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РУСЬКО-ПОЛОВЕЦЬКІ МАТРИМОНІАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ

При висвітленні русько-половецьких відносин у ХІ–ХІІІ ст. дотепер майже не приділялося уваги
вивченню матримоніальних зв’язків Рюриковичів із ханами різних кипчацьких орд. У літописах
відзначено 12 шлюбів руських князів із половчанками і один шлюб руської княгині з половецьким
ханом [Лаврентьевская… 1962; Ипатьевская… 1962].

Ряд дослідників вважають, що за півтора сторіччя відносин із кочовиками багато руських князів
мали змішане походження [Робинсон 1980; Баскаков 1985]. Надалі напівполовці князі і княгиня
зміцнювали цю кревність повторними шлюбами змішаного походження. Так, А.Н.Робинсон вважає,
що “у восьми княжих сім’ях у середньому виросло 40 князів і княгинь напівполовців, а далі –
приблизно 200 половецьких онуків” |Робинсон 1980, 252, прим. 23]. Ці цифри вимагають детальної
перевірки.

Розглянемо усі відомі з літописних джерел русько-половецькі шлюби. Багато істориків,
починаючи з Г.Міллера, вважають другу жінку Всеволода Ярославича Ганну половчанкою, хоча ще
Н.М.Карамзін із сумнівом поставився до цієї гіпотези [Карамзин 1892, 58, прим.156]. Від даного
шлюбу у Всеволода народився син Ростислав і дочка Євпраксія (Адельгейда), яка вийшла заміж за
німецького імператора Генріха IV. Навіть якщо прийняти точку зору Г.Міллера про половецьке
походження Ганни, то все одно її діти не залишили помітного сліду в російській історії. У 1093 р.
двадцятитрьохрічний Ростислав потонув у річці Стугні під час втечі від половців після поразки, якої
зазнали руси. Нащадків він не залишив. Діти Євпраксії ніколи на Русі не бували.

Після низки серйозних поразок у русько-половецькій війні 1093 року київський князь Святополк
Ізяславич змушений був у 1094 р. одружитися з дочкою половецького хана Тугоркана заради миру з
кочовиками [Повість… 1950, 148]. На думку В.Л.Яніна, від цього шлюбу народилися Брячислав та
Ізяслав [Янин 1963, 150, прим. 26]. Однак, за даними Н.А.Баумгартена, приблизно з 1102 р. Святополк
був одружений з Варварою Коміне [Баумгартен 1909, 39, 50], від якої мав зазначених синів та дочку
Марію. Мабуть, у Святополка і дочки Тугоркана дітей не було.

Багато дослідників вважають, що Олег Святославич Чернігівський був одружений з
половчанкою [Робинсон 1980; Карамзин 1892]. Прямих свідчень про це в літописах немає. У
Любецькому синодику жінкою Олега названа Феофанія, очевидно, та сама представниця роду
Музалонів, на котрій чернігівсько-тмутараканського князя оженив візантійський імператор Олексій I
Комнін між 1081–1083 рр. [Гуркин 1992, 67]. Швидше за все, першим шлюбом Олег був одружений
з грекинею Феофанією, від якої мав сина Всеволода, а другим – з дочкою хана Осолука, тому що
літописи приводять імена половецьких ханів Камоси і Тюпрака Осолуковичів, що доводилися молод-
шому Ольговичу – Святославові дядьками за матір’ю [Ипатьевская…1962, стб. 334].

Сам Святослав Ольгович у 1108 р. взяв шлюб з дочкою Аепи Гиргеневича [Повість… 1950,
186], однак від цього союзу дітей у нього не було. Всі відомі його нащадки народилися після 1136 р.,
коли жінкою Святослава стала новгородка [Тверской… 1965, стб. 199; Новгородская… 1950, 24].

У 1108 р. Володимир Мономах оженив свого сина Юрія Долгорукого на дочці Аепи Осеневича
[Повесть… 1950, 186]. У цьому шлюбі були народжені: Ростислав, Андрій Боголюбський і, можливо,
Борис і Гліб. Молодші діти Юрія з’явилися на світ після вступу ростово-суздальського князя у другий
шлюб з родичкою візантійського імператора Мануїла I Комніна Оленою [Лимонов 1987, 36, прим.
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42, 52, 55].
1117 року Володимир Мономах “жени сына своего Андрея, поя за нього внуку Тугорканя,

князя Половецкаго” [Тверской… 1965, стб. 192]. Володимир і Ярополк Андрійовичі, можливо, були
дітьми онуки Тугоркана.

В Іпатьєвському літописi за 1159 р. говориться, що удова Володимира Давидовича
Чернігівського (онука Володимира Мономаха) втекла в степ, щоб удруге вийти заміж за хана Башкорда
[Ипатьевская… 1962, стб. 501; Расовский 1935, 259].

