
Проф. ВАСИЛЬ ЛЯСКОРОНСЬКИЙ.
(Київ).

ТИТМАРОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РУСЬКІ СПРАВИ 
З ПОЧАТКУ XI СТОРІЧЧЯ.

Титмар досить певно оповідає про князя Володимира й про бо
ротьбу поміж його синами по його смерті, при чому повідомляє, що боро
лися поміж собою якісь два сини князя Володимира, на ім’я їх Титмар 
не називає, третій-же син, Святополк, незадовго перед смертю князя Воло
димира ув’язнений разом з дружиною своєю, дочкою польського короля 
Болеслава Хороброго, та біскупом Рейнберном, встиг утекти з в ’язниці, 
залишивши проте в ній свою дружину, й утік до Польщі до свого тестя 
Болеслава Хороброго. Ось як про це каже Титмар: «Quem predictus rex 
(кн. Володимир) audiens filium suimet (себ-то князя Святополка) ortatu 
Bolislavi tacito reluctaturum sibi, cepit cum eodem (біскупом Рейнберном) 
et uxore, et in singulari custodia claudit... (В цій в язниці, оповідається 
далі, вмер слабий на здоров'я біскуп Рейнберн)... Bolislaus autem haec 
omnia comperiens, in quantum potuit vindicare non destitit. Post haec rex 
і Ile (Володимир C B .) plenus dierum obiit, integritatem hereditatis suae duobus 
relinquens filiis, tertio adhuc carcere posito, qui postea elapsus, conjuge ibidem 
relicta ad socerum (себ-то до Болеслава Хороброго) fugit» (Chroń. Thitmari, 
lib. VII, 858 — 859, Editio Hannoveri).

Отже напередодні смерти кн. Володимира, або зараз-же по ній 
кн. Святополк утік з Київа до Польщі, до свого тестя. Беручи на увагу, 
що в Київі, по втечі Святополка, залишилася у в’язниці його дружина, 
дочка Болеслава Хороброго, можна гадати, що втеча відбулася у важких 
умовах, дуже нашвидку, якщо міг вихопитися (elapsus) з в’язниці лише 
один князь Святополк.

Проф. Ф. Я. Фортинський, що докладно досліджував Титмарову хро
ніку, зауваживши, що це повідомлення про втечу кн. Святополка по смерті 
князя Володимира до Польщі не в’яжеться з літописними повідомленнями, 
ніби-то Святополк того часу втікав до Печенігів, пояснює це тим, що «Т и т- 
м а р ,  к е р у ю ч и с я  н і б и - т о  ч у т к а м и ,  з м і ш а в  в т е ч у  
С в я т о п о л к а  д о  П о л ь щ і  п і с л я  т о г о ,  я к  його  в и г н а в
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Я р о с л а в ,  з у т е ч е ю  й о г о  ( С в я т о п о л к а )  з в’я з н и ц і» 1). 
Ми зовсім не згоджуємося з наведеним тлумаченням проф. Фортинського 
з таких міркувань: князь Святополк, бувши у ворожих руках, без жодних 
матеріяльних коштів, ледве чи міг вирішити втікати в степ до Печенігів, 
тимчасом як тікати до Польщі було цілком природньо, резонно й цілком, 
імовірно: аджеж ми зовсім нічого не знаємо про ранні та щільні стосунки 
князя Святополка із степовиками Печенігами, тимчасом як споріднення 
його з польським королем Болеславом Хоробрим є факт безперечний, без
сумнівний. Отже, Святополкові була повна грація втікати саме туди, звідки 
він міг-би одержати солідну військову допомогу, що її того важкого часу 
можна було скоріше чекати від Польщі, ніж від степовиків. Найняти Пече
нігів, коли бракувало грошових коштів, шляхом одних обіцянок, ледве чи 
було можливо через несталий, ненажерливий характер степовиків, що 
звикли користуватися з безпосередньої платні, а не з обіцянок у майбут
ньому * 2).

Крім того, Святополків намір утекти до Польщі мав тим більшу рацію, 
що в Київі залишалася в полоні у в’язниці його дружина, дочка Болеслава 
Хороброго, що її останній мусів визволити так через почуття споріднення, 
як і через політичні міркування, щоб піднести престиж своєї моци перед, 
багатьома ворогами, що безперестанку з ним боролися та що стежили за 
всіма його діями та стосунками. Останній мотив ясно виявлено в тім ши
роко виголошенім оповіщенні по всій Західній Европі та в Царграді про 
переможний похід Болеславів на Русь, про те, що він здобув Київ, та про 
те, що він затвердив на київськім столі свого зятя, Святополка.

