- P. 835.

* * *

132. Авдусин Д. А. Ключ-город// Путешествие в древность. -  М.: Изд-во МГУ, 
1983.-С .  92-122.



ЗОЇ

133. Агаджанов С. Г. Государство Сельджукидов и Средняя Азия в ХІ-ХІІ в. -  М.: 
Наука, 1991. -  303 с.

134. Агаджанов С. Г. Очерки по истории огузов и туркменов Средней Азии
ІХ-ХІІЇ в. -  Ашхабад, 1963. -  285 с.

135. Агеев А. М., Установ Е. Ф. Воєнная организация и военное иск-во Киевской 
Руси (ІХ-ХІІ в.)// ВИЖ. -  1987. -  № 12. -  С. 71-76.

136. Александров-Липинг Ю. А. Далёкое прошлое соловьиного края. -  Воронеж:
Центр. -  Черн. кн. изд., 1971. -  158 с. „

137. Алексеев Л. В. Домен Ростислава Смоленского// Средневековая Русь. -  М.: 
Наука, 1976. -  С. 53-59.

138. Алексеев Л. В. Полоцкая земля в ІХ-ХІІІ в. -  М.: Наука, 1966. -  295 с.
139. Алексеев Л. Смол, земля ІХ-ХІІІ в. -  М: Наука. 1980. -  261 с.
140. Алексеев Ю. А. «И начаста жити мирно-и в братолюбстве...»// ВИЖ. -  . 

1996. -  № 4. -  С. 89-94.
141. Алексеев Ю. Г. Историческая концепция Русской земли и политическая 

доктрина централизации государства// Проблемы отечественной и всеобщей 
истории. -В. 10. -  Л., 1987. -  С. 140-154.

142. Алин В. В. Русь на богатырских заставах//ВИ. -  1968. -  № 12. - С. 98-115; 1969. 
- №  1 .-С . 138-152.

143. Альшиц Д. Н. Что означает «Пирогощая» русск. летописей и «СОПИ»// 
Иссл. по отечеств. источниковедению. -  В. 7. -  М., 1964. -  С. 475 - 482.

144. Ангелов Д. Восстание Асеней и восстановление среднев. Болгарского 
г-ва // ВВ. -  Т. 47. -  1986. -  С. 47-64.

145. Андрияшев А. Очерк истории Волынской земли до конца XIV века. -  К., 1887.
-  232 с.

146. Антонович М. Історія України: В 4 т. -  Прага, 1940-1942.
147. Анчабадзе 3. В. Кипчаки Сев. Кавказа по данным груз. летописей XI -  XIV в.

// Материалы сессии по проблеме происх. балкарского и карачаевского 
народов. -  Нальчик, 1960. -  С. 117.

148. Аристов Н. Н. О земле Половецкой. -  К., 1877. -  36 с.
149. Арлоу У. Таямніцы полацкай гісторыі. -  Мінск, 1994. -  456 с.
150. Артамонов М. И. СаркелШИА. -  Т. 62. -  1959. -  С. 82-84.
151. Артеменко 1.1. Основні підсумки і завдання археологічних досліджень в УРСР 

// Археологія. -  В. 26. -  1978. -  С. 3-20.
152. Археология Укр. ССР: В 3 т. -  Т. 3. -  К.: НД, 1985. -  573 с.
153. Арциховский А. В. Археологическое изучение Новгорода// МИА. -  Т. 55. -  

1956. -  С. 3-22.
154. Арцыбашев Н. С. Повествование о России. -  Т. 1. -  Кн. 2. -  М., 1866. -  214 с.
155. Афанасьев В. А. Вероятный путь князя Игоря Северского на половцев в 

1185 г.// ИЖ. -  1939. -  № 6. -  С. 45-56.
156. Бабишкин С. Д. Міжнар. культосвітні зв’язки Давньор. держави X -  XIII ст7/ 

Пит. іст. народів СРСР. -  X., 1973. -  В. 16. -  С. 148-155.
157. Багалей Д. И. История Северской земли до половины XIV ст. -  К., 1882. -  

310 с.
158. Багалей Д. Русск. история. -  Т. 1. -  М.: Изд-во Сытина, 1914. -  514 с.
159. Багалій Д. І. Нарис історії України. -  К.: Час, 1994. -  288 с.
160. Багалій Д. І. Нарис української історіографії: В 2 т. -  К., 1923-1926.
161. Бадзьо Ю. Право жита. -  К.: Таксон, 1996. -  399 с.
162. Бантыш-Каменский Д. М. История Малой России. -  К.: Час, 1993. -  603 с.



3Q2

163. БартоЖд В. В. Соч.: В 9 т. -  М.: ИВЛ, 1963 -  1977.
J64. Баскаков Н. А. Тюркские языки. -  М.: ИВЛ, 1960. -  352 с.
165. Батюшков Н. Белоруссия и Литва. -  СПб., 1898. -  183 с.
166. Бахрушин С. В. К вопросу о крещении Киевской Руси// ИМ. -1937. -  № 2. -  

С. 40-77.
167. Белецкий В. Д., Белецкий С. В. Печать кн. Игоря// Древности славян и Руси. -  

М.: Наука, 1988.-С .  105-110.
168. Бєліков В. О. Про похід князя Ігоря на половців у 1185 р,// УІЖ. -  1987. -  № 2. 

-С . 102-106.
169. Беликова Т. С. Княжеская власть в Галиче времён Ярослава Осмомысла// 

ВЛГУ. История. -  1990. -  В. 3. -  С. 22-28.
170. Беляев И. История Новгорода. -  Кн. 2. -  М., 1866. -  452 с.
171. Бердзенишвили Н., Джавахишвили И., Джанашиа С. История Грузни. -  Ч. 1. -  

Тбилиси, 1950. -  459 с.
172. Бережков Д. Н. О храмах Влад.-Сузд. княжества//Тр. Владим. учёной архивной 

комиссии. -  Т. 5. -  Владимир, 1902.
173. Бережков М. Н. О торговле Руси с Ганзой до конца XV в. -  СПб., 1879. -  

146 с.
174. Бережков Н. Г. Хронология русского летописания. -  М.: Наука, 1963. -  376 с.
175. Берестов В. Новгород// Общая газета. -  1995. -  4 октября.
176. Берёзкин Ю. Е. Инки: исторический опыт империи. -  Л.: Наука, 1991. -  230 с.
177. Беркович М. Е. О характере немецкой средневековой общности в ХІ-ХІІІ в.// 

С В .-В . 3 6 .-  1973.-С . 165-187.
178. Берлінський М. Історія м. Києва. -  К.: НД, 1991. -  318 с.
179. Бернштейн-Коган С. В. Путь из варяг в греки// ВГ. -  В. 20. -  1920. -  С. 82-97.
180. Бестужев-Рюмин К. Русская история. -  СПб., 1872. -  480 с.
181. Бєліков В. О. Про похід Ігоря на половців у 1185 р.// УІЖ. -  1987. -  № 2. -  

С. 102-106.
182. Бибиков М. В. Древняя Русь и Византия в свете новых и малоизвестных визант. 

источников// Восточная Европа в древности и средневековье. -  М.: Наука, 
1978.- С .  296-301.

183. Білодід О., Тимошенко Б., Толочко П. Загадкова загибель Ігоря Ольговича// 
Київ. -  1986. -  №  12. -  С. 135-148.

184. Богородницкий В. Введение в татарский язык. -  Казань, 1937. -  215 с.
185. Бозоян А. А. Восточная политика Византии и Киликия в годы правлення 

императора Иоанна II Комнина (до 1136 г. )// Кавказ и Византия. -  В. 5. -  
Ереван, 1987. -  С. 5-13.

186. Бойко М. З історії Чернігова ѴНІ-ХНІ ст.// СЛ. -  1996. -  № 4. -  С. 94-98.
187. Болховітінов Є. Вибрані праці з історії Києва. -  К.: Либідь; ІСА, 1995. -  385 с.
188. Большаков Л. Н., Коваленко В. П., РаппопортП. А. Новые данные о памятниках 

древнего зодчества Чернигова и Новгорода-Северского// КСИА. -  В. 195. -  
1989.-С . 102-105.

189. Бондаренко П. В. До питання визначення історичних кордонів українського 
королівства напр. XI -  поч. XIV ст.// Наукове пізнання. -  В. 3. -  Одеса, 1999. -  
С. 66-72.

190. Бондаренко П. В. Чи орієнтувався в зовнішній політиці на Візантію Ярослав 
Осмомисл?// Вісник Одеського інтституту внутрішніх справ. -  В. 2. -  1997. -  
С. 144-148.

191. Боргардт О. Імперська історія та сучасність// РД. -  1995. -  № 7 -  8. -  С. 58-62.



303

1 9 2 . Борисенко В. Й. Курс укр. історії. -  К.: Либідь, 1996. -  615 с.
193 Борисецкий Е. П., Пасецкий В. М. Тысячелетняя летопись необычайных явлений 

природы. -  М.: Мысль, 1988. -  522 с.
194 Бочарніков Д. Київська Русь: від демократичного союзу племен до 

‘ федерації // НП. -  1997. -  № 1. -  С. 53-55.
195. Брайчевский М. Ю. Диархическая с-ма в древнер. городе XII -  нач. XIII в.// 

Др. славяне и Киевск. Русь. -  К., 1989. -  С. 135-141.
196. Брайчевський М. Ю. Конспект історії України. -  К., 1993. -  328 с.
197. Брайчевський М. Ю. Рец. на: Рыбаков Б. А. «СОПИ» и его современники. -  

М., 1971//УІЖ .- 1971.-№  12.-С . 137-139.
198. Брим В. А. Путь из варяг в греки// ИАН. Серия отд. общественных наук. -  

1932. -  № 2. -  С. 42-56.
199. Бруцкус І. Ю. Перші звістки про єврею у Польщі та на Русі// Наук, збірник 

істор. секції ВУАН.- Т. 26.- 1927.- С. 62-71.
200. Брюсова В. Г. К вопросу о происхождении Владимира Мономаха// ВВ. -  Т. 28.

-  1968.- С .  127-136.
201. Бубенок О. Б. Ясы и бродники в степях Восточной Европы (VI- нач. XIII в .). -  

К.: Логос, 1997. -  218 с.
202. Бугай А. С. Один з старовинних оборонних рубежів на території Київщини// 

У ІЖ .- 1 9 7 1 .-№ 7 .-С. 112-120.
203. Буганов В. И. Очерки истории классовой борьбы в Росии XI - XVIII в. -  М.: 

Просвеїцение, 1986. -  237 с.
204. Буганов В. И., Преображенский А. А., Тихонов Ю. А. Эволюция феодализма 

в России. -  М.: Мысль, 1980. -  342 с.
205. Будовниц И. У. Владимир Мономах и его воєнная доктрина// ИЗ. -  Т. 22. -  

1947.- С .  42-100.
206. Будовниц И. У. Общественно-политическая мысль древней Руси (ХІ-ХІѴ вв.).

-  М., 1960. -  488 с.
207. Буйських С. Б., Івлєв М. М. Про осіле населення понизь Дніпра і Пд. Бугу у

Х-ХІІІ сг.// Археологія.- 1991.- № 4 .- С .89-104.
208. Буниятов 3. М. Государство атабеков Азербайджана (1136-1225). -  Баку, 

1978. -  216 с.
209. Буниятов 3. М. Государство хорезмшахов (1097 -  1231). -  М.: Наука, 

1986. -  248 с.
210. В Институте истории// ВИ. -  1950. - №  1 .-С . 155-158.
211. Вакулина E. Н. Изестия Киево-Печерского Патерика о Древней Руси// ВИ. -  

1 9 8 6 .-№ 9 .-С .  174-178.
212. Василевский В. Г. Древняя торговля Києва с Регенсбургом// ЖМНП. -  1888.

-  № 7. -  Отд. 2. -  С. 1 -1 2 .
213. Васильев А. А. Византия и арабы. -  СПб., 1902. -  226 с.
214. Васильев А. А. История Византии. -  Пг., 1923. -  120 с.
215. Васильев А. А. Курс истории средних веков. -  М.: Изд-во Сытина, 1915. -  208 с.
216. Васильева Л. Жёны русской короны. -  Кн. 1. -  М.: Атлантида XXI век, 1999. -  

416 с.
217. Васильев А. А. Готы в Крыму// ИРАИМК. -  Т. 5. -  1927. -  С. 33-41,
218. Ваян А. Заметки о «Поучений» Владимира Мономаха// Проблемы совр. 

филологии. -  М.: Наука, 1965. -  С. 335-341.
219. Введенский Д. А. К истории образования Новгородской республики// 

УЗ ХГУ. -  Кн. 15. -  1939. -  С. 10-30.



304

220. Велика історія України. -  Т. 1. -  К.: Глобус, 1993. -  352 с.
221. Венелин Ю. О споре между южанами и северянами на счёт их россизма// 

ЧОИДР. -  1848. -Т .  3. -  С. 1-18.
222. Вернадский Г. В. Киевск. Русь. -  Тверь; Москва, 2000. -  448 с.
223. Вершинский А. Н. К истории путей сообщения Киевской Руси с северо- 

востоком// Тверская старина. -  1911. -  № 6.
224. Вікул Л. Смерть Володимирка Галицького// КС. -  1999. -№ 1. -  С. 21-32.
225. Виллар Ж. и К. Формирование фр. нации. -  М.: ИЛ, 1957. -  335 с.
226. Вилинбахов В. Б. Балто -Волжский путь// СА. -  1963. -№ 3. -  С. 126-136.
227. Вилинбахов В. Б. Древнейшее русск. известие о походе новгородцев 

«за море»// ВИ. -  1963. -  № 1. -  С. 196-199.
228. Винокур І., Трубчанінов С. Давня і середньовічна історія України. -  К.: Глобус, 

1996. -  224 с.
229. Виппер Р. Ю. Исторпя средних веков. -  М., 1947. -  294 с.
230. Віроцький В. Д. Храми Чернігова. -  К.: Техніка, 1998. -  208 с.
231. Висоцький С. О. Київська писемна школа Х-ХІИ ст. -  Львів; Київ; Нью-Йорк, 

1998. -  247 с.
232. Власовський І. Нарис історії Української православної церкви. -  Т. І. 

Х-ХѴ1І ст. -  К.: Либідь, 1998. -  293 с.
233. Воинов С. С. Кто ты, Ярославна?// PP. -  1986. -№ 3. -С. 106-109.
234. Воїнов С. Новгород-Сіверський// СЛ. -  1998. -  № 4. -  С. 17-26.
235. Войтович Д. В. Волинська земля княжих часів (Х-ХІІ ст .)// Проблеми іст-чної 

геогр. України. -  К.: НД, 1991. -  С. 10-23.
236. Войтович Л. В. Генеалогія династій Рюриковичів і Гедимі- новичів. -  б. м., 

1992.- 199 с.
237. Волжская Болгария и Русь-Казань, 1986. -  151 с.
238. Волконский А. И. Историческая правда и украинская пропаганда. -  Турин, 

1920.- 165 с.
239. Воробьёва Е. В., Тиц А. А. Анализ и реставрация Успенского собора в Галиче// 

CA. -  1983. -  № 1. -  С. 213-230.
240. Воронин Н. Н. Андрей Боголюбский и Лука Хризоверг// ВВ. -  Т. 21. -  1962. -  

С. 29-50.
241. Воронин Н. Н. Владимиро-Суздальская земля в ХІ-ХИ в.// ПИДО. -1935. -Т . 5.
242. Воронин Н. Н. Владимиро-Суздальское княжество// БСЭ. Изд. З- е. -  Т. 5. -  

Стб. 424-425.
243. Воронин Н. Н. Древнерусские города. -  М., 1945. -  103 с.
244. Воронин Н. Н. Древняя Русь: история и искусство// ВИ. -  1967. -  № 2. -  С. 45-58.
245. Воронин Н. Н. «Житие Леонтия Ростовского» и визант. -русск. отношения 

второй пол. XII в.// ВВ. -  Т. 23. -  1963. -  С. 23-46.
246. Воронин Н. Н. Замок Андрея Боголюбского// Архитектура СССР. -  1939. -  

№ 11.-С . 32-34.
247. Воронин Н. Н. Зодчество Сев. -Вост. Руси XII -  XV в. -  Т. 1. XII век. -  М.: 

Изд-во АН СССР, 1961. -  583 с.
248. Воронин Н. Н. Из истории русско-визант. церковной борьбы XII в.// ВВ. -Т . 26.

-  1965.-С . 190-218.
249. Воронин Н. Н. Из истории сельского поселення феодальной Руси// ИГАИМК. 

-В. 138.-С . 143-151.
250. Воронин Н. Н. Из ранней истории Владимира и его округи// СА. -  1959. -  № 4.

-  С. 48-60.



305

251. Воронин Н. Н. К вопросу о начале Ростово-Суздальского летописания// 
АЕ за 1964 г. -  1965. -  С. 19-34.

252. Воронин Н. Н. О времени и месте внесення сочинений Вл. Мономаха в летопись 
// Истор. -археол. сб. -  М., 1962.

253. Воронин Н. Н. Обыкновенное чудо// НИЖ. -  1965. -№ 6. -  С. 90-94.
254. Воронин Н. Н. Повесть об убийстве Андрея Боголюбского и её автор// ИСССР.

-  1963. - № 3 . - С .  80-97.
255. Воронин Н. Н. Сказание о победе над болгарами 1164 г. и праздник Спаса// 

Проблемы обществено-политической истории Росии и славянских стран. -  
М., 1963.- С .  88-92.

256. Воронин Н. Н. Скульптурный портрет Всеволода III//КСИИМК.-Т. 29.-1951.
-  С. 96-98.

257. Воронин Н. Н. Следы раннего смоленского летописания// Новое в археологии.
-  М.: Наука, 1972. -  С. 92-114.

258. Воронин Н. Н., Кузьмин А. Г. Духовная культура Древней Руси// ВИ. -  1972. -  
№ 9 .-С . 111-132.

259. Воронин Н. Н., Раппопорт П. А. Зодчество Смоленска ХІІ-ХІІІ в. -  Л., 1979. -  
414 с.

260. Всемирная история. -  Т. 3. -  М.: Изд-во АН СССР, 1957. -  896 с.
261. Гаген-Торн Н. О двух Игорях древней поэмы// ЗС. -  1975. -  № 6. -  С. 44-45.
262. Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, історія, культура, 

традиції. -  Л., 1993. -2 1 8  с.
263. Гарайда І. Галицька політика угорських королів Бели III й Андрія II. -Унгвар, 

1943. -  48 с.
264. Гессен Ю. История еврейского народа в России. -  Т. 1. -  Пг., 1916. -  452 с.
265. Гетманец М. Ф. Тайна реки Каялы. -  Харьков: Изд-во ХГУ, 1989. -  163 с.
266. Глухов В. М. К вопросу о пути князя Игоря в Половецкую Степь// ТОДРЛ. -  

Т. 1 1 .- 1955.-С . 22-38.
267. Головко А. Б. Др. Русь в ист. -культ, развитой слав, народов// Культурные и 

общ. связи Укр. со стр. Европы. -  К.: НД, 1990. -  С. 16-34.
268. Головко А. Б. Древняя Русь и Польша в политических взаимоотношениях 

X -  первой трети XIII в. -  Киев, 1988. -  136 с.
269. Головко А. Б. Объединительные процессы на Руси в перв. пол. XII в.// Вопр. 