У 1163 р. “приведе Ростиславъ Белуковну князя Половецьского дщерь ис Половець за сина
своего за Рюрика” [Ипатьевская… 1962, стб. 521–522]. Дітьми Белуківни і Рюрика можна визнати
двох старших дочок (дружин Романа Мстиславича Волинського і Гліба Святославича Чернігівського)
і, можливо, старшого сина Ростислава. Ярослава Рюриківна і Володимир Рюрикович були дітьми
великого князя від другого шлюбу з Ганною – дочкою Юрія Ярославича Туровського.

В.Т.Пашуто в генеалогічній таблиці № 7 до своєї монографії “Внешняя политика Древней
Руси” зазначив, що син смоленського князя Давида Ростиславича, Мстислав, ще до 1185 р. був
одружений з половчанкою, дочкою хана Тоглія [Пашуто 1968, 426, табл. 7]. У Давида було п’ять
синів, двоє з яких мали ім’я Мстислав. В.Т.Пашуто мав на увазі старшого Мстислава, однак джерела
не називають нам імені смоленського княжича, одруженого з половчанкою. Залишається неясним,
чому дослідник дійшов такого висновку. Чи були діти від цього шлюбу – невідомо.

Після розгрому дружин Ігоря Святославича Новгород-Сіверського навесні 1185 р. його син
Володимир, який був у половецькому полоні, оженився на дочці хана Кончака, від якої мав синів
Ізяслава і Всеволода [Ипатьевская… 1962, стб. 659]. Велику частину свого життя Ізяслав
Володимирович провів у степу зі своїми половецькими родичами.

Взимку 1206–1207 рр. третій син Всеволода Велике Гніздо Ярослав був повінчаний з дочкою
половецького хана Юрія Кончаковича. Цей шлюб виявився марним. Матір’ю усіх дітей Ярослава
Всеволодовича була його друга дружина Ростислава (Феодосія), дочка Мстислава Мстиславича Уда-
лого [Кучкин 1986, 71–75]. Сам Мстислав Мстиславич був одружений з дочкою половецького хана
Котяна Сутоєвича [Ипатьевская… 1962, стб. 732, 743]. Їхня дочка Ганна була дружиною Даниїла
Романовича Галицького. У Даниїла і Ганни було п’ятеро синів і кілька дочок [Кучкин 1986, 74–75].

За 1249–1253 рр. у Іпатьєвському літописі повідомляється про орду половецького хана Тигака,
що знаходився на службі у свого свата князя Даниїла Галицького [Ипатьевская… 1962, стб. 808–
809]. Але хто з синів Даниїла був одружений з половчанкою і чи були від цього шлюбу діти – невідомо.

Можливо, русько-половецькі матримоніальні зв’язки не обмежуються цим переліком. Шлюбних
союзів Рюриковичів із степовиками могло бути й більше. Так, у 1147 р. сини Юрія Долгорукого
Ростислав і Андрій Боголюбський пішли війною на Ростислава Ярославича Рязанського, який,
дізнавшись про це, втік “изъ Рязаня в Половце к Ельтукови” [Ипатьевская…1962, стб. 338–339].
“Ельтукови” могли бути не тільки союзниками, але й родичами рязанського князя. У 1168 р.
аналогічний випадок стався з онуком Володимира Мономаха – Володимиром Мстиславичем
Мачешичем, якого Мстислав Ізяславич Волинський вигнав із Києва. Мачешич змушений був піти в
степ до половців [Радзивиловская… 1989, 131].

Мабуть, друга дружина Андрія Боголюбського могла мати якесь відношення до половців (хоча
скоріш за все вона була аланкою – уродженицею Північного Кавказу). Не випадково син Андрія
Юрій, вигнаний з Русі Всеволодом Велике Гніздо, перед вступом до шлюбу з грузинською царицею
Тамарою, довгий час знаходився в місті кипчацького царя Севинджа. В усякому разі він був
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половецьким онуком [Лимонов 1987, 98, прим. 48].
Таким чином, можна сказати, що повідомлення А.Н.Робінсона грішать певним перебільшенням.

Не те, що у восьми, а й в дванадцяти княжих сім’ях не набирається сорок князів і княгинь напівполовців.
Дослідник не врахував один із уявних парадоксів генеалогічного рахунку. Він задовольнився даними,
які свідчать, що кількість предків кожної особи зростає в геометричній прогресії. А якщо виходити
тільки з математичних закономірностей, то в кожного з нас вже в двадцятому коліні виявиться більше
мільйона предків, а в тридцятому їхня кількість перевершить реальне населення землі в ту епоху.
Насправді кількість реальних предків набагато менша внаслідок перехресних шлюбів близьких родичів
і обмеженості кола, з якого вибирали шлюбних партнерів. Та сама особа могла займати відразу
кілька місць у ряду предків [Дмитриева 1990, I7–18]. Усе вищесказане характерно і для нащадків
змішаних русько-половецьких княжих сімей.

Проте родинні зв’язки між російськими і половецькими князями свідчили про політичну
зацікавленість Рюриковичів у половецькій допомозі і сприяли взаємному проникненню елементів
духовної культури, взаємодії традицій і канонів у розвитку епічного і казкового жанрів народної
творчості [Баскаков 1985, 95–96].
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