Що Святополкова втеча трапилася саме в момент труднощів у Київі 
через хворість, а далі й через смерть князя Володимира, доводять обста
вини зазначеної Святополкової втечі з Київа. Дійсно, коли-б Святополк 
утік з Київа після того, як він вкнязився в ньому (про що кажуть наші літо
писці), то безумовно встиг і мав-би змогу взяти з собою, або відправити 
окремо свою дружину, а не залишати її на сваволю своїм ворогам. Отже 
ніяк не можна вважати, що зазначене повідомлення Титмарове стосується 
до Святополкової втечі до Печенігів, а не до Польщі. Аджеж Титмар ясна 
та виразно каже про втечу Святополкову до Болеслава Хороброго, і пере
тлумачувати його повідомлення лише тому, що в инших джерелах (літопи
сах) є повідомлення про його втечу до Печенігів, неможливо, бо літописи

х) Ф. Я. Фортинский, Титмар Мерзебургский и его хроника, СПБ.,1872, стор. 198.
2) У Титмара є вказівки, що свідчать, ніби-то князь Святополк не мав певного 

звязку із степовиками. Загін печенізький, що рушив разом з Болеславом та Свято- 
полком на Київ, ставився так вороже, що Болеслав був примушений знищити його 
вщент. Безумовно, коли-б Святополк мав міцні звязки із степовиками, то останні 
з ’явилися-б йому на допомогу в далеко більшій кількості й він-би міг своєчасно їх  
умовити чинити в його інтересах.
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передають зовсім инший момент втечі Святополкової.тимчасом як Титмар опо
відає про втечу Святополкову підчас смерти князя Володимира в Київі х).

Далі, в повідомленнях Титмарових ми також маємо вказівки, хто саме 
з синів кн. Володимира опанував Київ по смерті зазначеного князя. З даль
ших повідомлень Титмарових дізнаємося, що Київ опанував тоді Ярослав, 
що задержав у себе в полоні дружину Святополкову, дочку польського 
короля Болеслава Хороброго. Останній, здобувши Київ, захопив у ньому 
мачуху Ярославову, його дружину та 9 Ярославових сестер. Що-ж до 
.дочки Болеслава Хороброго, то треба було багато клопотатися перед Яро
славом про її повернення й, кінець-кінцем, після марних та невдалих пере
говорів, довелося вивезти з Київа князівські багатства та велику кількість 
великокнязівської родини та київського панства за заручників. Ось як про 
це каже Титмар: «ІЬі (в Київі) fuit noverca regis predicti, uxor et 9 sorores 
ejusdem... Ineffabilis ibi pecunia ei ostenditur, cujus magna pars hospitibus 
suis acfautoribus distribuitur, quedam vero adpatriam mittitur... Нас elatus 
prosperitate Bolizlaus archiepiscopum praedictae (ecclesiae) ad Jarozlavum 
misit, qui ab eo filiam suimet reduci peteret, et uxorem suam cum noverca 
et con sororibus reddi promitteret» (Chron.Thitmari, lib. VII, p. 870 — 871, 
editio Hannoveri).

Отже виявляється, що князь Ярослав, здобувши по смерті Володимира 
Київ, задержав у ньому дружину Святополкову, дочку Болеслава Хо
роброго. З цього зрозуміло, що останній, за що-йно наведеними повідомлен
нями, йшов походом на Київ не лише маючи на меті інтронувати свого 
зятя на великокнязівськім столі, але й щоб визволити з рук Ярославових 
свою дочку, що її було ув’язнено за Володимира св. й що її потім задержав 
князь Ярослав за полонянку. Остання обставина навряд чи не була за спо
нукальну причину військового походу Болеслава Хороброго на Київ. 
Титмар переказує, що Болеслав Хоробрий, що-йно довідавшися, що кн. Во
лодимир ув’язнив Святополка та його дружину, зараз-же почав готуватися 
їх визволяти: «Bolfzlaus autem haec omnia comperiens in quantum potuit 
vindicare non destitit» (Chroń. Thitmari, lib. VII, p. 859)1 2). Беручи на увагу