ист. СССР. -  В. 28. -  Харьков, 1983.-С . 111-116.
270. Головко О. Б. Древньор. -польські відносини на поч. XIII ст.// Міжнар. зв’язки 

України.-В. 1 .-К ., 1991.-С . 7-10.
271. Головко О. Б. Київська Русь і українська середньовічна державність// 

Українська козацька держ ава-К., 1 9 9 1 -С. 17-23.
272. Головко О. Б. Слов’яни Пн. Причорномор’я доби Київськ. Русі та пробл. витоків 

. укр. козацтва// УІЖ. -  1991. -  № 11. -  С. 24-35.
273. Голубинский E. Е. История русск. церкви. - Т .  1: В 2 ч. -  М., 1900-1903.
274. Голубовский П. В. Ист. Северской земли. -  Киев, 1881. -  318 с.
275. Голубовский П. В. Ист. Смоленской земли. -  К., 1895. -  412 с.
276. Голубовский П. Печенеги, торки и половцы до нашествия татар. -  К., 1884. -  

147 с.
277. Голубовский П. В. Половцы в Венгрии// Универститетские известия. -  1889. -  

№ 12. -  С. 48-73.
278. Гольденберг Я. Схеми, таблиці, джерела, думки істориків. -  Ч. 1. Давня історія 

України. -  К.: Орбіта, 1999. -  64 с.



306

279. Гончар В. Трапезна палата XII ст. Печерського монастиря і її фундатор// КС. -
1994. - №  5. -С .  67-70.

280. Горанин Э. Киевская летопись в польской историографии// ВИ. -  1974. -  № 9. 
- С .  186-193.

281. Гордієнко В. Чи доростуть історики України до... історії України// За вільну 
Україну. -  1998. -  16 травня. -  С. 2.

282. Гордлевский В. С. Государство Сельджуков в Малой Азии. -  М.; Л.: Изд-во 
АН СССР, 1941.- 198 с.

283. Горемыкина В. И. Кпроблемеистории докапит. обществ (на материале Древней 
Руси). -  Мн.: Высш. шк., 1970. -  79 с.

284. Горемыкина В. И. Классовый и политический характер «нищелюбия» 
древнерусск. князей// Вопр. истории. -  В. 2. -  Мн., 1975.

285. Горинов М. М., Ляшенко Л. М. История России. -  Ч. 1. -  М.: Знание, 1994. -  
192 с.

286. Города феодальной России. -  М.: Наука, 1966. -  563 с.
287. Горский А. А. Русск. -визант. отношения при Владимире Мономахе и 

летописание// ИЗ. -  Т. 115. -  1987. -  С. 303-325.
288. Горский А. А. Русь в конце X -  начале XII в.: терр. -полит. структура («земли» 

и «волости»)// ОИ. -  1992. -№ 4. -  С. 112-124.
289. Горский А. А. Феодализация на Руси: основное содержание процесса: 

Дискуссионные проблемы// ВИ. -  1986. -  № 8. -  С. 74-88.
290. Готье Ю. В. Русские на Балканском п-ове в ХІ-ХІѴ в.// УЗ МГПИ им. 

К. Либкнехта. История. -  1939. -  Т. 4. -  В. 2. -  С. 3-9.
291. Грабовецький В. Нарис ісг. Галича. -  Ів.-Франк., 1998. -  128 с.
292. Грацианский Н. П. Крестовый поход 1147 г. против славян и его результаты/ 

/  ВИ. -  1946. -  № 2 -  3. -  С. 95-105.
293. Греков Б. Первый труд по истории России// ИЖ. -  1943. -  № 11-12. -  С. 60-69.
294. Греков Б. Д. Киевская Русь. -  М.: ГИПЛ, 1953. -  538 с.
295. Греков Б. Д. Революция в Новгороде в XII в.// УЗ ИИ РАНИОН. -  Т. 4. -  1921. 

- С .  13-21.
296. Грекул Ф. Карпато-Дунайские земли в составе Киевского г-ва и Гал. -Вол. 

кн-ва// Октябрь. -Кишинёв, 1952. -  № 6. -С . 60-64.
297. Гримберг Ф. Рюриковичи. -  М.: Моск. лицей, 1997. -  307 с.
298. Гринблат Я. М. Белорусы. -  Мн., 1968. -  287 с.
299. Гришин-Алмазов А. Золотой век. -  М., 1998. -  343 с.
300. Грум-Гржимайло С. В. О битве князя Игоря с половцами// Памятники Отечества. 

-  1 9 8 5 .-№ 2 .-С .  24-27.
301. Грушевський M. С. Звичайна схема «руської» історії й справа раціонального 

укладу історії Східного Слов’янства// Статьи по славяноведению. -  В. 1. -  
СПб., 1904. -  С. 298-304.

302. Грушевський М. С. Ілюстров.ана ісг. Укр. -  К., 1990. -  524с.
303. Грушевський М. С. Історія України-Руси. -  Т. 2. -  К.: Наук, думка, 1992. -  633 с.
304. Грушевський М. С. Історія української літератури: В 6 т. -  Т. 2, 3. -  К.: Либідь, 

1993.
305. Грушевський М. С. Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця 

XIV сторіччя. -  К.: Наук, думка, 1991. -  541 с.
306. Грюнебаум Г. Е. Классическ. ислам. -  М.: Наука, 1986. -  215 с.
307. Гумилёв Л. Н. Др. Русь и Вел. Степь. -  М.: Мысль, 1989. -  764 с.
308. Гумилёв Л. Н. Поиски вымышленн. царства. -  М., 1970. -  431 с.



307

309. Гумилёв Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. -  Л.: Гидрометеоиздат, 1990. -  526 с.
310. Гуревич Ф. Д. Ближневосточные изделия в древнерусск. городах Белоруссии 

// Славяне и Русь. -  М., 1968. -  С. 34-35.
311. Гуревич Ф. Д. Византийский импорт в городах Западной Руси в ХІІ-ХІІІ в.// ВВ. 

-Т .  4 7 .-  1986. - С .  65-81.
312. Гуревич Ф. Д. Западная Русь и Византия в ХІІ-ХІІІ в.// СА. -  1988. -  № 3. -  

С. 130-144.
313. Гуревич Ф. Д., Джанполдян Р. М., Малевская М. В. Восточное стекло в Др.

Руси. -  Л.: Наука, 1968. -  224 с. *
314. Гуркин С. В. О локализации половецких кочевий хана Боняка в кон. XI -  нач. 

XII в.// Междун. отн. в басе. Черн. моря в древности и ср. века. -Старочеркасск; 
Ростов-Дон, 1990. -  С. 40-42.

315. Гусейнов Р. А. Взаимоотношения Византии и сельджуков в ХІ-ХІІ в.// Средневек. 
Восток.- М.: Наука, 1980 -  С. 120-126.

316. Гуслистий К. Г. До питання про утворення української нації. -  К.: Знання, 1967. 
- 5 3  с.

317. Гуслистий К. Г. Етапи формування укр. бурж. нації// НЗ Інст. мист-знавства, 
фольклору та етнографії -  Т. 4 -  1958.- С. 57-71.

318. Гуслистий К. Г. Про буржуазно-націоналістичні перекручення у дослідженнях 
укр. народу//НТЕ- 1971.-№  1 .-С. 41-51.

319. Гуслистий К. Г. Про початок перетворення укр. народності в націю// НТЕ. -  
1959. - №  1 . - С. 47-52.

320. Давня історія України: В 2 т. -  К.: Либідь, 1997.
321. Данилевич В. Е. Очерк истории Полоцк. земли до к. XIV в. -  К., 1896. -  348 с.
322. Данилевский И. Н. Древняя Русь глазами современников и потомков. -  М.: 

Аспект-пресс, 1999. -  399 с.
323. Данилевский И. «Хотя самовластну быти...»// ЗС. -  1993. -  № 3. -  С. 74-83.
324. Данилов В. В. К характеристико «Хождения» игумена Даниила// ТОДРЛ. -  

Т. 10 .- 1954.- С .  92-105.
325. Даркевич В. П. Византия и Восток// СА. -  1991. -  № 3. -  С. 69-83.
326. Даркевич В. П. Путями средневековых мастеров. -  М.: Наука, 1972. -  191 с.
327. Даркевич В. П. Романская церковная утварь из среднее. Руси// Культура Др. 

Руси. -  М., 1966. -  С. 61-70.
328. Дашкевич Я. Р. Древняя Русь и Армения в общественно-политических связях

ХІ-ХИІ в.// ДГ. 1982.- 1984.-С . 177-195.
329. Дашкевич Я. Р. Основні етапи етнічної історії української нації// Родовід. -  

Черкаси, 1991. -  С. 24-36.
330. Дашкевич Я. Р. Спорные вопросы дипломатическо практики Др. Руси // ИСССР.

-  1991. -  № 4. -  С. 100-111.
331. Дашкевич Я. Р. Україна на межі між Сходом і Заходом// ЗНТШ. -  Т. 221. -  1991.

-  С. 28-44.
332. Дельбрюк Г. История воєнного иск-ва в рамках полит. истории. -  Т. 3. -  М.: 

ГВИ, 1933. -  407 с.
333. Десницкий С. Е. Слово о прямом и важном способе к научению юриспруден- 

ции// Избр. произв. русск. мыслителей вт. пол. XVIII ст. -  Т. І. -  Л., 1952.
334. Державин Н. С. История Болгарин: В 3 т. -  Т. 2. -  М .; Л.: Издво АН СССР, 

1946.- 161 с.
335. Державин Н. С. Происх. русск. народа. -  М., 1944. -  96 с.
336. Дзюба І. Україна і світ// Вісник МАУ. -  1991. -  № 1. -  С. 28-44.



308

337. Дзюба О., Павленко Г. Літопис найважливіших подій культури, життя в Україні 
(ІХ-ХѴІІ ст.). -  К.: АртЕк, 1998.- 199 с.

338. Дйль Ш. История Византии. -  М.: ГИИЛ, 1948. -  159 с.
339. Диль Ш. Основи, пробл. виз. ист. -  М.: Иноиздат, 1947. -  180 с.
340. До історії водних шляхів Дніпра і Німана// НІЖ. -  1963. -  № 9. -  С. 32-33.
341. Добиаш-Рождественская О. А. Крестом и мечом. -  М.: Наука, 1991. -  108 с.
342. Добриця О. Забута спадщина// ПС. -  1998. -  № 4. -  С. 118-133.
343. Добродомов И. Г. О полов, этнонимах в древнерусск. л-ре// Тюрколог, 

сб. 1975.-М ., 1978.- С .  102-129.
344. Добродомов L Г. Про дату битви новгород-сів. кн. Ігоря Святославича 

з половцями в 1185 р.// УІЖ. -  1989. -  № 12. -  С. 67-75.
345. Добролюбский А. О. Кочевники Северо-Западного Причерноморья в эпоху 

средневековья. -Киев: Наук, думка, 1986. -  137 с.
346. Добрушкін С. М. До історії походу руських князів на половців 1185 р.// УІЖ. -  

1972.-№  8 .-  С. 108-і 10.
347. Довженок В. Й. Давньоруська народність і спільність рос., укр. і білор. народів 

//ВАНУ. -  1954 .-№ 5.
348. Довженок В. Й. Київ -  центр Русі// УІЖ. -  1959. -  №  6. -  С. 89-98.
349. Довженок В. Й. Сторожевые города на юге Киевск. Руси// Славяне и Русь. -  

М., 1968.-С . 143-149.
350. Довженок В. Й. Характерні риси феодалізму в Київській Русі// УІЖ. -  1970. -  

№ 12. -  С. 36-44.
351. Довнар-Запольский М. В. Ист. русск. н/х. -  М., 1911. -  548 с.
352. Домбровський О. До питання оцінки «Історії України-Руси» 

М. Грушевського// УІ. -  1998. -  С. 220-229.
353. Домбровський О. М. Студії з ранньої історії України. -  Львів; Нью-Йорк, 1998. 

-  534 с.
354. Дорошенко Д. Нарис історії України: У 2 т. -  Т. 1. -  К.: Глобус, 1991. -  238 с.
355. Дорошенко Д. Огляд укр. історіографії. -  Прага, 1923. -  221 с.
356. Древнерусские княжества Х-ХІІІ в. -  М.: Наука, 1975. -  303 с.
357. Древнерусский город. -  К.: Наук, думка, 1984. -  159 с.
358. Древнерусское государство и его международное значение. -  М.: Наука, 

1965. -  476 с.
359. Древнетюркский словарь. -  Л., 1969. -  617 с.
360. Дробижев В. В., Ковальченко И. Д., Муравьёва А. В. Историческая география. 

-М .: Наука, 1978.-319 с.
361. Дробинской А. И. Русь и Восточная Европа во французском средневековом 

эпосе// ИЗ. -  Т. 26. -  1948. -  С. 95-127.
362. Дубасов И. И. Очерк ист. Тамбовск. края. - Т .  4. -  М., 1877. -  289 с.
363. Дубов И. В. Вел. Волжск. путь. -  Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. -  255 с.
364. Дубов И. В. Северо-Восточная Русь в эпоху раннего средневековья. -  Л.: 

Изд-во ЛГУ, 1982. -  248 с.
365. Дьяконов М. Оч. общ. и гос. строя др. Руси. -  СПб., 1910. -  524 с.
366. Дюби Ж. Европа в ср. века. г  Смоленск: Полиграмма, 1994. -  320 с.
367. Дятлов В. Преподобний Герасим Вологодський -  місіонер з Києво-Гнилецького 

монастиря// УІЖ.- 1999.- № 6.- С. 95-100.
368. Енгельс Ф. Походж. сім’ї, приватної власності і держави// Маркс К. і Енгельс 

Ф. Твори.-Т. 21.-С . 23-171.
369. Ерёмин И. П. Лекции и статьи по ист. древнерусск. л-ры. -  Л.: Изд-во ЛГУ, 

1987. -  326 с.



309

370. Ерёмин И. П. Лит-pa др. Руси. -  М. ; Л.: Наука, 1966. -  263 с.
371. Ерёмин И. П. «ПВЛ». -  Л.: Изд-во ЛГУ, 1946. -  94 с.
372. Еремян С. Т. Общность судеб и культурно-политическое содружество народов 

Закавказья в ІХ-ХІІІ вв.// Кавказ и Византия. -  В. 1. -  Ереван, 1979. -  С. 5-9.
373. Еремян С. Т. Юрий Боголюбский в арм. и груз. источниках// Научн. труды 

Ереванского университета. -  Т. 23. -  1946. -  С. 32-40.
374. Ефименко А. Я. Ист. укр. народа. -  К.: Либідь, 1990. -  509 с.
375. Ешанов А. Г. К вопросу о ранней итальянской колонизации Крыма//Византия 

и её провинции. -  Свердловск, 1982. -  С. 62-68.
376. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. -  Львів:*НТШ, 

1992. -  230 с.
377. Жюльен Ш. Л. История Сев. Африки. -  М.: ИЛ, 1961. -  423 с.
378. Забелин И. Е. Следы лит-го труда Андрея Боголюбского// Археологические 

известия и заметки. -  1895. -  № 2-3.
379. Заборов М. А. Введение в историографию крестовых походов (Латинские 

хроники ХІ-ХІИ в .). -  М., 1966. -  381 с.
380. Заборов М. А. Крест. походы. -  М., 1956. -  279 с.
381. Заборов М. А. Крестоносцы на Востоке. -  М., 1980. -  320 с.
382. Заборов М. А. Папство и крест. походы. -  М., 1960. -  263 с.
383. Завитневич В. 3. К вопр. о происх. названия и месгопол. киевской церкви св. 

Богородицы Пирогощей// Тр. Киевск. Дух. академии. -  Т. 1. -1891. -  С. 156-164.
384. Загорульский Э. М. «Слово... « и западные земли Руси// Неман. -  1985. -  № 8. 

-С .  157-165.
385. Заика С. Обсуждение книги О. Сулейменова «Аз и я»// ОЛЯ. -  1976. -  Т. 35. -  

В. 4. -  С. 376-383.
386. Зайцев А. К. До питання про формування територій давньоруських князівств у 

XII ст.// УІЖ. -  1974. -  №  5. -  С. 43-53.
387. Закат империй. Реферат// Свободная мысль. -  1992. -  № 2. -  С. 48-52.
388. Залізняк Л. Давньоруська народність: імперський міф чи історична реальність 

// ПС. -  1996. -  № 2. -  С. 2-14.
389. Залізняк Л. Етногенез українців, білорусів та росіян// ПС -  1997 -  № 4.- С. 2-13.
390. Залізняк Л. Київська Русь// УІ. -  1998. -  С. 230 -  237.
391. Залізняк Л. Нариси старод. іст. Укр. -  К., 1994. -  255 с.
392. Залізняк Л. Україна в системі світових цивілізацій// ПС -  1997.- № 1.- С. 4 -10.
393. Залізняк Л. Чи справді був старшим «старший брат»? // Березіль -  1997.- 

№ 3-4. -  С. 42-62.
394. Замалеев А. Ф. Философская мысль в средневековой Руси. -  Л.: Наука, 

1987. -  247 с.
395. Засурцев П. И. Новгород, открытый археологами. -  М.: Наука, 1971. -  206 с.
396. Захаров В. О. Сторінки історії Тьмутараканського князівства// УІЖ. -  1987. -  

№ 1 0 .-С. 9 6 -  105.
397. Зашкільняк Л. Польща// Довідник з історії України: У 3 т. -  Т. 2. -  К.: Генеза,

1995. -  С. 397 -  408.
398. Зварич В. В. Нумізм. словник. -  Л.: Вид-во ЛДУ, 1972. -147 с.
399. Зеленин Д. К. Об исторической общности культуры русск. и укр. народов// 

СЭ. -  1940. -  № 4. -  С. 23-34.
400. Зеленин Д. Принимали ли финны участие в формировании великорусской 

народности//Труды Ленигр. о-ва исследователей финно-угорских народностей. 
-В. 1 .-Л ., 1929.-С .  50-64.



310

401. Земли Южной Руси в ІХ-ХІѴ в. -  К., 1985. -  135 с.
402. Зенин Д. Где ты, тропа Трояна?// ТМ. -  1984. -  № 3. -  С. 52-53.
403. Зимин А. А. Новгород и Волоколамскѣ Новг. ист. сб .- В. 10.- Л.. 1962- 

С. 97-117.
404. Зимин А. Холопы на Руси. -  М.: Наука, 1973. -  391 с.
405. Золотухина Н. М. Развитое русской средневековой политико-правовой мысли. 