1) Цікаво відзначити, що й по російських літописах в п е р ш е  в т і к  Святополк 
до Польщі: «и одолѣ Ярославъ (в бої біля Любеча),—каже літописець,—Святополкъ же 
бѣжа въ ляхы" (Ипат. л ., с. 100, Лавр, л ., стор. 139). Друга-ж утеча Святополкова, 
да  літописними відомостями, трапилася по уході Болеслава Хороброго 1018 року з Київа: 
«Пойде Ярославъ на Святополка, и бѣжа Святополкъ въпеченѣгы» (Лавр, л ., стор. 140, 
Ипат. л ., стор. 101). Втретє Святополк за літописами втік, програвши бій на р. Альті, 
1019 року: «и къ вечеру одолѣ Ярославъ и Святополкъ бѣжа къ Берестью... и про- 
■бѣже Лядьскую землю... пустыню межи Чяхы и Ляхы» (Ипат. л ., стор. 102).

2) Цікаво відзначити, що й у М. Гала є повідомлення, ніби-то за причину походу 
короля Болеслава Хороброго на Київ, проти Ярослава, була помста за відмовлення 
останнього віддати за Болеслава свою сестру. Малоймовірне само по собі, це повідом
лення цікаве тим, що воно підтверджує чутки, що ширилися за давніх часів, ніби-то
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відхід Болеслава Хороброго з Київа, можна гадати, що він не дуже покла
дав надію, ніби-то Святополк зможе твердо усістися на київськім велико
князівськім столі.

Самий відхід Болеслава Хороброго від Київа по тому, як він захопив 
князівські скарби та заручників з князівської родини, свідчить, очевидячки, 
про втрату надій Болеслава затвердити свого зятя на київськім велико
князівськім столі х).

Дійсно, коли-б Болеслав Хоробрий мав намір затвердити Святополка 
за князя в Київі, йому не потрібно було-б плюндрувати князівські скарби 
та брати в полон так багато заручників з того міста, що повинно було-б 
залишатися в руках його зятя. Захоплення князівських скарбів та поло
нених з Київа скоріше скидається на розрив Болеслава із своїм зятем, чого, 
проте, ми не бачимо у відомостях Титмарових.

Правда, наші літописці оповідають, що відхід Болеслава від Київа 
стався через те, що ніби-то Руські підо впливом Святополка почали по мі
стах винищувати Поляків* 1 2). Але ці повідомлення навряд чи -ймовірні: 
трудно припустити, щоб Святополк, що-йно досягши за допомогою тестя 
великокнязівського столу, при невстановлених ще остаточно політичних 
взаєминах з братами, взаєминах, що не давали можливосте вважати стано
вище в Київі за міцне, став-би зачинати нову одчаянішу авантуру, покла- 
даючися лише на власні свої сили, не маючи жадної надії на успіх. Це був-би 
не лише непевний, але й просто шалений вчинок, що його нічим не можна 
було-б пояснити. А за таких несприятливих для Святополка умов, при його

король Болеслав Хоробрий оповістив війну князеві Ярославові ч е р е з ж і н к у ,  а саме 
через сестру князя Ярослава, що не бажав віддавати її за Болеслава Хороброго, через це 
й був викликаний похід останнього на Київ (Mart. Galii chronicon, ad fid. cod. adjecit 
І. V. Bandtkie, prot. univ. Cracoviensis, Varsovia, 1824, lib. I, с. VII,  p. 44—45). Мабуть 
повідомлення M. Гала про причини війни поміж Болеславом Хоробрим та Ярославом 
мали за підставу якісь чутки, подібні до тих, що їх одержав Титмар, а саме, ніби-то 
польський король вивів осіб з родини кн. Ярослава, що дійсно й було, але чутки ці 
по-ріжному з ’ясовували причини зазначеного виводу: в одному випадкові вони поясню
вали, що це трапилося ч е р е з  в і д м о в л е н н я  в і д д а т и  з а  Б о л е с л а в а  
с е с т р у к н я з я  Я р о с л а в а ,  в инших—ч е р е з  в і д м о в л е н н я  з в і л ь 
н и т и  з п о л о н у  д о ч к у  к о р о л я  Б о л е с л а в а  Х о р о б р о г о ,  що ї 
задержав кн. Ярослав. Отже відмовлення видати вельможну жінку сталося причиною, 
що розпочалася боротьба, при чому в повідомленні Галовім помітно більш поквапли- 
вости з приводу переможного походу Болеслава на Київ, ніж в оповіданні Титмаровім 
про невдачу з визволенням з полону дочки Болеслава Хороброго та про взяття з при
воду цього заручників з Ярославової родини.

1) М. Гал (ор. cit., р. 47) оповідає, що Болеслав Хоробрий захопив князівські 
скарби та вивіз їх поза межі Київа. Про теж свідчать і літописи (Ипат. л. с. 101).

2) Ипат. летоп., стор. 101: «безумный же Святополкъ рече: «елико же ляховъ по 
городамъ избивайте я». Избита Ляхы». Проф. Фортинський та Карлович скептично 
ставляться до цього літописного повідомлення, відносячи його до 1069 року. Див. Фор- 
тинский, Титмар Мерзебургский и его хроника, СПБ, 1872, стор. 198.
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несміливій та боязькій вдачі навряд чи можна припустити, щоб він міг 
залишатися в Київі й самостійно, власними силами захищатися від енергій
ного та дужого ворога, лукавого, віроломного, що не гидував жодними за
собами. Жодної надійної сили в нього під руками не було, на вишгород- 
ських бояр надія була непевна, вони своєї підтримки йому нічим не виявили, 
покладати-ж надію на допомогу з боку степу не було можливо, через брак 
коштів, що-йно пограбованих.

Отже, по відході Болеслава з Київа, мусів його залишити й Свято- 
полк, що, здається, й відбулося, хоч наші літописи инакше передають зазна
чені події, хроніка-ж Титмарова, на жаль, якраз закінчується на“цьому 
місці й тому ми не маємо в ній повідомлень про дальшу долю Святопол- 
кову. Беручи-ж на увагу політичну ситуацію в Київі підчас відходу Боле- 
славого, можна гадати, що вона була не дуже сприятлива для Святополка; 
Болеслав, хоч і переміг Ярослава й осів у Київі, але залишатися в ньому 
довго не мав змоги г), та й успіх Болеславів був, як виявилося, далеко не 
повний: своєї дочки, тоб-то дружини Святополкової, Болеслав ніяк не міг 
вирвати в Ярослава.

Що Болеслав не встиг зламати Ярослава, видко з того, що він відійшов 
з Київа, захопивши в полон родину Ярославову й багато вельможних Киян. 
Наш літопис пояснює цей вчинок Болеславів його сваркою з Святополком. 
Але Титмар инакше з ’ясовує цю справу. Титмар каже, що Болеслав пропо
нував Ярославові видати йому дочку, ув’язнену ще за часів Володимира св., 
замість чого обіцяв видати Ярославові захоплених у Київі дружину 
й иншу Ярославову родину. Невдача переговорів з цього приводу мала за 
наслідки те, що Болеслав вивіз до Польщі вельможних полонених руської 
князівської родини * 2).

Цікаво відзначити, що Болеслав Хоробрий, щоб потаїти свою невдачу 
в зазначеній експедиції в Київ, надсилає перед своїм відходом відтіля ши
роко виголошені повідомлення й до Західньої Европи, до імператора й до 
Греччини про своє блискуче захоплення Київа та Руси та про інтронізацію 
в останній свого зятя Святополка: «Bolizlaus post haec dilectum abbatum 
suum Типі ad nostrum imperatorem cum magnis muneribus misit, ut suam 
amplius graciam et auxilium acquireret, et se cuncta sibi placencia facturum 
indicaret. Ad Graeciam quoque proximam nuncios misit, qui ejusdem impe- 
ratori bona, si vellet fidelis amicus haberi promitterent, sin autem, hostem

^ П р оф . M. C. Грушевський каже, що перебування короля Болеслава Хороброго 
в Київі тривало не довше, як один місяць і що на початку листопада він був уже вдома. 
Про міркування проф. Грушевського з приводу короткочасного перебування Болеслава 
Хороброго в Київі див. Історію України-Руси, т. III, стор. 13, примітка.

2) Цю невдачу підтверджує повідомлення М. Гала про те, ніби-то на кн. Болеслава 
Хороброго по відході його з Київа до Польщі напало Ярославове військо, але невдачно* 
бо Болеслав ніби-то встиг розбити його й щасливо повернувся додому.



Титмарові повідомлення про руські справи з початку XI сторіччя 141

■firmissimumасinvincibilemintimarent(Chroń.Thitmar, lib. VII,pp. 870 — 
871)... Hujus (pyc. князя) regnum prefatus rex (Bołizlaus)posteacum exercitu 
invadens generum suimet et fratrem ejus diu expulsum intronisavit et hilaris 
rediit» (Chroń. Thitmari, lib. VII, p. 857).