-  М.: Юр. л-ра, 1985.-200 с.
406. Зорко А. Н. О новых трактовках событий, отражённых в «Слове» // «СОПИ» 

и наша современность -  Сумы, 1985 -  С. 10-11.
407. Зотов Б. Шёл к синему морю// ТМ. -  1984. -  № 3. -  С. 53.
408. Зотов Р. В. О черниг. князях по Любецкому синодику и о Черн. княжестве в 

татарск. время. -  СПб., 1892. -  86 с.
409. Зубрицкий Д. История древнего Галицко-Волынского княжества: В 3 т. -  

Львов, 1855.
410. Зутис Я. Русско-эст. ото. ІХ-ХІѴ в.// ИМ. -  1940.- Кн. 3.
411. Івакін Г. ХІІ-ХІІІ сторіччя: розвій чи занепад?// H fC ,- 1981. -№ 7. -  С. 44-47.
412. Ивакин И. М. Вл. Мономах и его Поучение. -  М., 1900. -  326 с.
413. Иванов А. «Тули отворени, сабли изострени»// А Б .- В. 21 .- М., 1986 -  

С  176-198.
414. Іванченко Р. Історія без міфів. -  К.: Укр. письм., 1996. -  335 с.
415. Івченко О. Г. Україна в системі міжнародних відносин: історична ретроспектива 

та сучасний стан. -  К., 1997. -  686 с.
416. Ідзьо В. С. Українська держава в XIII ст.// Наук, вісник Українського історичного 

клубу. -  В. 1. -  М., 1997. -  С. 31-39.
417. Иегер О. Ист. ср. веков. -  СПб.: Изд-во Маркса, 1894. -  632 с.
418. Иерусалимская А. А. Великий шёлковый путь и Северный Кавказ. -Л .: Наука, 

1972. -  159 с.
419. Измайлов И. Л. Поход русск. князей на волжекие города 1183 г. и нек-е 

вопросы тактики обороны волжских булгар// Археологические памятники 
Нижн. Прикамья -  Казань, 1984 -  С. 99-107.

420. Иконников В. С. Опыт русской историографии: В 2 т., 4 кк. -  К., 1892-1908.
421. Іловайський Д . Княжий період України-Русі до Данила Галицького. -  Тернопіль: 

Вид-во І.Павловського, 1886. -  250 с.
422. Ильин В. В. Шестокрыльцы Ростиславова гнезда в «СОПИ» и русск. летописи 

// Л-ра Др. Руси. Сб. тр. МГПИ. -  В. 2. -  1978. -  С. З-ЇЗ.
423. Ильин Н. Н. Летописная статья 6523 года и её источник. -  М.: Изд-во 

АН СССР, 1957. -  210 с.
424. Исаевич Я. Д. Грады Червенские и Перемышльская земля в политическ. 

взаимодействиях между зап. и вост. славянами// Иеел. по истории слав, и 
балк. народов. -  М., 1972. -  С. 107-124.

425. Исаевич Я. Д. Культура Галицко-Вол. Руси // ВИ -  1973. -  № 1 -  С. 92-107.
426. Ісаєвич Я. Д. Територія і населення Червенських градів (Х-ХІІІ ст. )// 

Укр. іст.-геогр. збірник. -  В. 1. -  К., 1971.
427. Істоміна І. Г. Історична географія і вивчення взаємодії суспільства й 

природи// УІЖ. -  1982. -  № 6. -  С. 80-88.
428. Историко-археол. изучеиие Др. Руси. -  Л., 1988. -  232 с.
429. Историогр. истории Укр. ССР. -  К.: Наук, думка, 1986. -555 с.
430. Історичний календар’ 98. -  К.: Україна, 1997. -  384 с.
431. История арм. народа. -  Т. 1. -  Ереван: Айпетрат,. Е95І. -  290 с.



432. История Бел. ССР. -  Т. 1. -  Мн.: Изд-во АН БССР, 1961. -  655 с.
433. История Белорусской ССР. -  Мн.: Наука и техн., 1977. -  630 с.
434. История Бел. ССР. -  Т. 1. -  Мн.: Изд-во БГУ, 1981. -328 с.
435. История Болгарин. -  Т. 1. -  М.: Изд-во АН СССР, 1954. -  576 с.
436. История Венгрии: В 3 т. -  Т. 1. -  М.: Наука, 1971.- 644 с.
437. История Византии: В 3 т. -  Т. 3. -  М.: Наука, 1967. -  508 с.
438. История г-ва и права УССР. -  Т. 1. -  К.: НД, 1987. -  315 с.
439. Іст. держави і права Укр. РСР: В 2 т. -  К.: НД, 1967.
440. Іст. держави і права України: В 2 ч. -  X.: Основи, 1993.
441. Іст. держави і права України. -  К.: Вентурі, 1996. -  286 с.
442. История дипломати. -  Т. 1. -  М., 1959. -  896 с.
443. История Дона с древн. времён до Вел. Октябрьской соц. революции.- 

Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 1965. -  528 с.
444. История Европы. -  Т. 2. -  М., 1990. -5 1 7  с.
445. История Италии: В 3 т. -  Т. І. -  М., 1970. -  579 с.
446. История Києва: В 4 т. -  Т. 1. -  К.: НД, 1982. -  407 с.
447. История культуры древней Руси: В 2 т. -  М .; Л., 1948-1951.
448. История Латвийской ССР. -  Рига: Зинатне, 1971. -  923 с.
449. История литовской культуры. -  Вильнюс, 1977. -  956 с.
450. История Литовской ССР. -  Вильнюс: Мокалас, 1978. -  675 с.
451. История Минска. -  Мн.: Изд-во АН БССР, 1957. -  541 с.
452. История МНР. -  М.: Наука, 1983. -  661 с.
453. История Польши. -  М.: Изд-во АН СССР, 1954. -  706 с.
454. Іст. правосл. церкви в Україні. -  К.: Четв. хвиля, 1997. -298 с.
455. Історія релігії в Україні. -  Т. 1. -  К., 1996. -  384 с.
456. История России. -  М.: Проспект, 1999. -  544 с.
457. История России: Народ и власть. -  СПб.: Лань, 1997. -450 с.
458. История России. -  М.: АСТ, 1998. -  575 с.
459. Історія русів. -  К.: Рад. письменник, 1991. -  318 с.
460. История русского искусства. -  Т. 1. -  М.: Искусство, 1957.
461. Ист. русск. литературы: В 10 т. -  Т. 1. -  М .; Л.: Изд-во АН СССР, 1941. -  406 с.
462. История русской литературы: В 3 т. -  Т. 1. -  М. ; Л.: Изд-во АН СССР, 

1958. -  730 с.
463. История русской литературы: В 4 т. - Т .  1 - Л.: Изд-во АН СССР, 1980 -  748 с.
464. История средних веков. -  Т. 1. -  М.: ГПИ, 1952. -  748 с.
465. История ср. веков: В 2 т. -  Т. 1. -  М.: ВШ, 1990. -  494 с.
466. История СССР с древнейших времен до наших дней: В 12 т. -  Т. 1. -  М.: Наука, 

1966.-719 с.
467. Ист. Татарской АССР: В 2 т. -  Т. 1. -  Казань: Татгосиздат, 1955. -  550с.
468. История Укр. ССР: Ę 10 т. -Т .  1. -  К.: Наук, думка, 1981. -  495 с.
469. Історія України: В 2 т. -  Т. 1. -  К.: НД, 1967.
470. Історія України до XIV ст. -  X.: Скорпіон, 1998. -  208 с.
471. Історія України. -  К.: Вид-во АН УРСР, 1940. -  410 с.
472. Історія України: У 2 т. -  Т. 1. -  К.: Либідь, 1992. -  573 с.
473. Історія України: нове бачення: У 2 т. - Т .  1. -  К.: Україна, 1995. -  350 с. 
ІТ^Лсторія України. -  Львів: Світ, 1996. -  488 с.

(Д о іс т о р ія  України. -  К.: Альтернатива, 1997. -  422 с. 
х4гоЙгсторія України. -  Донецьк, 1998. -  396 с.
477ч История Украины. -  Т. 1. -  К.: Изд-во АН УССР, 1950. -  587 с.



312

478. Історія укр. війська: У 2 т. -  Т. 1. -  К., 1993. -  288 с.
479. Історія укр. мистецтва: В 6 т. -Т .  1. -  К.: Вид-во АН УРСР, 1966. -  455 с.
480. Історія української еміграції. -  К.: В. шк., 1997. -  520 с.
481. Історія української культури. -  К: Либідь, 1994. -  656 с.
482. Іст. укр. л-ри: У 8 т. -  Т. 1. -  К.: Наук, думка, 1967. -  539 с.
483. Історія Укр. РСР. -  К.: Наук, думка, 1981. -  543 с.
484. История Франции: В 3 т. -Т .  1. -  М.: Наука, 1972. -  336 с.
485. История Чехословакии. -  М.: Изд-во АН СССР, 1956. -  415 с.
486. История человечества. -  Т. 5. -  М., 1896. -  611 с.
487. История Эст. ССР. -  Т. 1. -  Таллин: Эстгосиздат, 1961. -  955 с.
488. Ист. Югославии. -  Т. 1. -  М.: Изд-во АН СССР, 1963. -  736 с.
489. Історія Русі-України: Іст. -археол. зб. -  К., 1998. -  335 с.
490. История средних веков: В 2 т. -  М.: Высшая школа, 1990-1991.
491. Каждан А. П. Византийский сборщик податей на берегах Босфора 

Киммерийского в конце XII в.// Пробл. общ. -полит. истории России и слав, 
народов. -  М., 1963. -  С. 92-101.

492. Каждан А. П. Загадка Комнинов// ВВ. - Т .  25. -  1964. -  С. 53-98.
493. Каждан А. П., Литаврин Г. Г. Очерки истории Византии и южных славян. -  М.: 

Учпедгиз, 1958. -  326 с.
494. Казаков А. Л. Посадская община в Чернигове в эпоху «СОПИ» (к постановке 

проблемы)// ЧОНМК. -  С. 26-28.
495. Кайдаш С. Н. Сила слабых. -  М.: Сов. Россия, 1989. -  288 с.
496. Калинець І. Студії над «СОПІ». -  Львів: Місіонер, 1999. -  166 с.
497. Карамзин Н. М. История государства Российского: В 12 т. -  Т. 2-3. -  М.: 

Наука, 1991.- 828 с.
498. Каргалов В. В. Внешнеполитические факторы развитая феод. Руси: Феодальная 

Русь и кочевники. -  М.: ВШ, 1968. -  263 с.
499. Каргалов В. Вторая ошибка Владимира Мономаха. -  М., 1993. -  416 с.
500. Каргалов В. В. Народ-богатырь. -  М.: Воениздат, 1971. -200 с.
501. Каргалов В. В. Полководцы Х-ХѴІ в. -  М.: Изд-во ДОСААФ, 1989. -  334 с.
502. Каргалов В. В. Половецкие набеги на Русь// ВИ. -  1965. -  № 9. -  С. 68-73.
503. Каргалов В. В., Савельев Ю. В., Фёдоров В. А. История России с др. времён до 

1917 г. -  М.: Русск. слово, 1998. -  400 с.
504. Каргалов В. В., Сахаров Н. А. Полководцы Др. Руси.- М.: Мол. гв., 1986 -  575 с. 
505/Каргер М. К. Древний Киев: В 2 т. -  М .; Л., 1958-1961.
506. Каргер М. К. Зодчество древнего Смоленска. -  Л.: Изд-во ЛГУ, 1964. -  140 с.
507. Каргер М. Новгород Великий. -  Л.: Искусство, 1980. -  246 с.
508. Кареев Н. Поместье-государство и сословная монархия средних веков. -  

СПб., 1913.-414 с.
509. Карпунин Г. Ф. Жемчуг «Слова». -  Новосибирск, 1983. -  381 с.
510. Карский Е. Ф. Белоруссы: В 3 т. -  Варшава; Москва, 1903-1916.
511. Карташев А. В. Очерки по истории Русской церкви: В 2 т -  Т. 1 -  М., 1991.- 704 с.
512. Касименко М. О. Історія Української РСР.- К.: Вид-во АН УРСР, I960 -  400 с.
513. Каховский В. Ф. Происхождение чувашского народа -  Чебоксары: Чувашиздат, 

1965.- 484 с.
514. Кацва А. А., Юрганов А. Л. История Росии ѴІІ-ХѴ в -  Смоленск: Русич,

1996. -  240 с.
515. Киев и западные земли Руси в ІХ-ХІІІв.- Минск: Наука и техника, 1982 -  127 с.
516. Киевская Русь// БСЭ. Изд. 3-є. -  Т. 12. -  Стб. 267-283.



313

517. Київ та його околиці в історії і пам’ятках. -  К., 1926. -  528 с.
518. Київська Русь: культура, традиції. -  К: НД, 1982. -  151 с.
519. Кизилов Ю. А. Геогр. фактор в истории среднее. Руси// ВИ. -  1973. -  № 3. -  

С. 51-66.
520. Кизилов Ю. А. Сов. ист-графия феод, раздробленности и форм гос-го строя 

среднее. Руси// ИСССР.- 1979.- № 2.- С. 87-104.
521. Кириков С. В. Человек и природа степной зоны X -  XIX в. -  М.: Наука, 1979.

-  124 с.
522. Кирпичников А. М. Битви стародавньої Русі (ІХ-ХІІІ ст. )//УІЖ. -1*969. -  № 10.

-  С. 74-83.
523. Кирпичников А. М. Военное дело Руси ІХ-ХѴ в. /Автореферат... доктора ист. 

наук. -  М., 1975. -  48 с.
524. Кирьянов А. В. История земледелия Новгородской земли Х-ХѴ в.// МИА. -  

Т. 6 5 .-  1959.- С .  64-103.
525. Клепатский П. Очерки по истории Киевской земли. -  Одесса, 1912. -  364 с.
526. Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник.

-  М.: Наука, 1988. -  509 с.
527. Ключевский В. О. Соч.: В 9 т. -  Т. 1. -  М: Мысль, 1987. -  440 с.
528. Книжные центры Древней Руси ХІ-ХѴІ в. -  СПб.: Наука, 1991. -  365 с.
529. Князький И. О. Половцы в Днестро-Карпатских землях и Нижн. Подунавье в 

XII -  XIII в.// Соц. -экономическая и полгіт. история Молдавии периода 
феодализма. -  Кишинёв, 1988. -  С. 22-32.

530. Кобрин В. Б. Гал. -Вол. княжество// БСЭ. Изд. 3-є. -  Т. 6. -  С. 65.
531. Кобрин В. Б., Юрганов А. Л. Становление деспотического самодержавия в 

среднев. Руси// ИСССР. -  1991. -  № 4. -  С. 54-64.
532. Коваленко Г. Українська історія. -  К.: Велес, 1993. -  176 с.
533. Ковалюк О. М. Фінанси України княжої доби// Фінанси України. -  1998. -№  5.

-  С. 99-105.
534. Коваль І. Останній заповіт Я. Пастернака// Галичина. -  1992. -  1 січня. -  С. 6.
535. Козій А. М. Політичні зв’язки Гал. -Вол. Русі з Новг. Великим і Пн. -Східною 

Руссю в др. пол. ХИ-ХИІ ст.// Вісник Льв. університету. Серія історія. -  1986. -  
В. 2 2 . - С. 51-56.

536. Козловский А. А. Оседлое население южного Поднепровья в ІХ-ХІѴ в. 
Автореферат... канд. ист. наук. -  Киев, 1982 -  18 с.

537. Козловський А. О. Госп. діяльність осілого населення Х-ХІІІ ст. у Пд. Подніпров’ї 
// Археологія.- 1982.- № 37.- С. 59-72.

538. Козловський А. О. Історико-культурний розвиток Пд. Подніпров’я у ІХ-ХІѴ ст. 
-К .,  1991.- 137 с.

539. Колесницкий НлФ. Донациональные этническ. общности// Расы и народы. -  
В. 8. -  М.: Наука, 1978. -  С  21-46.

540. Колесницкий Н. Ф. Исследование по истории феодального государства в 
Германии. -  М.: Изд-во МОПИ, 1959. -  235 с.

541. Колесницкий Н. Ф. Об этнич. и гос. развитии среднев. Германии// СВ. -  Т. 23.
-  1963.- С .  183-197.

542. Колесницкий Н. Ф. Феодальное государство (Ѵ-ХѴ в. ). -  М., 1967. -  272 с.
543. Коломієць I. Г. Б-ба пд. -зах. руських князівств проти експансії уг. феодалів 

ХІ-ХІІ ст.// НЗ У ж Д У -Т . 2 .- 1949.- С. 3-27.
544. Колосов В. А. Политич. география. -  Л.: Наука, 1988. -  190 с.



314

545. Колчин Б. А., Черных Н. Б. Дендрохронология Восточной Европы. -  М., 1977.
-  148 с.

546. Комаренко Н. В., Котляр М. Ф. Ганебна фальсифікація рос. -  укр. зв’язків// 
У ІЖ .- 1970.-№  5 .-С . 147-150.

547. Конецкий В. Я., Носов Е. И. Загадки Новгородской округи. -  Л.: Лениздат, 
1985. -  346 с.

548. Коновалова И. Г. Итал. купцы в С. -3. Причерноморье в XIII в.// ДГ. -  1989. -  
С. 301-308.

549. Коновалова И. Г. Сведения о связях Др. Руси в соч. ал-Идриси// Вост. Европа 
в др-сти и ср-вековье. -  М.: Наука, 1990. -  С. 46-73.

550. Кононенко П. П. «Свою Україну любіть...» -  К., 1996 -  220 с.
551. Конрад Н. И. Запад и Восток. -  М , 1972 -  496 с.
552. Кордуба М. Суспільні верстви та політичні партії в Галицькім князівстві до 

пол. XIII СТ.//ЗНШІ. -Т . 31-32. -С . 1-42.
553. Коринный Н. Н. Переяславская земля, X -  первая половина XIII века -  К.: 

Наук, думка, 1992. -  318 с.
554. Корінний М. М., Моргунов Ю. Ю. До пит. про руйнування Кончаком переясл. 

Посулля 1185 р.//УІЖ .- 1984.-№ 7.- С. 118-122.
555. Королюк В. Д. Древнепольское государство.- М.: Изд-во АН СССР, 

1957.- 216 с.
556. Коротка історія Угорщини. -  Ніредьгаза, 1997- 222 с.
557. Корсаков Д. А. Меря и Рост. кн-ство. -  Казань, 1872 -  132 с.
558. Корсунский А. Р. История Испании -  М.: ВШ, 1976 -  239 с.
559. Костомарів М. Історія України в життєписах визначніших її діячів. -  К.: Україна, 

1991.- 493 с.
560. Костомаров Н. И. Лекции по русск. истории -  СПб., 1862 -  48 с.
561. Костомаров Н. И. Мысли о федеративном начале в Древней Руси // У ІЖ - 

1993.-№ 10. -С . 121-132.
562. Костомаров Н. И. Собр. соч. - Т .  1. -  СПб., 1903. -  284 с.
563. Котляр М. Ф. Венеціанські мотиви давньоруської словесності// КС. -  1996. -  

№ 2 -  3. -  С. 65- 69.
564. Котляр М. Ф. Волинська земля// Історія та історіографія України. -  К.: НД, 

1985. -  С. 29-32.
565. Котляр М. Ф. Гал. -Вол. Русь. -  К.: Альтернативи, 1999. -  335 с.
566. Котляр М. Ф. Гал. -Вол. літопис XIII ст. -  К., 1993. -  167 с.
567. Котляр М. Ф. Давньоруська державність: до і після Любеча// УІЖ. -  1997- 

№ 4. -  С. 19-28.
568. Котляр М. Ф. Давня Русь та її доба у «СОПІ»// УІЖ. -  1985. -  № 11. -  С. 26 -  36.
569. Котляр М. Ф. Державний устрій давньоруського суспільства і його відображення 

у «СОПІ»// ФД.- 1986.- № 1.- С. 57-68.
570. Котляр М. Ф. Деякі дискусійні проблеми історії Київської Русі// УІЖ. -  1988.

-  № 5. -  С. 38-50.
571. Котляр М. Ф. Деякі проблеми історії давньоруського міста// УІЖ. -1985. -  № 9.

-  С. 65-74.
572. Котляр М. Ф. Джерела складання та форми феодального землеволодіння в 

Древній Русі// УІЖ. -  № 2. -  С. 27-36.
573. Котляр М. Ф. До питання про втечу візантійського імператора в Галич у 

1204 р.//УІЖ. -  1966.-№  3. -С . 112-117. ь
574. Котляр Н. Ф. Древнер. гос-сть. -  СПб.: Алетейя, 1998 -  445 с.



315

575. Котляр М. Ф. Загадка Святослава Київського// У ІЖ - 1967.-№ 6 -  С. 104-109.
576. Котляр М. Ф. Ідея давньор. єдності в культурному розвитку рос., укр. і білор. 

народів// УІЖ. -  1980. -  № 9. -  С. 18-22.
577. Котляр Н. Ф. Из исторического комментария к «СОПИ»: (Кто был Мстислав) 

// ДГ. 1987.-М., 1989.-С. 43-50.
578. Котляр М. Ф. Історичне минуле укр. народу і заруб, фальсифікатори.- К.: 

ВПЛУ, 1974. -  80 с.
579. Котляр М. Ф. Історія України в особах: Давньоруська держава. -  К., Україна, 

1996.- 240 с.
580. Котляр Н. Ф. К истории возникновения нормы частного землевладения в 

обычном праве Руси// Др. славяне и Русь. -  К.: НД, 1989 -  С. 147-154.
581. Котляр Н. Ф. Киев и Новгород в XII в У/ Древнерусский город -  К., 1984 -  С. 58-61.
582. Котляр М. Ф. Київська Русь як поліетнічна держава// Відродження. -  1993- 

Кд 5-6. -  С. 58-60.
583. Котляр М. Ф. Культурна спільність сх. слов’ян як умова розвитку давньоруської 

народності// НТЕ. -  1982.- № 2.- С. 21-28.
584. Котляр М. Ф. Політичні взаємнини Києва і Новгорода в XII ст.//УІЖ -  1986- 

№ 9. -  С. 19-29.
585. Котляр М. Ф. Проти бурж. -націоналіст, перекручень спільного іст. минулого 

рос., укр. та білор. народів// УІЖ. -  1973. -№  8. -  С. 3-14.
586. Котляр М. Ф. Русь на Дунаї// УІЖ. -  1966. -  № 9. -  С. 12-23.
587. Котляр М. Ф. «Руська земля» в літописах ХІ-ХІІІ ст.// УІЖ -  1976 -  № I l -  

С. 96-106.
588. Котляр Н. Ф. Формирование территории и возникновение городов Гал. -Вол. 

Руси ІХ-ХИІ в. -  К.: НД, 1984. -  184 с.
589. Котляр М. Ф. Хто був Мстислав із «СОПІ»// Сер. віки на Україні. -  В. 2. -  К., 

1973. -С .  122-126.
590. Котляр М. Ф. Хто такі бродники (до проблеми виникнення українського 

козацтва)// УІЖ. -  1969. -  № 5. -  С. 95-101.
591. Котляр М. Ф., Кульчицький С. В. Довідник з іст. України. -  К.: Україна, 1996. -  

463 с.
592. Коцур А. П. Основні концепції історії Київської Русі// Питання стародавньої та 

середньовічної історії, археології й етнології.-Т. З -  Чернівці, 1999 -  С. 50-57.
593. Коцур В. П., Коцур А. П. Історіографія історії України -  Чернівці: Золоті литаври, 

1999.- 520 с.
594. Крестовые походы -  М.: Вече, 1998 -  559 с.
595. Крымский А. Е. История арабов и арабской литературы, светской и духовной: 

В 3 ч :-М ., 1914.
596. Кримський А. Українська мова, звідкіля вона взялася і як розвивалася?//Твори: 

В 5 т. -  Т. 3. -  К.: НД, 1973. -  С. 252-283.
597. Крип’якевич І. П. Гал. -Вол. князівство. -  Львів, 1984. -  172 с.
598. Крип’якевич І. Історія України. -  Львів: Світ, 1991. -  519 с.
599. Кропоткин В. В. Из истории среднев. Крыма// CA. -Т .  28. -  1958. -  С. 198-218.
600. Куглер Б. История крестовых походов. -  СПб., 1895.
601. Кудряшов К. В. Половецкая степь. -  М.: Географгиз, 1948. -  163 с.
602. Кудряшов К. В. Про Игоря Северского, про землю Русскую. -  М.: Учпедгиз, 

1958. -  94 с.
603. Куза А. Про битву з половцями на річці Стугні князя Ростислава// НІС. -  1976. 

-  № 3. -  С. 54-56.



316

604. Куза А. В. Родовой знак Всеволода Большое Гнездо// Культура Древней 
Руси. -  М., 1966.-С . 97-100.

605. Кузьмин А. Г. Ип. л-пись и «СОПИ»// ИСССР. -  1968. -№  6. -  С. 64-87.
606. Кузьмин А. Г. Мнимая загадка Святослава Всеволодовича// РЛ. -  1969. -  № 3. 

-С . 104-109.
607. Кузьмин А. Г. «СОПИ» о начале Русск. земли// ВИ. -  1969. -№ 5. -  С. 53-66.
608. Кузьмина В. Д. Сведения об арабах и арабской культуре в «Хождении» игумена 

Даниила// ВИМК. -  1959. -  № 6. -  С. 82-87.
609. Кулюнин Ю. И. Правители России. -  Чебоксары: Чувашия, 1997. -  574 с.
610. Кумор Б. Питання єдності Церкви в Київській Русі з Католицькою Церквою 

до кінця XII стV/ Варшавські українознавчі записки. -  В. 1. -  1989. -  С. 48-54.
611. Кучера М. П., Іванченко Л. І. Особливості городищ чорних клобуків Поросся 

// Археологія. -  1998. -  № 2. -  С. 100-104.
612. Кучінко М. М. Південно-західні межі розселення східних слов’ян у ІХ-ХІІІ ст. 

// УІЖ. -  1973. -  № 9. -  С. 98-105.
613. Кучкин В. А. О маршрутах походов древнерусск. князей на г-во волжск. 

болгар в XII- перв. трети XIII в.// Историческая география России в ХІІ-ХХ в. -  
М.: Наука, 1975. -  С. 31-41.

614. Кучкин В. А. Ростово-Суздальская земля в X -первой трети XIII в.// ИСССР. -  
1969.-№  2 .- С .  62-94.

615. Кучкин В. А. Формирование гос. территории Сев. -Вост. Руси в Х-ХІѴ в -  М.: 
Наука, 1984. -  350 с.

616. Кушнер И. М. История экономической) быта Западной Европы.- Т. 1.- 
М.; Л., 1931.-453 с.

617. Лавис Э., Рамбо А. Всеобщая история. Эпоха крестовых походов: В 2 Т.-  
M., 1897.

618. Ладиченко Т. В., Свідерська В. В., Свідерський Ю. Ю. Історія України.- 
Тернопіль: Підручники і посібники, 1998 -  192 с.

619. Лановик Б. Д. та ін. Іст. України -  Тернопіль, 1998 -  380 с.
620. Лашнюков И. Владимир Мономах и его время// Унив. известия -  1873.-№ 11. 

-С . 1-44.
621. Лащенко Р. Лекції по історії українського права. -  К.: Україна, 1998. -  254 с.
622. Лащук Л. П. О формах докапиталистических этнических связей// ВИ. -  1967. 

-  № 4. -  С. 77-92.
623. Ле Гофф Ж. Цивилизация среднее. Запада. -  М., 1992. -  284 с.
624. Левандовский А. П. Об этническом составе империи Каролингов// ВИ. -  

1 9 5 2 .-№ 7 .-С .  109-129.
625. Левкович І. Нарис іст. Вол. землі. -  Луцьк, 1992. -  111 с.
626. Левченко М. В. Очерки по истории русско-византийских отношений. -  М.: 

Изд-во АН СССР, 1956. -  554 с.
627. Леонтович Ф. Задружно-общинный характер быта др. Руси// ЖМНП. -  1874. -  

Ч. 6-8.
628. Леонтьев А. Е., Рябинин Е. А. Этапы и формы ассимиляции летописной 

мери// СА. -  1980. -  № 2. -  С. 67-79.
629. Лимонов Ю. А. Вл. -Сузд. Русь. -  Л.: Наука, 1987. -  214 с.
630. Лимонов Ю. Летоп-ние Вл. -Сузд. Руси. -  Л.: Наука, 1967. -  199 с.
631. Линд Д. Ж. Почитание сканд. святых на Руси и датскорусск. отношения 

XII в.// ИСССР. -  1991. -№  6. -  С. 188-198.
632. Линниченко И. А. Взаимные отношения Руси и Польши до пол. XIV в. -  Т. 1. 

Русь и Польша до конца XII в. -  К., 1881. -  216 с.



317

633. Липа Ю. Призначення України. -  Львів: Просвіта, 1992. -  270 с.
634. Лисяк-Рудницький І. Істор. ессе. -  Т. 1. -  К.: Основи, 1994.
635. Литаврин Г. Г. Болгария и Византия в ХІ-ХІІ вв. -  М.: Изд-во АН СССР, 1960.

-  472 с.
636. Литаврин Г. Г. Русь и Византия в XII в.// ВИ. -  1972. -  № 7. -С. 36-52.
637. Литаврин Г. Г., Янин В. Л. Некоторые проблемы русск. -византийск. отношений 

в ІХ-ХѴ в.// ИСССР. -  1970. -  № 4. -  С. 42-49.
638. Лихачёв Д. С. Возникновение русск. л-ры. -  М., Л.: Изд-во АН СССР, 1952. -  

240 с.
639. Лихачёв Д. С. Градозащитная символика Успенских храмов// Уникальному 

памятнику русск. арх-ры Успенск. собору Моск. Кремля 500 лет. -  М., 1979.
-  С. 35-36.

640. Лихачёв Д. С. К вопр. о полит. позиции Вл. Мономаха// Из истории феодальной 
России. -  Л.: Наука, 1978. -  С. 33-37.

641. Лихачёв Д. С. Новгород Великий. -  М., 1959. -  102 с.
642. Лихачёв Д. С. Развитое русской литературы X -  XVII в.: Эпохи и стили. -  Л., 

1973. -  254 с.
643. Лихачёв Д. С. Русские летописи и их культурно-историческое значение.- М.; 

Л., 1947.-499 с.
644. Лихачёв Д. С. Слово о Києве// РЛ. -  1982. -  № 5. -  С. 3-11.
645. Лихачёв Д. С. «СОПИ» и культура его времени. -  Л.: Худ. л-ра, 1978. -  359 с.
646. Лихачёв Д. С. «Софийский временник» и новгородский политический 

переворот 1136 г.// ИЗ. -  Т. 25. -  1948. -  С. 240-265.
647. Ловмяньский Г. Взаимные отношения Польши и Руси в средние века// СС. -  

1967. - № 3 . -  С. 22-32.
648. Логвин Г. Н. Киев. -  М.: Иск-во, 1982. -  336 с.
649. Логвин Г. Н. По Україні. -  К.: Мистецтво, 1968. -  462 с.
650. Логвин Г. Украинское иск-во Х-ХѴІІІ в. -  М., 1963. -  291 с.
651. Лозинский С. Г. История папства. -  М.: ИПЛ, 1986. -  380 с.
652. Лозинский С. Г. Классовая борьба в среднев. городе.-М.; Л.: Книга, 1925.- 

157 с.
653. Лонгинов А. В. Червенские города. -  Варшава, 1885. -  386 с.
654. Лотман Ю. М. «Звонячи в прадедню славу»// УЗ Тартуского ун-та -  Т. 414. -  

1977.-С. 100-103.
655. Лощиц Ю. Факт с большой буквы// МГ. -  1971. -  № 12. -  С. 289-294.
656. Лубченков Ю. Н. Самые знаменитые полководцы России -  М.: Вече, 1999. -  

640 с.
657. Луговий О. Визначне жіноцтво Укр. -  К.: Дніпро, 1994. -  335 с.
658. Лунин Б. В. Очерки по истории Подонья -  Приазовья. -  Ростов-на-Дону: 

Ростиздат, 1949. -  187 с.
659. Луценко И. А. та інші. Зародження і розвиток давньої української 

літератури// СІЧ. -  1995. -  № 3. -  С. 69-75.
660. Лучкай М. Історія карпатських русинів: У 6 т. -  Т. 2. -  Ужгород: Закарпаття, 

2000. -  388 с.
661. Любавский М. К. Историческая география России.- СПб.: Лань, 2000 -  302 с.
662. Любавский М. К. Обзор истории русской колонизации с древнейшего времени 

и до XX века. -  М., 1996. -  365 с.
663. Любецькый з’їзд князів 1097 р. в історичній долі Київської Русі. -  Чернігів: 

Сіверянська думка, 1997.- 215 с.



318

664. Люблинская А. Д. К вопр. о развитой французской народности// ВИ. -  1953.- 
№ 9. -  С. 78-96.

665. Ляпушкин И. И. Славяно-русск. поселення ІХ-ХІІ в. на Дону и Тамани// МИА. 
- Т .  6 .- 1941.- С. 222-246.

666. Ляскоронский В. Л. Владимир Мономах и его заботы о благе Русской земли. 
- К . } 1892.-68 с.

667. Ляскоронский В. История Переяславской земли с древнейших времён до 
половины XIII ст. -  К., 1903. -  326 с.

668. Ляскоронский В. Г. Русск. походы в степи в удельно-вечевое время и поход 
кн. Витовта на татар в 1399 году. -  СПб., 1907. -  420 с.

669. Лященко П. И. История народного хозяйства СССР: В 3 т. -Т . 1. -  М.: ГИПЛ, 
1956. -  647 с.

670. Мавродин В. В. Историческая общность русск. и укр. народов// Славяне. -  
1954.- № 3 . - С .  15-18.

671. Мавродин В. В. Народные волнения в др. Руси. -  М.: Соцэкгиз, 1961. -  118 с.
672. Мавродин В. В. Образование Древнер. г-ва. -  М., 1945. -  192 с.
673. Мавродин В. Образование єдиного русск. г-ва. -  Л., 1951. -  192 с.
674. Мавродин В. В. Основные этапы этнического развитая русск. народа// ВИ. -  

1 9 5 0 .-№ 4 .-С .  55-70.
675. Мавродин В. В. Очерки ист. СССР. -  М., 1956. -  264 с.
676. Мавродин В. В. Русские на Дунае//У3 ЛГУ. Серия гуманитарных наук -  В. 87. 

-  1943. -  С. 27-38.
677. Мавродин В. В. Русское мореходство на южных морях.- Симферополь: 

Крымиздат, 1955 -  180 с.
678. Мавродин В. В., Волынкин Н. М., Ежов В. А. Кто с мечом к нам войдёт, от меча 

и погибнет. -  М.: Воениздат, 1972 -  319 с.
679. Мавродин В. В., Мавродина Р. М., Фроянов И. Я. Некоторые вопр. внешн. 

политики и торговли Др. Руси в новейшей сов. ист. л-ре// ИСССР. -  1970. -  
№ 6 .-С . 116-128.

680. Мавродина Р. М. Киевская Русь и кочевники. -  Л.: Наука, 1983. -  86 с. 
681^Йазур О. Київська Русь//Довіднвк з історії України- Т. 2 -  К.: Генеза, 1995. -

С. 32-34.
682. Майборода О. Критика буржуазных концепций этногенеза укр. народа. -  К.,
- 1987.-191 с.

683. Макарий, митр. История русской церкви. -  Т. 1-3. -  СПб., 1889.
684. Макарчук С. А., Турій О. Ю. Укр. етнос. -  Львів, 1990. -  112 с.
685. Маковский Д. П. Смоленск. княжество. -  Смоленск, 1947. -  270 с.
686. Максимов М. М. Очерки о серебре. -  М.: Недра, 1981. -  208 с.
687. Максимович М. А. Собр. соч. - Т .  3. -  К., 1880. -  745 с.
688. Мала енциклопедія етнодержавознавства. -  К.: Генеза; Довіра, 1996. -  942 с.
689. Маланчук В. Дві концепції минулого сучасної України// Жовтень -  1972- 

№ 1,3-5.
690. Малышезский И. Евреи в южной Руси и Києве в Х-ХІІ в -  К., 1878 -  124 с.
691. Малышевский И. И. О брачных союзах древнерусск. княжеск. фамилий 

с иностр. владетельными домами// ЧОНЛ -  1888 -  Кн. 2 -  Отд. 1 -  С. 142-160.
692. Малышевский И. О церкви и иконе св. Богородицы под назв. «Пирогоща»// 

ЧИОНЛ. -  1891.- Кн. 5.- Отд. 2.- С. 113-133.
693. Малышевский И. Творення Кирилла епископа Туровского -  К., 1880 -  296 с.
694. Массэ А. Ислам. -  Мл Наука, 1982. -  191 с. с



319

695. Маркевич Н. История Малороссии: В 5 т. -  М., 1842-1843.
696. Маркелов М. П. К вопр. о культурных взаимоотношениях финнов и угров// 

Этнография. -  1930. -  № 1-2. -  С. 42-58.
697. Марков С. Вечные следы. -  М.: Совр., 1982. -  575 с.
698. Маркович Я.  Записки о Малороссии. -  Ч. 1. -  М., 1798. -  97 с.
699. Маркс К. Секретная дипломатическая история XVIII в.// ВИ. -  1989. -  № 1-4.
700. Марр Ю. Н., Чайкин К. И. Хакани, Низами, Руставели-Тбилиси, 1986 -  328 с.
701. Махновець Л. Про автора «СОПІ». -  К.: Вид-во КДУ, 1989. -  261 с.
702. Мельников Л. С. Східнослов’янська колонізація Пд. Бесарабії/ Автореферат... 

канд. іст. наук. -  Одеса, 1999. - 1 6  с.
703. Менгес К. Г. Вост. элементы в «СОПИ». -  Л.: Наука, 1979. -  266 с.
704. Мец Н. Д. К вопр. о торках// КСИИМК. -  В. 23. -  1948. -  С. 53-57.
705. Микаелян Г. Г. История Киликийского армянского государства. -  Ереван: 

Изд-во АН АрмССР, 1952. -  534 с.
706. Милюков П. Колонизация России// БЭ. -  Т. ЗО. -  С. 440-446.
707. Мишо Г. История крестовых походов. -  СПб., 1823. -  717 с.
708. Можейко И. В. 1185 год. -  М.: Наука, 1989. -  524 с.
709. Молодчикова И. А. К вопросу о торгових связях Києвской Руси с кочевниками 

// Новейшие открытая советских археологов. -  Ч. 3. -  К., 1975 -  С. 94-95.
710. Молчанов А. А. Об атрибуции лично-родовых знаков Рюриковичей Х-ХІІІ в. 

// В И Д .-Т . 16.-С .  66-83.
711. Молчановский Н. Очерк известей о Подольской земле до 1434 г -  К., 1885 -  388 с.
712. Монгайт А. Л. Рязанск. земля. -  М.: Изд-во АН СССР, 1961. -  400 с.
713. Монгайт А. Л., Фёдоров Г. Вопр. истории Великого Новгорода// ВИ. -  1950. -  

№ 9 .-С . 110-118.
714. Моргунов Ю. Ю. К изучению летописного города Римова// CA. -  1989. -  № 1. 