Найближчі події з очевидністю довели, оскільки було погоджено з дій
сністю ці чванливі урочисті оголошення Болеслава Хороброго про його 
успіхи на Русі.

Вказівки Титмарові на те, що Ярослав, програвши бій з Болеславом 
Хоробрим і відступивши назад, добув якесь місто, що з нього силоміць 
увів мешканців, надзвичайно цікаве й здається цілком імовірне. Мабуть, 
як це вже відзначав і Яниш х), річ іде про Київ, або, краще мовити, про 
одну з його складових частин, дуже важливих з військово-політичного 
логляду, а саме—про одну з фортець Верхнього Київа—Староміської або Бе- 
рестовської, що складали добре укріплені цитаделі й що відігравали по
важну ролю в громадсько-політичнім житті м. Київа. Обминути ці укріп
лення, не звернувши на них жодної уваги, хутко відступаючи, програвши 
бій, Ярослав, звичайно, не міг, бо йому треба було як-найскорше захопити 
в них ті надзвичайно великі цінності та осіб, що могли-б наступного часу ві
діграти значну ролю: Ярославові треба було як-найскорше захопити та 
вивезти дочку Болеслава Хороброго, що її тримано в полоні, що була за 
дружину претендентові на київський стіл, кн. Святополкові, великому 
Ярославовому ворогові. Цей план, як видко, й виконав Ярослав і встиг 
вивезти своєчасно з Київа, до прибуття туди Болеслава Хороброго, дочку 
останнього. Гадати,-що Ярослав вивіз з Київа дочку Болеславову раніш, 
ще перед боєм з Болеславом, навряд чи можливо, бо наслідки цієї боротьби 
були ще невідомі, а вивозити таку поважну полонянку без свого власного 
догляду навряд чи мало рацію. Тому можна догадуватися, що політична 
ситуація в Київі підчас підступу до Київа розбитого Ярослава була дуже 
подібна до політичного моменту підчас смерти в Київі Володимира св.; 
в обох випадках Київ, тоб-то старий або Верхній Київ та Берестово являли 
собою два центри, що конкурували один з одним, при чому один з них, 
а саме Берестово, не бажав добровільно коритися Ярославові. Отже, по- 
вертаючися після бою на Бозі до Київа, Ярослав повинен був зустріти де
який опір у тім самім місці, де тримано за полонянку дочку Болеслава Хо
роброго. Подолавши перешкоди, Ярослав вивіз із собою за заручницю 
зазначену полонянку. Подібність у ситуації Київа та Берестова в обох *)

*) Interea quaedam civitas fratri suo tune obidiens а Jaroslavo vi capitur et habitator 
ejusdem abducitur (Chron. Thitmari, lib. VIII, p. 870). Цю подію, каже Яниш, можна 
визнати за тотожню або з боєм під Любечем, або з першим здобуттям самого Київа, 
1016 року (Н. Янишъ, Новгородская лѣтопись и ея Московскія передѣлки, Москва, 
1874, стор. 95).
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випадках, здасться, була в тім, що підчас хворости та смерти кн. Володи
мира Берестово було в руках ворожо! до Ярослава партії і підкорилося йому 
лише згодом, а підчас Ярославого підступу до Київа, по поразці його на Бозі, 
Берестово, де повинні були залишатися, хоч і в далеко меншій кількості, 
порівнюючи з попереднім часом, Ярославові вороги, мусіло знову поста
вити йому опір, підо впливом, певна річ, великої Ярославової невдачі на 
Бозі. Те, що Болеслав Хоробрий, відступаючи з Київа, вивіз полонених 
з князівської родини, безумовно була відповідь на такі-ж самі в ч и н к и  
з б о к у  кн.  Я р о с л а в а ,  що захопив та вивіз з собою дочку Боле
славову. Тримати полонянку в Берестові було далеко зручніше, бо там 
її було ізольовано від оточення великого міста, де завжди могли бути її 
прихильники.