- С .  206-218.
715. Морозов В. В. Лицевой свод о походе Игоря Святославича//ТОДРЛ. -Т . 38. -  

1985. -  С. 520-536.
716. Моця О. П. Київська Русь: результати та перспективи досліджень// УІЖ. -  

1996. - №  4. - С .  41-48.
717. Моця А. П. Население Ср. Поднепровья в ІХ-ХИІ в -  К.: Наук, думка, 1987- 

167 с.
718. Моця О. П. Населення південно-руських земель ІХ-ХІІІ ст. -  К., 1993. -  160 с.
719. Моця О. Сучасний стан досліджень в українській археології// УІ.- 1994 -  С. 24-30.
720. Моця О., Ричка В. Київська Русь: від язичництва до християнства. -  К.: Глобус, 

1996. -  221 с.
721. Моця О. П., Халіков А. X. Нові дослідження шляху з Булгара в Київ// Археологія. 

-  1989. - №  4. - С .  143-149.
722. Мошин В. О периодизации русско-южнославянских литературных связей 

Х-ХѴ в.// ТОДРЛ. -  Т. 1 9 .- 1 9 6 3 .-С. 28-106.
722. Мугуревич Э. С. Восточная Латвия и соседние земли в X -  XIII в. -  Рига: 

Зинатне, 1965. -  144 с.
723. Муравьёв А. В., Самаркин В. В. Историческая география эпохи феодализма. -  

М.: Просвещение, 1973. -  144 с.
724. Мурадян П. М. Новое в «Кавказском культурном мире» в XI- XIII в.// Кавказ 

и Византая -  В. 4 -  Ереван, 1984 -  С. 142-158.
725. Мусульманский мир. 950 -  1150 г. -  М.: Наука, 1981. -  312 с.
726. Надеждин Н. Предначертание ист. -крит. иссл. русской с-мы уделов// 

Тр. общества исторического. -  Т. 5. -  1830.



320

727. Назаренко А. В. Имя «Русь» и его производные в немецких средневековых 
актах (ІХ-ХІѴ)//ДГ. 1984. -  М., 1986. -  С. 86-125.

728. Назаренко А. В. «Путь из Немец в Хазары» и первые века русской истории// 
Византия и Др. Русь. -  М., 1988. -  С. 52-59.

729. Назаренко А. В. Родовой сюзеренитет Рюриковичей над Русью (Х-ХІ в. )// 
Д Г .~  1986.-С . 150-162.

730. Наливайко Д. Очима Заходу. -  К.: Основи, 1998. -  578 с.
731. Нариси з іст. України. -В.'І. -  К.: В-во АН УРСР, 1939. -  206 с.
732. Нариси з історії України: новий погляд з найдавніших часів до кінця XVIII ст. -  

К., 1996.- 198 с.
733. Нариси стародавньої історії Укр. РСР. -  К.: Вид-во АН УРСР, 1957. -  632 с.
734. Наследова Р. А. XI Всесоюзная сессия по проблемам византиноведения// 

В В .-Т . 46. -  1986.-С . 3-19.
735. Насонов А. Н. История русск. летописания XI -  нач. XVIII в. - М.: Наука, 

1969. -  555 с.
736. Насонов А. Н. Князь и город в Ростово-Суздальской земле// Века. -  1924. -

B. 1 .-С . 3-24.
737. Насонов А. Н. «Русская земля» и образование территории древнерусского 

государства. -  М.: Изд-во АН СССР, 1951. -  262 с.
738. Наулко В. І. Формування української народності й нації// К-ра і побут населення 

України. -  К.: Либідь, 1991. -  С. 13-21.
739. Начальный этап формирования русск. нац. языка -  Л.: Изд-во ЛГУ, 1961.- 254 с.
740. Недков Б. България и съседните земи пред XII век според «Географията» на 

Идриси. -  София, 1960. -  347 с.
741. Нестеров Ф. Ф. Связь времён. -  М.: МГ, 1980. -  239 с.
742. Нерятина С. С. В Пскове найдена печать князя Игоря?// Природа -  1985.- 

№ 12.-С . 114.
743. Несіуля О. Доля церковн. старовини в Укр.: У 2 ч. -  К., 1995.
744. Никитин А. Испытание «Словом...»// НМ. -  1984. -  № 5-7.
745. Никитский А. И. История эк. быта Новгорода. -  М., 1893. -  216 с.
746. Никитский А. И. Очерк внутр. ист. Пскова. -  СПб., 1873. -  148 с.
747. Никольский Н. М. История русск. церкви. -  М.: ИПЛ, 1988. -  445 с.
748. Никонов А. Стукну земля// ЗС. -  1997. -  № 11.
749. Новгород. -  Л.: Лениздат, 1985. -  328 с.
750. Новое в археологии Києва. -  К.: НД, 1981. -  455 с.
751. Новосельцев А. П. Киевская Русь и страны Востока// В И .- 1983.- № 5 .-

C. 17-31.
752. Новосельцев А. П., Пашуто В. Т. Внешняя торговля Древней Руси// ИСССР.

-  1997.- № 3 . - С .  81-108.
753. Новосельцев А. П., Пашуто В. Т., Черепнин Л. В. Пути развитая феодализма.

-  М.: Наука, 1972. -  337 с.
754. Новые наркотики -  это хорошо забытые старые// Зеркало недели.- 1999.- 

27 ноября. -  С. 23.
755. Оболенский Д. Связи между Византией и Русью в ХІ-ХѴ в -  М.: Наука, 1970 -1 4  с.
756. Овсій І. О. Зовн. політика України від давніх часів до 1944 р .- К.: Либідь, 

1999. -  240 Є.
757. Огієнко І. Історія української літературної мови. -  К.: Либідь, 1995. -  292 с.
758. Огієнко І. Укр. к-ра. -  Катеринослав; Лейпциг, 1923. -  272 с.
759. Огієнко І. Українська церква. -  К.: Україна, 1993. -  284 с.



321

760. Огоновський О. Історія л-ри руської. -Ч. 1. -  Л., 1887. -  426 с.
761. Онищенко І. Г. Етно- і націогенез в Україні (ЕтнополітичНий аспект). -  К.: 

Четверта хвиля, 1997. -  239 с.
762. Орешников А. Денежные знаки домонгольской Руси. -  М., 1936. -  96 с.
763. Орлай И. История о карпаторуссах...// Северный вестник. -  1804. -  Ч. 1. -  

С. 158-172, 261-276.
764. Орлов А. С. Владимир Мономах. -  М .; Л., 1946. -  190 с.
765. Орлов С., Воробьёв А. Оборонительные укрепления древнего Новгорода. -

Новгород: Новг. правда, 1959. -  55 с. *
766. Основы курса истории России. -  М.: Простор, 1997. -  650 с. .
767. Очерки древней и среднее, истории народов Ср. Поволжья и Прикамья. -  М.: 

Изд-во АН СССР, 1952. -  275 с.
768. Очерки истории СССР: Период феодализма ІХ-ХѴ вв. -  Ч. 1. - Т. 1. ІХ-ХІІІ века.

-  М.: Изд-во АН СССР, 1953. -  984 с.
769. Очерки истории Ставропольского края. -Т . 1. -  Ставрополь: Кн. изд-во, 1986.

-  462 с.
770. Очерки по археологии Белоруссии. -  Ч. 2. -  Мн.: Наука и техн., 1972. -  248 с.
771. Павленко Ю. В. Етнічний розвиток Київської Русі// Генеза. -  1998. - №  1-2. -  

С. 94-115.
772. Павлов А. С. Критические опыты по ист. древнейшей грекорусск. полемики 

против латинян. -  СПб., 1878.
773. Павлов-Сильванский Н. П. Феодализм в России. -  М.: Наука, 1988. -  690 с.
774. Павлуцкий Г. Древности Украины. -  К., 1895. -  59 с.
775. Пайчадзе Г. Г. Полит. аспекты русско-груз. связей в XII в.// Вн. пол. Др. Руси. 

-М ., 1988.- С .  64-68.
776. Памятники эпохи Руставели. -  Л., 1938. -  408 с.
777. Панас К. Історія укр. церкви. -  Л.: Трансінтех, 1992. -  160 с.
778. Панченко В. Герби міст України -  енциклопедія народного буття// ВАНУ.- 

1998. - №  1-2.- С .  63-96.
779. Панченко П. П. Аграрна іст. України. -  К.: Просвіта, 1996. -  404 с.
780. Панюк А., Рожик М. Історія становлення української державності. -  Львів: 

Центр Європи, 1995. -  163 с.
781. Парманин Н. Т. Путь Игоря Северского на половцев в 1185 г.// ТОДРЛ. -  Т. 12.

-  1956. -  С. 55-59.
782. Паромов Я. М. Обследование археологических памятников Таманского 

п-ова в Щ 4-85 гг.// КСИА.- В. 196.- 1989.- С. 72-78.
783. Пархоменко В. А. Следы полов, эпоса в летописях// Пробл. источниковедения.

-  В. 3 .- М.; Л., 1940.- С. 391-393.
784. Пассек В. В. Княжая и докняжая Русь// ЧОИДР. -  1870. -  Ч. 3.
785. Пастернак Я. Галицька катедра Крилоса. -  Львів, 1937. -  67 с.
786. Пауткин А. П. Летописная повесть о походе 1185 г. Игоря Святославича на 

половцев// ФН. -  1985. -  № 2. -  С. 26-31.
787. Пахомов Ю. М. Україна і Росія: порівняння соцекогенезу// ФСД. -  1991. - №  9.

-  С. 3-9.
788. Пашин С. С. Боярство и зависимое население Галицкой Руси ХІ-ХѴ в. 

Автореферат... канд. ист. наук. -  Л., 1986. -  15 с.
789. Пашин С. С. Галицкое боярство ХІІ-ХІІІ в.// ВЛГУ. История. -  1985. -  В. 4. -  

С 15-21.
790. Пашуто В. Т. Внешн. политика Др. Руси. -  М: Наука, 1968. -  472 с.



322

791. Пашуто В. Т. Давньоруська спащина й історична доля східного слов’янства// 
УІЖ. -  1982. -  № 4. -  С. 77-87.

792. Пашуто В. Т. Очерки ист. СССР ХІІ-ХІІІ в. -  М.: ГУПИ, 1960. -  220 с.
793. Пашуто В. Т. Русско-польские взаимоотношения в связи с политикой 

Германской империи// Междунар. связи стран Центр., В. и Ю. -В. Европы и 
славяно-герм. отношения. -  М., 1968. -  С. 15-27.

794. Пашуто В. Т., Флоря Б. Н., Хорошкевич А. Л. Древнер. наследие и историч. 
судьбы вост. славянства. -  М.: Наука, 1982. -  263 с.

795. Пеленський Я. Боротьба за «київську спадщину» у 1155-1175 р.: рел. -церк. 
сфера// Археологія. -  1991. -  № 3. -  С. 33-45.

796. Перхавко В. Б. Развитие торговых контактов Києва с западнославянскими и 
южнославянскими землями в ІХ-ХІІІ в.// Древнерусск. город. -  К., 1984. -  
С. 98-100.

797. Перхавко В. Б. Связи Древцей Руси со славянскими странами. -  М.: Знание, 
1987.- 167 с.

798. Перша жінка-науковець -  внучка Мономаха// Істор. календар’ 98.- К., 
1997.-С . 273.

799. Петегирич В. М. Из ист. этнических и к-рных связей Гал-Вол. Руси в Х-ХІІІ в. 
// Слав, древности. -  К., 1980. -  С. 151-163.

800. Петров В. Походження укр. народу. -  К.: Фенікс, 1992. -  192 с.
801. Петрук В. Країна Великочудія// Дукля. -  1997. -№ 6. -  С. 16-38.
802. Петрушевский Д. М. Очерк из экономической истории средневековой Европы. 

- М . ; Л., 1928.-236 с.
803. Пещак М. М. Розвиток давньоруського та староукраїнського наукового тексту.

-  К.: Укр-знавство, 1994. -  270 с.
804. Півторак Г. Походження українського народу та української мови// ВНАНУ.

-  1996.-№  9-10.-С . 16-21.
805. Підкова І. 3., Шуст Р. М. Довідник з історії України. - Т .  1. -  К.: Генеза, 1993.

-  230 с.
806. Пичета В. И. Образование белорусского народа// ВИ. -  1946. -  № 5 -  6. -  С. 3-29.
807. Пичета В. И. Основи, моменты исторического развитая Зап. Украины и 

Зап. Белоруссии. -  М.: Соцэкгиз, 1949. -  135 с.
808. Платонов С. Ф. Учебник русск. ист. -  М.: Прогресе, 1992. -  400 с.
809. Плетнёва С. А. Города кочевников// От доклассовых обществ к 

раннеклассовым. -  М.: Наука, 1987. -  С. 198-212.
810. Плетнёва С. А. Донские половцы// «СОПИ» и его время. -  М., 1985. -  С. 249-281.
811. Плетнёва С. Древности чёрн. клобуков. -  М.: Наука, 1973. -  96 с.
812. Плетнёва С. А. Заметки археолога о маршруте князя Игоря// НиЖ. -  1986. -  

№ 9. -  С. 44-46.
813. Плетнёва С. А. Кочевники средне-вековья. -  М.: Наука, 1982. -  85 с.
814. Плетнёва С. А. О построении кочевого лагеря -  вежи// СА. -  1964. -  № 3. -  

С. 133-140.
815. Плетнёва С. А. Отношения востоевроп. кочевников с Византией и 

археологические источники// СА. -  1991. -  № 3. -  С. 98-100.
816. Плетнёва С. А. Печенеги, торки и половцы в южнорусских степях// МИА. -  

В. 62.-  1962.-С . 102-111.
817. Плетнёва С. А. Полов, каменн. изваяния. -  М.: Наука, 1974. -  200 с.
818. Плетнёва С. А. Половцы. -  М.: Наука, 1990. -  204 с.
819. Погодин А. А. Ист. Болгарин. -  СПб.: БЭ, 1910. -  224 с.



323

820. Погодин А. А . История Сербии. -  СПб., 1909. -  248 с.
821. Погодин М. П. Сочинения. -  Т. 1. -  М., 1871.- 524 с.
822. Погодин М. П. Исследования, замечания и лекции о русской истории: В 2т. -  

М., 1855-1856.
823. Погодин М. П. Разыскания о городах и пределах др. русск. княжеств с 1054 по 

1240 г .-С П б ., 1848.-  362 с.
824. Подвигана Н . Л. Очерки соц. -эк. и полит. истории Новгорода Великого 

вХІІ-ХІІІ в. - М .:  Наука, 1976.-151 с.
825. Покровский В. С. Договор Новг. Великого с Готландом и немецкими городами 

1189-1195 г. как памятник междунар. права// Изв. высш. уч. заведений. 
Правоведение. -  Л., 1959. -  С. 63-78.

826. Покровский М. Н. Избр. произв. -  Т. 1. -  М.: Мысль, 1966. -  725 с.
827. Покровский М . Н. Ист. наука и борьба классов. -  В. 1. -  М .: Л., 1933. -  448 с.
828. Покровский М. Русская история в самом сжатом очерке. -  М., 1923. -  251 с.
829. Покровский М. Н. Русская история с древнейших времёк.- Т. 1.- Л., 

1924. -  269 с.
830. Полевой Н. Ист. русск. народа. -  Т. 2. -  М.: Вече. 1997. -  292 с.
831. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т .-Т . 1 -  К.: Либідь, 1993 -  640 с.
832. Полубояринова М. Д. Связи Сев. -Вост. Руси с Волжск. Болгарией// История 

и к-ра древнер. города. -  М., 1989. -  С. 179-189.
833. Польша и Русь. -  М.: Наука, 1974. -  299 с.
834. Полянский Ф. Я. Товарное производство в условиях феодализма. -  М.: Изд-во 

МГУ, 1969. -  532 с.
835. Пономарьов А . Проблема походження українців// ВНАНУ. -  1996. - №  1-2. -  

С. 24-30.
836. Пономарёв Д . И. Куманы-половцы// ВДИ. -  1940. - №  3-4. -  С. 366-370.
837. Попов А. И. Кипчаки и Русь// УЗ ЛГУ. -  Т. 112. -  1949. -  С. 94-119.
838. Попов А. Н. Историко-литературный обзор дрёвнерусских полемических 

сочинений против латинян. ХІ-ХѴІІ в. — М., 1875. -  135 с.
839. Поппе А. Деякі питання заселення польсько-руського рубежа в ранньому 

середньовіччі// УЇЖ. -  1960. — №  6. -  С. 55-65.
840. Поппэ А. Русск. митрополии Констант, патриархии в XI в.// ВВ. -  Т. 29. -  

С. 95-104.
841. Поппэ А. Учредительная грамота Смоленск. епархии// АЕ за 1965. -  М., 1966. 

- С .  59-71.
842. Поршнев Б. Ф. Феодализм и народые массы. -  М., 1964. -  520 с.
843. Потанин Г. Н. Восточные мотивы в средневековом европейском эпосе. -  М.: 

Изд-во Кушнерева, 1899. -  893 с.
84^. Потин В. М. Древняя Русь и европейские государства X -XIII в. -  Л.: Сов. худ., 

1968.- 238 с.
845. Потин В. М. Причины прекращения притока западноевропейских монет на 

Русь в XII в.// Международные связи России до XVII в. -  М., 1961. -  С. 84-115.
846. Потурай О. Князь Роман, державних поневолі// День. -  1999. -  1 жовтня. -  С. 8.
847. Похлёбкин В. П. Внешн. политика Руси, России и СССР за 1000 лет 

в источниках, док-нтах, фактах. -  В. 1. -  М.: МО, 1992. -  288 с.
848. Преображенский А. А., Перхавко В. Б. Купечество Руси. ІХХѴИ века. -  

Екатеринбург, 1997. -  304 с.
849. Пресняков А. Е. Княжое право в др. Руси. -  М., 1909. -  326 с.
850. Пресняков А. Е. Лекции по русск. ист. -  Т. I. -  М., 1938. -  518 с.



324

851. Присёлков М. Д. История русского летописания ХІ-ХѴ в. -  Л., 1940. -  188 с.
852. Присёлков М. Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской 

Руси. -  М., 1913.- 184 с.
853. Присёлков М. Д. «СОПИ» как исторический источник// ИМ. -  1938. -  Кн. 6. -  

С. 112-133.
854. Пріцак О. Не «дикі» половці// Сх. світ. -  1995. -№ 1. -  С. 5-12.
855. Пріцак О. Що таке іст. України?// СІЧ. -  1991. -№ 1. -  С. 53-60.
856. Проблемы археологии Южной Руси. -  К.: НД, 1990. -  140 с.
857. Пробл. истории феод. России. -  Л.: Изд-во ЛГУ, 1971. -  271 с.
858. Прокопович Ф. Філософські твори. -Т .  3. -  К.: НД, 1981. -  523 с.
859. Протопопов Е. Поучение Владимира Мономаха как памятник религиозно- 

нравственных воззрений и жизни на Руси в дотатарскую эпоху// ЖМНП. -  
1874.-Ч .  171.-С . 231-292.

860. Пуцко В. Мистецтво др. Галича// Дзвін. -  1991. -  № 8. -  С. 109-113.
861. Пушик С. Г. Троянь -  це брати Ярославичі// Историзм и обстоятельства 

возникновения «СОПИ».- Сумы, 1990 -  С. 45-46.
862. Пядышев Г. Е. Поход Игоря в 1185 году: Место битвы// ИСССР.- 1980 -  № 4.

-  С. 42-65.
863. Разин Е. А. История воєнного искусства: В 2 т. -  Т. 1. -  М.: Воениздат, 1957. -  

654 с.
864. Рамм Б. Я. Папство и Русь. -  М. ; Л.: Изд-во АН СССР, 1959. -  284 с.
865. Рапов О. М. Княжеские владения на Руси Х-ХІІІ в. -  М.: Наука, 1977. -  261 с.
866. Рапов О. М. Русск. церковь в IX -  перв. третИ XII в. -  М.: В. шк., 1988. -  416 с.
867. Раппопорт П. А. Из истории южн. Руси ХІ-ХІІ в.// ИСССР. -  1966. -  № 5. -  

С .113-116.
868. Раппопорт П. А. К вопр. о сложении галицк. арх-рной школы// Славяне и Русь.

-  М.: Наука, 1968. -  С. 458-466.
869. Раппопорт П. А. Киевское зодчество рубежа XI и XIII в.// Л-ра и искусство в 

системе культуры. -  М., 1988. -  С. 272-287.
870. Раппопорт П. А. Русская архитектура Х-ХІІІ в. -  Л.: Наука, 1982. -  132 с.
871. Расовский Д. О роли чёрных клобуков в истории Др. Руси// Seminarium 

Kondakovianum- V. 6 -  Praga, 1933. -  С. 112- 165.
872. Расовский Д. Половцы// Seminarium Kondakovianum. -  V. 7 -  10. -  Praga, 

1935-1938.
873. Ржига В. Ф. Автор «СОПИ» и его время// АЕ за 1961. -  М., 1962. -  С. 3-17.
874. Ричка В. М. Духовенство в класово-становій структурі давньоруського народу 

// УІЖ. -  1989. -№  6. -  С. 76-88.
875. Ричка В. М. З історії формування державної території Давньої Русі// УІЖ. -  

1985. - №  9. -С . 82-91.
876. Ричка В. М. Ідея Києва -  другого Єрусалима в політ, -ідеол. концепціях 

середньов. Русі// Археологія -  1998 -  № 2 -  С. 72-81.
877. Ричка В. М. Київська Русь. -  К., 1994. -  34 с.
878. Ричка В. М. Про адміністративно-територіальний устрій давньоруських земель 

у ХІ-ХІІ ст.// УІЖ. -  1983. -  № 2. -  С. 94-100.
879. Ричка В. М. Про еволюцію назви «Русь» в етнополітичній історії України// 

У ІЖ .- 1991.-№  2 .-С . 84-89.
880. Ричка В. М. Про історичну обумовленість утворення і розвитку 

давньоруських земель-князівств// Історичні дослідження. Вітчизняна 
історія.- В. 12. -  1986. -  С. 70-75.



325

881. Ричка В. М. Про феодальний устрій церкви в Київській Русі// УІЖ. -  1987. -  
№ 8. -  С. 95-106.

882. Ричка В. М. Про характер соціальних конфліктів у Київській Русі// УІЖ. -  
1993. -  № 2-3. -  С. 28-35.

883. Рычка В. М. Рюрик Ростиславич в «Слове» и летописи// Тез. докл. Черниг. 
научно-метод. конф., посв. 800-летию «СОПИ». -  Чернигов, 1986. -  С. 36-37.

884. Рычка В. М. Формирование территории Киевской земли. -  К.: Наук, думка, 
1988.-1 2 4  с.

885. Ричка В. М. Церква Київської Русі. -  К., 1997. -  124 с. *
886. Рычка В. Церковные владения в структуре феод, собственности Др. Руси// 

Экономика Сов. Украины. -  1988. -  № 5. -  С. 48-53.
887. Робинсон А. Н. Автор «СОПИ» и его эпоха// СОПИ: 800 лет. -  М.: Иск-во, 

1986.-С . 153-191.
888. Робинсон А. Н. Литература древней Руси в литературном процессе 

средневековья ХІ-ХІІІ вв. -  М.: Наука, 1980. -  335 с.
889. Робинсон А. Н. «Русская земля» в «СОПИ»//ТОДРЛ-Т. ЗІ -  1976-С. 123-136.
890. Рогов А. И. рец. на: Рыбаков Б. А. Рууск. летописцы и автор «СОПИ»// 

ИСССР. -  1973. -  № 5. -  С. 201-205.
891. Рогов В. А. Госуд-венный строй Др. Руси. -  М., 1984. -  80 с.
892. Рожко М. Заселеність Українських Карпат у княжий період (ІХ-ХІѴ ст. )// 

Народознавчі зошити -  1996 -  В. 1 -  С. 37-47.
893. Рожков Н. А. Город и деревня в русск. ист. -  Пг., 1919. -  128 с.
894. Рожков Н. Из русск. истории. -  Пг.: Academia, 1923. -  352 с.
895. Рожков Н. Русская история в сравнительно-историческом освещении. -  

Т. 1. -  Л .; М.: Книга, б. г. -  444 с.
896. Рожнецкий С. К истории Києва и Днепра в былевом эпосе// ИОРЯС. - Т .  16. -  

Кн. 1. -  1911. -  С. 74-99.
897. Розанов С. П. Евфимия Владимировна и Борис Коломанович//ИАН. Отделение 

гуманнит. наук. -  1930. -  № 8. -  С. 88-95.
898. Розенфельдт Р. Л. Янтарь на Руси// Проблемы советской археологии. -  М., 

1978.- С .  197-208.
899. Романов Б. А. Люди и нравы древней Руси. -  М .; Л.: Наука, 1966. -  240 с.
900. РоспондС. Структура и стратиграфия древнерусск.топонимов// Восточнослав. 

ономастика. -  М.: Наука, 1972. -  С. 9-89.
901. Рубель В. А. Іст. середньов. Сходу. -  К.: Либідь, 1997. -  464 с.
902. Рудницкий Ю. Проклятое рода Рюриковичей// Наша республика. -  1997. -  

1 августа. -  С. 2.
903. Рудченко П. И. Исторический очерк обложения торговли и промыслов в 

России. -  СПб., 1893. -  204 с.
904. Рузанов А. М. Русско-чешские связи в период Х-ХІІ в. Автореферат ... 

кандидата ист. наук. -  Ростов/Дон, 1949. -  20 с.
905. Румянцева В. В. Деякі підсумки розвитку генеалогії// УІЖ. -  1987. -  № 3. -  

С. 89-99.
906. Русінка О. В. Формування і зміст топоніму «Сіверська земля»// УІЖ. -  1990. -  

№ 6. -  С. 20-33.
907. Русск. православне: вехи истории. -  М.: ИПЛ, 1989. -  720 с.
908. Русская история с др. Бремен до Смутного времени/Под ред. В. Н. Сторожева.

- В .  1 .-М ., 1898.-3 5 2  с. Ч



326

909. Рыбаков Б. А. Борьба за суздальское наследство в 1174-1176 г.// Среднее. 
Русь. -  М.: Наука, 1976. -  С. 89-101.

910. Рыбаков Б. А. Геродотова Скифия. -  М.: Наука, 1979. -  247 с.
911. Рыбаков Б. А. Древности Чернигова// МИА. -  Т. 11. -  1949. -  С. 7-99.
912. Рыбаков Б. А. Др. Русь. -  М.: Изд-во АН СССР, 1963. -  361 с.
913. Рыбаков Б. А. Историзм «СОПИ»// ИСССР. -  1985. -  № 5. -  С. 36 -  51.
914. Рыбаков Б. А. К вопр. об образовании древнер. народности// Тез. докл. и 

сообщ. сотр. ИИМК. -М ., 1951. -  С. 15-20.
915. Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII- XIII в. -  М.: Наука, 

1982.-591 с.
916. Рибаков Б. О. Київ на світанку своєї історії// ВАНУ. -  1982. -  № 8. -  С. 13-24.
917. Рыбаков Б. А. Князь Святослав Всеволодович. Опыт исторической 

характеристики// МИА. -  № 11. -  1949. -  С. 93-99.
918. Рыбаков Б. А. Любеч -  феод, двор Мономаха и Олеговичей// КСИА. -Т . 99. -  

1964. -  С. 21-23.
919. Рыбаков Б. А. Обзор общих явлений русск. истории IX -  cep. XIII вV/ ВИ. -  

1 9 6 2 .-№ 4 .-С .  34-57.
920. Рыбаков Б. А. Отрицательный герой «СОПИ»// К-ра Др. Руси. -  М.: Наука, 

1966. -  С. 238-242.
921. Рыбаков Б. А. Первые века русск. истории. -  М.: Изд-во АН СССР, 1964. -  

240 с.
922. Рыбаков Б. А. Проблема образования древнер. народности в свете трудов И. 

В. Сталина// ВИ. -  1952. -  № 9. -  С. 42-51.
923. Рыбаков Б. А. Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». -  М.: 

Наука, 1972. -  520 с.
924. Рыбаков Б. А. «Слово о полку Игореве» и его современники. -  М.: Наука, 

1971.-296 с.
925. Рыбаков Б. А. Спорные вопросы образования Киевской Руси// ВИ. -  1960. -  

№ 9. -  С. 23-26.
926. Рыдзевская Е. А. Др. Русь и Скандинавия в ІХ-ХІѴ в.//ДГ. 1978. -  М.: Наука, 

1978. -  240 с.
927. Рыбина Е. А. Археологические очерки истории новг. торговли Х-ХѴ в. -  М.: 

Изд-во МГУ, 1978. -  167 с.
928. Савич А. А. Борьба феодалов в Гал. -Вол. Руси// УЗ Моск. ГПИ им. Либкнехта. 

- В .  1 .-1 9 3 7 .-С . 70-89.
929. Савчук А. П., Сікорський М. І. Археологічні дослідження на Переяславщині

// У ІЖ .- 1 9 6 4 .-№ 5 .-С . 156. 4 *
930. Самаркин В. В. Историческая география Западной Европы в средние века. -  

М.: ВШ, 1976. -  248 с.
931. Самоквасов Д. Я. Лекции по истории русск. права. -  М., 1896. -  378 с.
932. Сахаров А. Н. Исторические пути восточного славянства// ВИ. -  1984. -  № 4. 

-С . 120-137.
933. Свердлов М. Б. Генезис феод, земельной собственности Др. Руси// ВИ. -  

1 9 7 8 .-№ 8 .-  С. 46-56.
934. Свердлов М. Б. Общественный строй Древней Руси в русской исторической 

науке ХѴІІІ-ХХ в. -  СПб., 1996. -  446 с.
935. Свєнцицький І. Русь і половці в староукр. письменстві. -  Львів, 1939. -  58 с.
936. Святловский В. В. Примитивное торговое государство как форма быта. -  

СПб., 1914.- 194 с.



327

937. Святский Д. О. Астрономические явлення в русск. летописи с научн. - 
критической точки зрения// ИОРЯС. -  Т. 20. -  1915. -  Кн. 1, 2.

938. Седов В. В. К историч. географии Смол, земли// Материалы к изуч. Смоленск. 
области. -  Смоленск: Кн. изд-во, 1961. -  С. 317-343.

939. Седов В. В., Седова М. В. Древний Суздаль// ВАН. -  1983. -  № 1. -  С. 130-138.
940. Седова М. Новое о др. Суздале// НИЖ. -  1983. -  № 9. -  С. 3-11.
941. Семененко В. И., Радченко Л. А. История Украины с древнейших Бремен до

наших дней. -  Харьков: Торсинг, 1999. -  479 с. „
942. Семёнов А. Ярославово дворище и торг. -  Новгород: Новг. правда, 1958. -  46 с.
943. Семёнов-Тян-Шанский В. П. «СОПИ» -  глазами географа// АБ. -  В. 21. -  1986. 

-  С. 257-267.
944. Семёнова Л. А. Из ист. среднее. Сирии. -  М.: Наука, 1990. -  246 с.
945. Сергеевич В. Русск. юрид. древности. -  Т. 1. -  СПб., 1900. -  315 с.
946. Сергіенко Г. Я. До питання про дальшу розробку наукової періодизації історії 

української народності// Історичні дослідження. Вітчизняна історія. -  В. 12. -  
1986.-С .  3-16.

947. Сібільов М. В. Археологічні пам’ятки на Дінці у зв’язку з походами Володимира 
Мономаха та Ігоря Сіверського// Археологія. - Т .  4. -  1950. -  С. 99-113.

948. Сидоренко О. Ф. Українські землі у міжнародній торгівлі (IX- середина XVII ст.). -  
К.: НД, 1992. -  332 с.

949. Силин О. П. Стародавні укріплення і фортеці Києва// УІЖ. -  1975. -  № 9. -  
С. 114-124.

950. Симеренко В. Україна: походження назви// Вісник МАУ. -  1991. -  № 1. -  С. 66-72.
951. Симоненко Р. Г. До концепції багатотомної «Історії українського народу». -  К., 

1993. -  90 с.
952. Симонов Р. А. Кирик Новгородец. -  М.: Наука, 1980. -  111 с.
953. Синайский А. Отношение древнерусской церкви и общества к латинскому 

западу. -  СПб., 1899. -  162 с.
954. Сіреджук П. Як і коли заселялось Прикарпаття// Жовтень. -  1984. -  

№ 2. -  С. 102-108.
955. Сказкин С. Д. Очерки по истории западноевропейского средневекового 

крестьянства. -  М.: Изд-во МГУ, 1969. -  377 с.
956. Скржинская Е. Ч. Половцы// ВВ. -  Т. 46. -  С. 255-276.
957. Скрынников Р. Г. История Российская. -  М., 1997. -  547 с.
958. Скуратівський В. Світовий контекст української історії// Генеза. -  1995. -  

№ l . - C .  126-134.
959. «СОПИ». Сб. статей. -  М.: Изд-во АН СССР, 1950 -  480 с.
960. «СОПИ» -  памятник XII в. -  М.: Изд-во АН СССР, 1962. -  431 с.
961. «СОПИ» и мировоззрение его эпохи. -  К.: НД, 1990. -  179 с.
962. Сміленко А. Т. Слов’яни та їхні сусіди в Степовому Подніпров’ї (ІІ-ХІІІ ст.). -  

К.: Наук, думка, 1975. -  209 с.
963. Смирнов А. П. Волжск. булгары. -  М.: ГИМ, 1951. -  273 с.
964. Смирнов А. П. Др. история чувашского народа. -  Чебоксары: Чувашиздат, 

1948. -  80 с.
965. Смирнов А. П. К вопр. о славянах в Крыму// ВДИ. -  1953. -  № 3. -  С. 32-45.
966. Смирнов А. П. Очерк древней истории мордвы// Тр. ГИМ. -  В. 1 1 .-  1940. -  

С. 118-152.
967. Смирнов А. П. Очерки др. и среднев. истории народов Ср. Поволжья и 

Прикамья. -  М.: Изд-во АН СССР, 1952. -  276 с.
968. Смирнов В. Судьбы Черв, и Галицкой Руси. -  СПб., 1860. -  192 с.



328

969. Смирнов И. И. Общие вопр. периодизации истории СССР// ВИ. -  1950. -№  11. 
-  С. 77-99.

970. Смирнов И. И. Очерки социально-экономических отношений на Руси 
ХІІ-ХІІІ в. -  М .; Л., 1963. -  364 с.

971. Смирнов М., Дашкевич М. Монографии по ист. Галицк. Руси. -  Тернополь. 
1886.- 186 с.

972. Смолій В., Ричка В. Київська Русь// ІУ. -  1997. -  № 10. -  С. 6-7.
973. Соболевский А. И. Древнейшее население Верхи. Поволжья. -  Тверь, 1912. -  74 с.
974. Соболевский А. И. История русск. литературной) языка. -  Л.: Наука, 1980. -  

194 с.
975. Соболевский А. И. К вопр. о финском влиянии на великорусск. племя// Живая 

старина.- 1893.-№  1 .-С . 117-121.
976. Соболевский А. И. Материалы и иссл. в области слав, филологии и архео- 

логии// СОРЯС. -Т . 88.- 1910.- Кн. 3 .- С. 216-263.
977. Соболевский А. И. Откуда шла колонизация в Ростово-Суздальскую область? 

-М ., 1902. -  38 с.
978. Созюмов М. Я. Внутр. политика Андр. Комнина и разгром пригородов 

Константинополя в 1187 г.// ВВ. -  Т. 12. -  1957. -  С. 58-74.
979. Соколов Н. П. Образование Венецианской колониальной империи. -  Саратов: 

Изд-во СарГУ, 1963. -  542 с.
980. Соколов П. Русск. архиерей из Византии и право его назначения до нач. XV в. 

-К .,  1913. - 128 с.
981. Солнечная активность и жизнь. -  Рига: Зинатне, 1965. -  136 с.
982. Соловьёв А. В. Политический кругозор автора «СОПИ»// ИЗ. -  Т. 25. -  1948. 

-С . 71-103.
983. Соловьёв С. М. Ист. России: В 15 кн. -  М.: Соцэкгиз, 1959-65.
984. Сосновий Д. Що нам відомо про старий Галич// Жовтень. -  1975. -  № 6. -  

С. 153-159.
985. Софроненко К. А. Общ. -политич. строй Гал. -Вол. Руси ХІ-ХІІІ в. -  М.: 

Госюриздат, 1955. -  140 с.
986. Сперанский М. Н. Из истории русско-славянских литературных связей. -  М.: 

Учпедгиз, 1960. -  235 с.
987. Сперанский М. Н. Ист. др. русск. л-ры. -  М., 1920. -  382 с.
988. Спицын А. А. Русск. ист-ческая география. -  Пг., 1917. -  68 с.
989. Спицын А. А. Торговые пути Киевской Руси// Сб., посвящённый 

С. Ф. Платонову.-СПб., 1911. -  С. 112-138.
990. Стависький В. І. Про джерела філософської історичної концепції «СОШ»// 

ФД. -  1986. - № 1 . -  С. 69-74.
991. Стам С. М. Борьба за городской соляной рынок в Тулузе// Европа в средние 

века. -  М.: Наука, 1972. -  С. 101-115.
992. Станкжович А. Игорево Сельцо// ЗС. -  1986. -  № 1. -  С. 40-43.
993. Старак Т., Горбенко Л. Коли спаде нам з очей московська полуда// ЛУ. -  

2000. -  6 січня. -  С. 7.
994. Стародавній Київ. -  К.: Наук, думка, 1993. -  272 с.
995. Степаненко В. П. К статусу и функциям «Совета 12» в Эдессе на рубеже 

ХІ-ХІІ в.// ПСб. -  Т. 28. -  1986. -  С. 56-61.
996. Степанов Н. В. Календарно-хронол. факторы Ипат. летописи// ИОРЯС. -  

Т. 2 0 .-1 9 1 5 .-К н . 2 .-С . 1-71.
997. Степи Евразии в эпоху ср-вековья. -  М.: Наука, 1981. -  302 с.