Отже з Титмарових повідомлень видко, що напередодні смерти кн. Во
лодимира або зараз-же по ній князя Святополка в Київі не було й що бо
ротьба за київський великокнязівський стіл точилася поміж якимись двома 
синами Володимировими, що їх ім’я на жаль хроніка не називає, Свято- 
полк-же в цій чварі участи не брав, бо був того-ж часу в Польщі, куди втік 
з Київа. До цього-ж треба додати, що Титмарова хроніка нічого не каже 
й не знає’ про братовбивство Святополкове х). З Титмарових повідомлень 
про колотнечу поміж синами Володимировими найцікавіші та найцін
ніші з історичного боку ті, що встановлюють раннє,зараз по Володими- 
ровій смерті, захоплення Київа з боку Ярослава Мудрого,через що в його 
руках опинилася й дружина Святополкова, дочка Болеслава Хороброго, 
а останній марно вживав заходів визволити її з Ярославових рук. О т ж е  
п і д к о п у в а в с я  п р о т и  кн.  Б о р и с а  не  С в я т о п о л к ,  
а той князь, що опанував Київ зараз-же по Володимировій смерті. У поль
ських істориків, Длугоша (XV ст.) та Міховського (поч. XVI ст.), є повідом
лення, що кн. Борис та Святополк, перебуваючи підчас Володимирової 
смерти поза Київом, не знали про ці події й що саме цього часу кн. Ярослав, 
обдуривши, за допомогою лукавства, захопив Київ до власних рук. Ось 
як каже за це Длугош: «Wlodimirus Rusiae dux, veritus ne se obeunte, inter 
filios dura certamine super Russiae Principatibus consurgerent, filiis Regnum 
dividit... ceteris vero fi His tribus natu minoribus Kijoviensem et Berestów Prin- 
cipatus non nisi morte sua in eos devolvendos reservat. Verum Jaroslaus cui 
Rostow cesserat, unus ex filiis, moleste ferens se а Kijoviensi Principatu, 
quem ambiverat, sequestratum esse, v e n i t  i n  d o l o  cum gentibus suis 
et creditus in pace venisse, c a s t r u m  K i j o v i e  пз_е- o c c u p a t  et 
thesauros paternos in suam redigit ditionem. Quod pater Vlodimirus acerbis- 
sime ferens, copias ex omnibus principatibus, quos inter filios diviserat, con- 
trahit cum Jaroslao filio pugnaturus. Interim Vlodimirus Dux et pater ex

x) Ф. Я. Фортинский, Титмар Мерзебургский и его хроника, стор. 189.
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dolore propter filii Jaroslavi rebellionem et hostilitatem proveniente, gravi 
languore correptus, filium Borzisch exercitui praeficiens, c o n t r a  J a r o -  
s l a u m  m i t t i t ,  ipse morbo invalescente, paucis post diebus in castro 
Berestov moritur et in Kijow advectus in ecclesia Beatae Virginis, quam ipse 
vivens aedificaverat,sub marmoreo lapide sepelitur. Ignari patrem suum Ducem 
Vlodimirum, biduo filii, Borzisch et Suathopelk,-e vita excessisse, certamen 
cum Jaroslao et gente suo ineunt» (Joh. Dlugossi, canonic. Cracoviensis hi- 
storiae Poloniae, t. 1, p. 185).

У Стрийковського (XVI ст.) також є повідомлення про те, що кн. Яро
слав ще за життя батька, кн. Володимира опанував Київ. Ось як він 
каже за це: «Jarosław і owszem wzgańdziwszy upominanie ojcowskię... Ki o w 
u b i e ź a l  i o p a n o w a ł  p o d  z a k z y c i e m  s p o k o i n e g o  
w j e c h a n i a ;  bo Wlodimer ociec w ten czas w Berestowie z dworiem swoim 
mieszkał. A usłyszawszy ten złośliwy wczynek syna Jarosława, iż Kiow pod 
nim ubieżal i osiadł, rosgniewal się bardzo i zebrał przeciw jemu woiska ze 
wszystkich xięstw synowskich i dzierżaw swoich» (Kronica polska, litowska, 
żmódska i wszystkiej Rusi Macieja Stryjkowskiego, wydanie nowe, Warszawa, 
1846, t. I, p. 152).

Беручи на увагу все вищенаведене, відзначимо, що коли думка про 
остаточний відхід Святополків з Київа до Польщі через залишення Київа 
з боку Болеслава Хороброго правдива, то цілком зрозумілі тоді й пові
домлення наших літописів, що кн. Святополк загинув десь на заході між 
Чехами та Ляхами: «и пробеже Святополкъ пустыню межи Чехи и Ляхи 
и туиспроверже животъ свой зле» (Іпат. л., стор. 102, Лавр, л., стор. 141). 
Тому, можна гадати, що опинившися, як йому судилося, на заході, кн. Свя
тополк і загинув десь на тій території, що була за арену незчисленних су
тичок поміж Слов’янами та Німцями, з одного боку, та Поляками та Чехами,, 
з другого, тоб-то «межи чехи и ляхи».