329

998. Стороженко А. В. Очерки переяславской старины. -  К., 1900.
999. Строков А., Богусевич В. Новгород Великий. -  Л., 1939. -  254 с.
1000. Субтельний О. Україна: Історія. -  К.: Либідь, 1991. -  510 с.
1001. Сулейменов О. О. Аз и я. -  Алма-Ата: Жазушы, 1975. -  304 с.
1002. Сумаруков Г. В. Кто есть кто в «Слове о полку Игореве». -  М.: Изд-во МГУ, 

1983.- 142 с.
1003. Сухобоков О. В. Дніпровське лісостепове Лівобережжя у ѴНІ-ХІИ ст. -  К.: 

Наук, думка, 1992. -  215 с.
1004. Сухобоков О. В. Этнокультурная история Левобережной Украины I -  нач. II

тыс. н. э .// Археологія. -  1998. -  № 2. -  С. 37-46. *
1005. Сухомлинов М. И. О соч. Кирилла Туровского// СОРЯС. -  Т. 85. -  1908. -  

С. 273-349.
1006. Тарасенко В., Сакада М. Чи був СРСР імперією?// Віче. -  1999. -  № 10. -  

С. 107-120.
1007. Тарасов К. И. Память о легендах. -  Мн.: Полымя, 1984. -  143 с.
1008. Тарасов К. И. «Покрылося бяше кровию...»// Неман. -  1984. -  № 11. -  С. 169 

-172 .
1009. Тези до 300-річчя возз’єднання України з Росією. Схвалені ЦК КПРС. -  К.: 

Політвидав УРСР, 1954. -  32 с.
1010. Теодорович Н. Владимир-Волынский. -  Почаев, 1893. -  254 с.
1011. Терещенко Ю. Україна і європейський світ. -  К.: Перун, 1996. -  495 с.
1012. Терлецький О. Іст. укр. держави. -Т .  1. -  Львів, 1923. -  349 с.
1013. Терлецький О. Україна заборолом культури й цивілізації перед степовиками.

-  Львів, 1930. -  80 с.
1014. Тимофеева Т. П. Владимиро-Суздальский лапидарий и его значение для 

изучения памятников белокаменного зодчества XII - XIII в.// СА. -  1990. -№  1.
-  С. 57-65.

1015. Тимощук Б. О. Давньоруська Буковина (X -  перша половина XIV ст .). -  К.: 
Наук, думка, 1982. -  206 с.

1016. Тихомиров М. Н. Древнерусские города. -  М., 1956. -  478 с.
1017. Тихомиров М. Н. Древняя Москва. -  М., 1947. -  222 с.
1018. Тихомиров М. Н. Значение др. Руси в развитии русского, украинского и 

белорусского народов// ВИ. -  1954. -  № 6. -  С. 19-26.
1019. Тихомиров М. Н. Исторические связи России со славянскими странами и 

Византией. -  М.: Наука, 1969. -  374 с.
1020. Тихомиров М. Н. Источниковедение истории СССР. -  В. 1. -  М.: Соцэкгиз, 

1962. -  495 с.
1021. Тихомиров М. Н. Крестьянские и городские восстания на Руси ХІ-ХІІІ в. -  М.: 

ГПИ, 1955. -  280 с.
1022. Тихомиров М. Н. Русское летописание. -  М., 1979. -  384 с.
1023. Тихонравов Н. С. Древняя русская л-ра. -  М., 1898. -  252 с.
1024. Тойнбі А. Дослідж. історії. -  Т. 1. -  К.: Основи, 1995. -  614 с.

Дй2£. Толочко А. П. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология. -  К.: 
Наук, думка, 1992. -  223 с.

1026. Толочко О. П. Дещо про конструктивність полеміки, професіоналізм і обов’язки 
історика// УІЖ. -  1997. -  № 3. -  С. 133-139.

1027. Толочко О. Замітки з історичної топографії домонгольського Києва// КС. -
1997.-№  5 .- С .  152-167.

1028. Толочко О. П. Коли перестала існувати «Київська Русь»?// КС. -  1992. -  № 6. 
- С .  7-18.



330

1029. Толочко О. П. Конституційний проект Романа Мстиславича 1203р.// УІЖ. -  
1995.-№  6 .- С .  22-36.

1030. Толочко О. П. Про місце смерті Рюрика Ростиславича// УІЖ. -  1997. -  № 5. 
- С .  136-143.

1031. Толочко О. П. Русь: держава і образ держави. Автореферат ... доктора 
історичних наук. -  К., 1994. -  37 с.

1032. Толочко О. «Русь» очима «України»// Сучасність. -  1994. -  № 1. -  С. 111-117.
1033. Толочко О. П., Толочко П. П. Київська Русь. -  К.: Альтернатива, 1999. -  350 с.
1034. Толочко П. П. Археологічна спадщина Києва// УІЖ. -  1983. -  № 4. -  С. 149- 

155.
1035. Толочко П. П. Балкани -  Русь -  Україна// Історія в школі. -  1999. -  № 1-2. -  

С. 18-19.
1036. Толочко П. П. Від Русі до України. -  К.: Абрис, 1997. -  398 с.
1037. Толочко П. П. Город и с/х округа на Руси в IX -  XIII в.// Древние славяне и 

Киевская Русь. -  К.: НД, 1989. -  С. 115-124.
1038. Толочко П. П. Древнер. феод-й город. -  К.: НД, 1989. -  254 с.
1039. Толочко П. П. Др. Киев. -  К.: НД, 1983. -  327 с.
1040. Толочко П. П. Древняя Русь. -  К.: Наук, думка, 1987. -  245 с.
1041. Толочко П. П. Задачи историко-археологического изучения Южной Руси// 

Проблемы археологии Южной Руси. -  К.: НД, 1990.
1042. Толочко П. П. Історичні портрета. -  К.: НД, 1990. -  267 с.
1043. Толочко П. П. Киев и Киевская земля в эпоху феодальной раздроблености 

ХІІ-ХІІІ веков. -  К.: Наук, думка, 1980. -  222 с.
1044. Толочко П. П. Київ -  центр феод, землевол. Русі ХІ-ХІІІ ст.// Історія н/г та ек. 

думки в УРСР. -  В. 15. -  1982. -  С. 81-86.
1045. Толочко П. П. Київська Русь. -  К.: Абрис, 1996. -  359 с.
1046. Толочко П. П. Київський церковний собор 1147 р.// КС. -  1993. -  № 2. -  

С. 62-65.
1047. Толочко П. П. Кочевые народы степей и Киевская Русь. -  К.: Абрис, 1999. -  

198 с.
1048. Толочко П. П. Літописи Київської Русі. -  К., 1994. -  85 с.
1049. Толочко П. П. Назва «Україна» в південно-руських літописах і актових 

документах// КС. -  1994. -  № 3. -  С. 2-9.
1050. Толочко П. П. Основні досягнення та перспективи розвитку давньор. 

археології// Археологія. -  В. 57 -  1987. -  С. 51-56.
1051. Толочко П. П. Политическая ситуация на Руси времени «СОПИ»// ЧОНМК. 

- С .  6-8.
1052. Толочко П. П. Русь-Україна в ІХ-ХѴ ст.: Історія і культура// Археологія. -  

1997.-№  І .- С .  129-133.
1053. Толочко П. П. Спорные вопросы в истории Киевской Руси// Славяне и Русь. 

-К .,  1990.-С .  99-121.
1054. Толочко П. П. Чи існувала давньоруська народність?// Археологія. -  1991. -  

№ 3. -  С. 47-57.
1055. Толочко П. П. Шляхи формування давньоруських міст// Археологія. -  1998. -  

№ 1 .-С . 7-14.
1056. Толочко П. П. Этническое и государственное развитие Руси ХІІ-ХІІІ в.// 

ВИ. -  1974. -  № 4. -  С. 52-62.
1057. Толочко П. П. Южная Русь: нек-е проблемы и перспективы истор. -  археол. 

изучения// Славяно-русские древности. -  В. 1. -  Л., 1988.



331

1058. Толочко П. П., Жмир В. Ф. Роль старод. Києва в соц. і духовному розвитку 
Давньоруської держави// ФД. -  1981. -  № 4. -  С. 96-105.

1059. Толстов С. П. К проблеме аккультурации// Этнография. -  1930. -  № 1-2. -  
С. 30-45.

1060. Толстой Л. Н. Педагогические соч. -  М.: Педагогика, 1989. -  542 с.
1061 .Толстой М. Д. Жизнеописания угодников Божих, живших в пределах нынешней 

Ярославской епархии. -Ярославль, 1905. -  162 с.
1062. Томашівський С. Укр. історія// Великий неспокій. -  К.: Україна, 1992. -  

С. 301-349.
1063. Томенчук Б. Три періоди розвитку історичної топографії давнього Галича// 

Галичина. -  1997. -  № 1. -  С. 19-28.
1064. Троцкий И. М. Возникновение Новгородской республики// ИАН. Отд. общ. 

наук. -  1932. -  № 4. -  С. 277-365.
1065. Трубчанінов С. В., Винокур І. С. Історія Поділля та Пд. -С. Волині. -  Кн. 1. -  

Кам’янець-Подільський, 1993. -  109 с.
1066. Тудоровский А. А. Дон и Донец в историческом пропілом// ИВГО. -  Т. 112.-

1980. -  С. 462-465.
1067. Удальцова 3. В. Киев и Константинополь -  культурные связи до XIII в.// ВИ. -  

1987. -  № 4. -  С. 56-69.
1068. Удальцова 3. В. Культурные связи Древней Руси и Византии// ВВ. -  Т. 42. -

1981. - С .  25-34.
1069. Уколова В. Год рождения Москвы// ЗС. -  1997. -№ 6. -  С. 130-134.
1070. Українська культура. -  К., 1993. -  572 с.
1071. Українська народність. -  К.: Наук, думка, 1990. -  560 с.
1072. Успенский Ф. И. История Византийской империи. -  Т. 3. -М . ; Л.: Изд-во 

АН СССР, 1948. -  858 с.
1073. Устрялов Н. Г. Русская история до 1855 года. -  Петрозаводск: Фолиум, 1997.

-  957 с.
1074. Уэлс Т. Краткая история мира. -  М.: Мосполиграф, 1924. -  348 с.
1075. Фадеев Л. А. Происхождение и роль системы городских концов в развитии 

древнейших русских городов// Русский город. -  М.: Изд-во МГУ, 1976. -  
С. 17-31.

1076. Фахрутдинов Р. Г. Очерки по истории Волжской Булгарии. -  М.: Наука, 1984.
-  216 с.

1077. Федака С. Д. Від старого Володимира до нинішнього Ігоря. -  Ужгород, 1998. 
-8 8  с.

1078. Федака С. Д. Герої СОПІ. -  Ужгород, 1999. -  64 с.
1079. Федака С. Д. Дезинтеграційні та консолідаційні процеси в Україні-Русі XII ст. 

в оцінці автора Слова о полку Ігоревім// Молодь -  Україні. -  Т. 5- 6. -  Ужгород, 
1995. -  С. 20-30.

1080. Федака С. Д. До історії києво-руської літописної традиції у середньовічній 
Україні-Русі// 36. на пошану історика України академіка В. Грабовецького. -  
Ужгород, 1998. -  С. 20-27.

1081. Федака С. Д. Клим Смолятич// Календар «Просвіти» на 1997 рік. -  Ужгород, 
1997.- С .  144-145.

1082. Федака С. Д. Мстислав Великий// Історія України в історичних портретах. -  
Ужгород, 1996. -  С. 30-32.

1083. Федака С. Д. Мстислав Тьмутороканський// Там же. -  С. 3-8.



332

1084. Федака С. Д. Олег Святославович// Вчені, письменники і політичні діячі про 
Україну. -  В. 2. -  Ужгород, 1996. -  С. 3-8.

1085. Федака С. Д. Основні віхи літописання України-Русі IX -  XIII ст.// Наук, 
вісник Ужгородськ. Інституту інформатики, економіки і права. -  Т. 1. -  1997. -  
С. 163-176.

1086. Федака С. Переяславське князівство в системі українськоруських земель 
епохи «СОПІ»// Переяславська земля і світ людини. -  К.; Перяслав- 
Хмельницький, 1998.-С . 185-187.

1087. Федака С. Д. Політ, процеси в Україні-Русі к. XI -  поч. XII ст.// Історична 
школа В. Є. Задорожного. -  Ужгород, 1999. -  С. 21-29.

1088. Федака С. Д . П’ять земель України-Русі XII ст.: обриси тапоселенські структури 
// Ювілейний зб. на пошану історика України акад. В. Грабовецького. -Ужгород,
1998. -  С. 83-98.

1089. Федака С. Д. П’ять томів: здобутки и недоліки// СІЧ. -1997. -№  7. -  С. 75-77.
1090. Федака С. Д. Сини Володимира Мономаха// ІУ. -  1999. -  № 46. -  С. 10-12.
1091. Федака С. Д. СОПІ// Календар «Просвіти» на 2000 рік. -  Ужгород, 2000. -  

С. 175-176.
1092. Федака С. Д. СОПІ як джерело з історії України-Русі XII ст.// Проблеми 

історії, філософії і літературознавства України. -  В. 1 . - Ужгород. 1996. -  С. 6-27.
1093. Федака С. Д. Торг, шлях із Варяг у Греки у XII ст. і трансформація давньор. 

державності// Середньовічна Європа: погляд з кінця XX ст. -  Чернівці: Золоті 
литаври, 2000. -  С. 202 -  203.

1094. Федака С. Д. Триєдина тема «ПВЛ»// Календар «Просвіти» на 1998 рік. -  
Ужгород, 1998. -  С. 66-67.

1095. Федака С. Д. Україна-Русь в епоху Слова о полку Ігоревім// Молодь-Україні. 
-Т .  3. -  Ужгород, 1994. -  С. 6-16.

1096. Федака С. Д. Чернігівський князь Всеволод Ольгович// Сіверянський літопис. 
-  1999. - №  6. -С . 29-35.

1097. Фёдоров В. Г. Кто был автором «СОПИ» и где расположена река Каяла. -  М.: 
МГ, 1956.- 175 с.

1098. Фёдоров-Давыдов Г. А. Курганы, идолы, монеты. -  М.: Наука, 1968. -  152 с.
1099. Федоров П. М. Київська Русь та її роль в історичній долі народів СРСР// 

ВАНУ. -  1982. -  № 8. -  С. 3-13.
1100. Федотов Г. П. Святые Др. Руси. -  М.: Моск. раб., 1990. -  268 с.
1101. Феннел Дж. Кризис средневековой Руси: 1200-1304 г -  М.: Прогресе, 1988- 

292 с.
1102. Фехнер М. В. Изделия шелкоткацких мастерских Византии в Древней Руси 

// CA. -  1977. -  № 3. -  С. 130-142.
1103. Фехнер М. В. Ткани с изобр. львов и птиц из великокняж. гробницы// Новое в 

археологии. -  М.: Наука, 1972. -  С. 198-201.
1104. Фехнер М. В. Шёлковые ткани как источник для изучения экономических 

связей Древней Руси// История и культура Восточн. Европы по 
археологическим даным. -  М., 1971. -  С. 207-227.

1105. Филевич И. П. История др. Руси. -  Т. I. -  Варшава, 1896. -  383 с.
1106. Филевич И. П. По поводу теории двух русских народностей -  Львов, 1902. -  59 с.
1107. Флоровский А. В. Чешско-русск. торговые отношения Х-ХІІІ в.// Междунар. 

связи России до XVII в. -  М., 1962. -  С. 64-76.
1108. Фомин А. «Безмонетный период» в Древней Руси// Деньги и кредит. -  1988. 

- №  12.-С . 73-76.
1109. Франко І. Літописна основа «СОПІ»// Зібрання творив: У 50 т.-Т. 3 9 -  С. 359-507.



333

1110. Франко І. Сліди русинів в Семигороді в ХІІ-ХѴІ в.// Науковий додаток до 
газети «Учитель». -  1912. -  № 3. -  С. 35-38.

1111. Франчук В. Ю. Киевская летопись. -  К.: НД, 1986. -  183 с.
1112. Фрейберг Л. А., Попова Т. В. Византийская литература эпохи расцвета 1Х-ХѴ 

в. -  M.: Наука, 1978. -  287 с.
1113. Фрейденберг С. С. К истории классовой борьбы в Византии в XII в.// 

УЗ Великолукского ГПИ. -  1954. -  Т. 20. -  С. 54-80.
1114. Фроянов И. Я. Киевск. Русь: очерки соц. -пол. истории.^- Л.: Изд-во ЛГУ, 

1980. -  256 с.
1115. Фроянов И. Я. Киевск. Русь: очерки соц. -эк. истории. -  Л.: Изд-во ЛГУ, 1974.

-  159 с.
1116. Фроянов И. Я. Мятежный Новгород. -  СПб., 1992. -  293 с.
1117. Фроянов І. Я. Характер соціальних конфліктів на Русі в X - на початку XII ст. 

// УІЖ. -  1971. -  № 5. -  С. 71-79.
1118. Фроянов И. Я., Дворниченко А. Ю. Города-государства др. Руси. -  Л.: Изд-во 

ЛГУ, 1988.- 269 с.
1119. Фурсин Ф. Борьба курян с половцами и татарами// Прошлое Курской области.

-  Курск, 1940.- С .  5-14.
1120. Хома І. Нарис історії Вселенської Церкви. -  Львів: Стрім, 1995. -  304 с.
1121. Хорошее А. С. Политич. история русск. канонизации. -  М.: Издво МГУ, 1986.

-  206 с.
1122. Хорошее А. С. Церковь в соц. -полит. сиситеме Новг. феодальной республики.

-  М.: Изд-во МГУ, 1980. -  223 с.
1123. Хоткевич Г. Історія України. -  К.: Веселка, 1992. -  228 с.
1124. Храмов П. А. Очерки эк-ки феод, в России. -  М., 1957. -  146 с.
1125. Цегельський Л. Звідки взялися і що значать назви «Русь» і «Україна». -  Львів, 

1907.- 43 с.
1126. Циркин А. В. Русско-морд. отношения в Х-ХІѴ в. -  Саранск, 1968. -  111с.
1127. Черепнин Л. В. Историч. условия формирования русск. народности до 

к. XV ст.// Вопр. форм, русск. народности и нации. -  М. ; Л.: Издво АН ССР, 
1958. -  С. 5-74.

1128. Черепнин Л. В. К вопр. о х-ре и форме Древнерусск. г-ва X -  нач. XIII в.// ИЗ. 
- Т .  8 9 .-  1 9 7 2 .-С. 353-408.

1129. Черепнин Л. В. Основные этапы развитая феодальной собственности на Руси 
// ВИ. -  1953. -  № 4. -  С. 38-53.'

1130. Черепнин Л. В. ПВЛ, её редакции и предшествующые ей летописные своды 
// ИЗ. -  Т. 25. -  1948. -  С. 293-333.

1131. Черепнин Л. В. Спорные вопросы истории феодальной земельной 
собственности в IX -  XV в.// Пути развитая феодализма. -  М.: Наука, 1972. -  
С. 188-248.

1132. Черепнин Л. В., Пашуто В. Т. Образование русск. централизованной) г-ва в 
ср. -истор. аспекте// ВИ. -  1978. -  № 2. -  С. 41-52.

1133. Чернігів і Пн. Лівобережжя. -  К.: Вид-во ВУАН, 1928. -  531 с.
1134. Чернігівщина: Енциклоп. довідник. -  К.: УРЕ, 1990. -  1008 с.
1135. Черных Н. Б. Дендрохронология среднев. памятников В. Европы// Пробл. 

абсолютного датарования в археологии. -  М.: Наука, 1972. -  С. 72-98.
1136. Чернышевский Н. Г. Национальная бестактность// Поли. собр. соч. -  Т. 9. -  

М.: ГЛИ, 1950. -  С. 775-793.
1137. Чичерин Б. В. Курс государственной науки. -  Т. 1. -  М., 1894. -  412 с.



334

1138. Чурсина С. А. Торговые связи генуэзск. купечества с В. Средиземноморьем 
XII -  XIII в.// УЗ Ярославского ГПИ. -  1970. -  В. 76. -  С. 72-89.

1139. Шайкин А. «Се повести времяньных лет»: От Кия до Мономаха. -  М.: 
Современник, 1989. -  253 с.

1140. Шайтан М. Э. Германия и Киев в XII в.// Летопись занятий постоянн. ист. - 
археограф, комиссии. -  В. 1 (34). -  Л., 1927. -  С. 68-74.

1141. Шапиро А. Л. О природе феодальной собственности на землю// ВИ. -  1969. -  
№ 12.-С . 58-61.

1142. Шараневич И. История Гал. -Вол. Руси. -  Львов, 1863. -  348 с.
1143. Шарапова 3. М. Соц. -экон. и полит. строй у половцев// УЗ МОПИ. -Т . 18. -  

1953.-С . 131-142.
1144. Шаскольский И. П. Борьба Руси против крестоносной агрессии на берегах 

Балтики в XII -  XIII в. -  М.: Наука, 1978. -  245 с.
1145. Шахматов А. А. Древнейшие судьбы русск. племени. -  Пг., 1919. -  64 с.
1146. Шахматов А. А. К вопр. об образовании русск. народностей// ЖМНП. -  1899. 

-№  4 .-С . 111-132.
1147. Шахматов А. А. Киево-Печерский Патерик и Печерская летопись. -  СПб., 

1897 .-47  с.
1148. Шахматов А. А. Киевск. летоп. свод XII в.// А. А. Шахматов, 1864-1920. Сб. 

статей и материалов. -  М .; Л., 1947. -  С. 119-160.
1149. Шахматов А. А. Обозрение русск. летописных сводов XIV -  XV в. -  М .; Л., 

1938. -  372 с.
1150. Шахматов А. А. Очерк древнейшего периода истории русск. языка. -  Пг, 

1915.-368 с.
1151. Шахматов А. А. «ПВЛ». -  Пг., 1916. -  403 с.
1152. Швецов М. Л. Полов, святилища// СА. -  1979. -  № 1. -  С. 199-209.
1153. Шелов Д. Б. Нефть в античных амфорах// Природа. -  1970. -  № 8. -  С. 70-74.
1154. Шепелева Л. С. Культурные связи Грузни с Россией в Х-ХѴІІ веках// ТОДРЛ. 

- Т .  9 . -  1953.-С . 192-216.
1155. Шестопал М. Літературні кізяки на дорогах історії//Дніпро. -  1999. -№  1-2. -  

С. 111-131.
1156. Шестопал М. Євреї в Україні. -  К.: Оріяна, 1999. -  194 с.
1157. Шефов С. А. Самые знаменитые войны и битвы России. -  М.: Вече, 1999. -  

527 с.
1158. Ширгазин О. Р. Географическое пространство «СОПИ»// Природа. -  1993. -  

№ 3. -  С. 84-92.
1159. Шишов А. Русские князи. -  Ростов/Дон: Феникс, 1999. -  445 с.
1160. Шлоссер Ф. Всемирн. история. -Т .  2. -  М .; СПб., 1870. -  483 с.
1161. Шоков А. Ф. Куряне в «СОПИ»// Изв. Воронежского ГПИ. -Т . 153. -  1975. -  

С. 56-87.
1162. Шоков А. Ф. Половецкая земля в «СОПИ»// Изв. Воронежск. ГПИ. - 

Т. 9 7 .-1 9 7 1 .-С .  248-255.
1163. Шоков А. Ф. Половецкие ханы в «СОПИ»// Изв. Воронежск. ГПИ. -Т . 84. -  

1967. -  С. 77-80.
1164. Шоков А. Ф. Половцы в «СОПИ»// Там же. -  С. 69-76.
1165. Шляков Н. О поучен. Вл. Мономаха// ЖМНП. -  Т. 329. -  1900. -  С. 1-21.
1166. Шмидт С. О. рец. на: Рыбаков Б. А. «СОПИ» и его современники// ИСССР. -  

1 9 7 2 .-№ 5 .-С . 192-195.
1167. Шрамко Б. А. Древности Северск. Донца. -Харьков, 1962. -  402 с.



335

1168. Штыхов Г. В. Города Полоцкой земли. -  Мн: НиТ, 1978. -  159 с.
^116 /̂ Шушарин В. П. Совр. бурж. историки о х-ре Древнерусск. г-ва// Критика 

бурж. концепций истории России периода феодализма. -  М.: Изд-во АН СССР, 
1962.- С .  135-162.

1170. Щавелева Н. И. Польки -  жёны русских князей (ХІ-сер. XIII в .)// ДГ. -  М., 
1989.- С .  50-58.

1171. Щавелева Н. И. Русск. княжны в Полыііе// Внешняя политика Др. Руси -  М., 1988. 
-С . 117-122.

1172. Щапов Я. Н. Государство и церковь Древней Руси Х-ХІІІ вв. -  М.: Наука, 
1989. -  232 с.

1173. Щапов Я. Н. О соц. -эк. укладах Др. Руси ХІ-ХІІ в.// Актуальн. пробл. ист. 
России эпохи феодализма. -  М.: Наука, 1970. -  С. 100-104.

1174. Щапов Я. Н. Полит. концепции о месте страны в мире в общественной мысли 
Руси XI -  XIV в.// ДГ. -  1989. -  С. 159-166.

1175. Щапова Ю. Л. Древнер. стекляные изделия как источник для ист. русско-виз. 
отн.в ХІ-ХІІ В .//В В .-Т . 19 .-1961 .-С . 60-75.

1176. Щербатов М. М. Соч. -  Т. 2. -  СПб., 1898. -  486 с.
1177. Щодра О. Сучасна вітч. історіогр. про суспільн. лад Київськ. Русі// Вісник 

ЛДУ. Історія. -  В. 27. -  Львів, 1992. -  С. 123-137.
1178. Южная Русь и Византия. -  К., 1991. -  204 с.
1179. Юзбашян К. Н. Классовая борьба в Византии в 1180-1204 г. и Четвёртый 

крестовый поход. -  Ереван, 1957. -  71 с.
1180. Юрій М. Т. Етногенез та менталітет українського народу. -  Київ: Таксон,

1999. -  237 с.
1181. Юшко А. А. Моск. земля ІХ-ХІѴ в. -  М.: Наука, 1991. -  198 с.
1182. Юшков С. В. Нариси з історії виникнення і початкового розвитку феодалізму 

в Київській Русі. -  К., 1992. -  348 с.
1183. Юшков С. В. Общественно-политический строй и право Киевского 

государства. -  М.: Госюриздат, 1949. -  544 с.
1184. Юшков С. В. Очерки по истории феодализма в Киевской Руси. -  М. ; Л.: 

Изд-во АН СССР, 1939. -  234 с.
1185. Язвінська О. М., Приходько П. П. Історія України. Гал. -Вол. держава як 

форма української державності. -  К., 1995. -  29 с.
1186. Якобсон А. Л. К истории русско-корсунских связей (XI- XIV)// ВВ. -  Т. 14. -  

1958.-С . 116-128.
1187. Якобсон А. Л. Проблема закономерности в развитии среднее, арх-ры// Кавказ 

и Византия. -  В. 3. -  Ереван, 1982. -  С. 135-167.
1188. Якобсон А. Л. Средневековый Крым. -  М. ; Л., 1964. -  232 с.
1189. Яковенко Н. Ключ від воріт руської торгівлі// Київ. -  1985. -  № 1. -  С. 85-87.
1190. Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII століття. 

-К .:  Генеза, 1997.- 311 с.
1191. Яковенко Н. Родова еліта -  носій «континуитету реалій» між княжою Руссю і 

козацькою Україною// Сучасність. -  1994. -  № 1. -  С ха и «Хождения игумена 
Даниила»// ТОДРЛ. -  Т. 16 .- 1960.-С . 112-131.

1195. Янин В. Л. Новгор. посадники. -  М.: Изд-во МГУ, 1962. -  387 с.
1196. Янин В. Л. Новгородский скрипторий рубежа ХІ-ХІІ в.: Лазарев монастирь// 

АЕ за 1981 г о д .-М ., 1982.-С . 51-61.
1197. Янин В. Л. Полоцкий «матриархат»// ЗС. -  1990. - №  12. -*С. 17-19.



336

1198. Янин В. Л. Проблемы социальной организации Новгородской республики// 
ИСССР. -  1970. -  № 1. -  С. 44-55.

1199. Янин В. Л. Таинственный XII век// ЗС. -  1969. -№  4. -  С. 37-39.
1200. Янин В. Л., Литаврин Г. Г. Новые м-лы о происхождении Вл. Мономаха// 

Историко-археологический сб. -  М., 1962. -  С. 204-221.
1201. Яновский А. М. Юрий Долгорукий. -  М.: Моск. раб., 1955. -  204 с.
1202. Янко М. Т. Топон. словник України. -  К.: Знання, 1998. -  432 с.
1203. Ярема В. Якою ж мовою розмовляли київські князі?// НІС. -  1991. -  № 2. -  

С. 14-17.
1204. Яценко Б. І. Князь Ігор у «Слові о полку Ігоревім»// Київська Русь: культура, 

традиції. -  К.: Наук, думка, 1982. -  С. 51-58.
1205. Яценко Б. І. Кн. Роман у «СОШ»// ЛЧК. -  1994. -  № 7-9. -  С. 24-25.
1206. Яценко Б. І. Коментуючи бесмертну поему// РЛз. -  1973. -  № 7. -  С. 33-38.
1207. Яценко Б. И. Кто такой Борис Вячеєлавич «СОПИ»?// ТОДРЛ. -  Л., 1976. -  

Т. 31 .-С . 296-301.
1208. Яценко Б. И. Лаврентьевская летопись о походе Игоря Святославича в 

1185 г.IIРЛ. -  1985. -  № 3. -  С. 31-42.
1209. Яценко Б. І. Любецький Синодик// ІУ. -  1997. -  № 41.
1210. Яценко Б. І. Про «золоте слово» Святослава Київського// РЛз. -  1976. -№ 5. -  

С. 53-59.
1211. Яценко Б. I. Про концепцію «Слова о полку Ігоревім»// Березіль. -  1993. -  

№ 7 -8 .-С . 139-157.
1212. Яценко Б. І. Про Троянь// Архіви Укр. -  1970. -  № 6. -  С. 34-43.
1213. Яценко Б. І. Розвиток державного устрою України-Русі наприкінці XII ст.// 

У ІЖ .- 1 9 9 7 .-№ 3 .-С. 119-132.
1214. Яценко Б. И. Северские князья в «СОПИ»// РЛ. -  1981. -  № 3. -  С. 106-110.
1215. Яценко Б. І. Символ державності України-Русі XII ст.// Вітчизна. -  1994. -  

№ 9-10.-С . 136-138.
1216. Яценко Б. И. «СОПІ» -  героїчний український епос XII ст.// Укр. мова та л-ра. 

-  1997. - №  34.
1217. Яценко Б. «СОПІ» та літописи XII ст.// УМЛ. -  1998. -  № 33-38.
1218. Яценко Б. І. Українські джерела «Истории Российской» В. М. Татищева// 

УІЖ. -  1996. -  № 1. -  С. 52-62.

1219. Adamus J. О teorii «rodowej» państwa Piastów// Czasop. pr- h ist- T. 4 .- Poznań, 1952.
1220. Ahrweiler H. Byzance et la mer. -  Paris, 1966. -  502 p.
1221. Allen W. The Ukraine: a history. -  NY, 1963.
1222. Borschak I. La Ruthenie premongole, 1’Ukraine et la Russie// Revue historique. -  

V. 205. -  1951. -  № 2. -  P. 217-232.
1223. Butzkus J. Der Handel der westeuropeisch Juden mit alten Kiev// Zeitschrift für die 

Geshichte der Juden. -  Berlin, 1931.
1224. Cate J. А Gay Crusades// Byzantion. -  V. 16. -  1943. -  P. 503-526.
1225. Chirovsky N. Old Ukraine. -  Madison, 1963.
1226. Chubaty N. The meaning o f «Russia» and «Ukraine»// Reading in russian history. -  

V. 1. -  NY, 1970. -  P. 14-21.
1227. Clarcson J. А history o f Russia. -  NY, 1961.
1228. Florinscy M. T. Russia// А Histoiy and an Interpretation. -  1953. -  V. 1. -  P. 7-38.
1229. Halphan L. L’essor de l’Europe (XI-XIII s . ). -  Paris, 1932.
1230. History o f Crusades: In 2 v. -  Madison, 1969.



337

1231. Hitze О. Staat und Verfassung. -  Leipzig, 1941.
1232. Kerner R. The Urge of the see. -  Bercley; Los-Angeles, 1946.
1233. Lemberg E. Osteuropa und die Sowjetunion. -  Linz, 1950.
1234. Manning C. The story of the Ukraine. -  NY, 1947.
1235. Miśkiewicz В. Walki wewnetme w Polsce 1142 -  1146// Europa -  Slowiańszyzna -  

Polsca. -  Poznań, 1970.
1236. Ostrovski R. Fragments from the history of Belorussia. -  London, 1961.
1237. Rimsha H. Gechichte Russlands. -  Wiesbaden, 1960.
1238. Sanaullah M. E. The Decline of the Saldjukid Empire. -  Calcutta, 1938.
1239. Segur F. Histoire de Russie. -  Paris, 1829.
1240. Stevenson W. The Crusades in the East. -  Cambrige, 1907.
1241. Szejonocha K. Bolesław Chrobry. -  Lwow, 1849.
1242. Vakar N. P. Belorussia. -  Cambr., Mass., 1956.
1243. Winter E. Russland und das Papsttum. -  T. 1. — Berlin, 1960.
1244. Wlodarsci В. Polsca i Ruś: 1196-1320. — Warszawa, 1966.
1245. Wlodarsci В. Ruś w planach politycznych Bolesława Krzywoustiego// Z. nauk. Uniw. 

M. Kopernika w Toruniu- 1966 -  Z. 20. -  Z. 44-60.
1246. Zimorowich W. Leopolis triplex. -  Leopolis, 1638.



338

SUMMARY
Political history of Ukraine-Rus in time of transformation 

of the Ruricovich’s empire (12th Century)

Sergij Fedaka

Kyjivan Rus under Iaroslav the Wise was an empire. It joined more 
than 20 ethnoses. Its decay was began towards the end l l thc.Volodymyr 
Monomach was able to hamper this proces through creation the common 
front of all lands against the polovtsians. Partial stabilization and Stagna
tion of the empire took place. But already Mstyslav the Great resisted 
hardly for the centrifugal powers. Under Iaropolk decline of the empire 
began. It transformated in the federation of the lands. The federative 
character of Rus whoily defined under Vsevolod. But federation was not 
stable, it had strong empire’s survivals. Therefore the Great Home War 
continued in 1146-1154 y. The federation suffered а crash, its parts sepa- 
rated so on. Under Rostyslav Rus changed into confederation of the prin- 
cipalities. In every land independed dynasty governed.

Mutual dependence of the lands diminished. The wars between the 
lands don’t make possible to say about federation. The confederation in- 
cluded 4 parts: Ukraine-Rus (5 large principalities, which were pounding 
on the small domains), Suzdal (Ryazan and Murom were gravitating to
wards it),saint Sophia’s republice (Novgorod) and Polock-Minsk’s land. 
Smolensk’s land engaged intermediate place. It sided with anyone part. In 
all parts began consolidation. In Ukraine-Rus duumvirat of Sviatoslav ahd 
Ruric ensured this consolidation.Towards the end XII c. Ukraine-Rus 
evolved to monarchy, that caused the war 1194 - 1196 y. Especially the 
war made weak the lands over Dnipro. After that Volynian land mounted 
on the first plan. Roman the Volynian connected in 1199 y. Galych, estab- 
lished control over Kyjiv and Pereyaslav in 1202 y. Creation of the 
ethnoteritorial state on the ukrainian ethnic lands needed to connect 
chemigiv-siverian lands too. Accidental death of Roman prevented to it.But 
evolution of Rus from the empire through the federation and the 
confederation to the system of the independed States wasn’t accidental. It 
had many causes. There were next development of ost-slavonic 
nationalities, wich struggled for own stateship, and changing in geopoliti- 
cal and geoeconomical Situation of Rus as a resuit of crusades, decline of 
yzantion, prosperity of the catholic States.
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Политическая история Украины-Руси эпохи 

трансформации империи Рюриковичей (ХП столетие)
Сергей Федака

Русь эпохи Ярослава Мудрого была империей, объединяющей более 
20-ти этносов. В конце XI в. начался еёраспад. Мономах смог затормозить 
этот процесе путём создания общего фронта земель против половцев. 
Произошла частичная стабилизация и стагнация империи. Но уже 
Мстислав Великий еле сдерживал центробежные силы. При Ярополке 
возобновился распад империи через превращение её в федерацию земель. 
Федеративный характер Руси вполне определился при Всеволоде. Но 
федерация не стала стабильной структурой, ибо имела очень сильные 
рудименты империи. Это обусловило Великую Усобицу 1146-1154г., в 
ходе которой федерацию постиг крах, её части ещё более обособляются. 
При Ростиславе Русь превращается в конфедерацию княжеств, в каждом 
правит отдельная династия.

Взаимозависимость земель сошла к минимуму. Более того, между ними 
развернулись войны, не позволяющие говорить о федерации. 
Конфедерація состояла из 4комплексов земель: Украина-Русь (5 больших 
княжеств, раздробленных на меньшие уделы), Суздаль (к которой тяготели 
Рязань и Муром), республика св. Софии (Новгород) и Полоцко-Минская 
земля. Особое промежуточное место занимала Смоленская земля, не 
игравшая самостоятельной роли, а примыкавшая к одному из комплексов. 
В каждом комплексе началась внутренняя консолидация. В Украине-Руси 
политическим механизмом, обеспечившим консолидацию, стал дуумвират 
Святослава и Рюрика. В конце их соправления Украина-Русь 
эволюционировала в направлений унитарной монархии, что вызвало 
войну 1194-1196 г. Она особенно ослабила Поднепровье, после чего на 
первый план выходит Волынь. Роман Волынский в 1199 г. присоединяет 
Галич, в 1202 г. устанавливает контроль над Києвом и Переяславом. 
Для создания этнотерриториального государства в рамках украинских 
этнических земель оставалось ещё присоединить чернигово-северские 
земли. Этому помешала случайная гибель Романа. Но не случайной была 
сама эволюция Руси от империи через федерацию и конфедерацию к 
системе суверенных государств, имевшая много объективных причин: 
дальнейшее развитое восточнославянских народностей, которые доросли 
до создания собственных государств, резкие изменения геополитическою 
и геоэкономического положення Руси вследсвие крестовых походов, 
упадка Византии, расцвета католических государств.
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