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В повіті Кременецькім, близько кордона з бувшою Австрією, при 
залізній дорозі, що веде на Збараж, лежить велике волинське село 
Колодно, або Холодно, як його також згадують старі акти, починаючи 
від 14-го століття.

В кінці 60-их років минуло століття, коли його відвідав знаний 
дослідник Волині Т. Ю. Отецький, ніщо, крім незначних слідів окопів, 
не нагадувало ті часи, коли там стояв замок Острожських, в якому 
в сорокових роках 17-го ст. іноді проживала недоброї пам’яти думна 
і сварлива княгиня Беата з Косцелецьких, вдова молодо померлого 
князя Іллі Острожського, а мати славнозвісної зі своєї нещасливої 
долі княжни Гальшки (Єлисавети).

Княгиня Беата була донькою з неправого ложа самого Короля Ж и- 
гимонта І і Катерини Тельницької, яку пошлюбив для «decorum» Анд
рій Косцелецький, підскарбій коронний.

В польській геральдиці існує герб «Колодин», були і шляхтичі 
Колодинські, але до села Колодна вони жодного відношення не мали.

Один час Колодно (Отецький називає його «Колодне»), було влас
ністю князів Несвіцьких, а далі буде мюва і про те, як воно перейшло 
у рід Острожських.

В нашій розвідці «Історичне місце князя Федька Несвіцького» («Лі
топис Волині» ч. 4, Вінніпег 1958) ми розглядали і походження роду 
Несвіцьких, але при цій нагоді мусимо коротко на них зупинитися.

Князі Несвіцькі належали до одного із численних на Волині уділь
них княжих родів, які, крім титули, майже нічим не ріжнилися від 
заможних земян. Дехто із таких князів вибився на широкий шлях, 
прославився та набув маєтки, інші занепали і значної історичної та 
соціальної ролі більше не грали, а більшість вела життя шляхетське 
з його не легкими обов’язками.

Князям Несвіцьким судилося залишити помітний слід в історії 
Волині.
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Роди кн. Острожських і кн. Несвіцьких, правдоподібно, належали 
до Турово-Пинської галузі Рюриковичів, як вважають поважні родо- 
знавці новішої доби А. Бонецький, Каз. Стадницький і Вольф, як 
також наш історик Михайло Максимович. Між тим старі хроністи, 
як М. Стрийковський, а за ним і другі старі автори, без жодних до
казів вписали Острожських до нащадків Галицьких Романовичів, а 
Несвіцьких до Гедиминовичів, зробивши протопластою останніх кня
зя Федора Корибутовича, який навіть не мав потомства по мечу, себ
то синів, а лише доньки.

Треба визнати, що у Стрийковського не бракує помилок, та навіть 
навмисних фальшувань, але, на жаль, такі «генеалогії» довший час 
користувалися довір’ям і на них продовжують покликуватися і в наші 
часи люди мало обізнані з поважними родовідними дослідами.

Ми завжди вважали, що, крім спільного походження, яке з бігом 
часу могло призабутися, Несвіцькі і Острожські мусіли мати і ближчі 
родинні звязки, але цим питанням, оскільки нам відомо, ніхто із 
українських істориків не цікавився.

Після смерти князя Василя, сина кн. Федька Несвіцького, (перед 
1463 роком) його сини, князі Василь, Семен і Солтан, поділили бать
ківські маєтки.

Василь (|1473) дістав Збаражчину, Семен (|1479) Колодно та кілька 
інших меньших маєтків, а Солтан (|1475) Вишневець, Гродек і Манів.1

Кн. Семен Васильович (внук кн. Федька), який по маєтку Колодно 
іноді звався і князем Колоденським, одружився з Марією, посербицею 
Олізара Шиловича, старости Луцького. Вона була донькою його дру
жини Феодори (Федьки) від її першого подружжя, про яке ми не 
маємо жодних відомостей.

В 1461 р. кн. Семен Васильович Несвіцький (Колоденський) набув 
від І Е а н а  Дичка Васильовича, земянина Луцького, Рівне, яке тоді було 
ще звичайним селом. Після його смерти, коло 1480 року, його вдова, 
княгиня Марія, жінка мудра, побожна і працьовита, побудувала в 
Рівному замок і набула йому Магдебурзьке право, а себе стала звати 
княгинею Рівенською.

Від шлюбу з нею кн. Семен Васильович Несвіцький мав одиноку 
доньку Анастасію, яка пошлюбилася з князем Семеном Юрієвичем 
Гольшанським, старостою Луцьким, хоробрим воякою, який в 1490 
році погромив татарів під Заславом, а через 5 років і самого сина 
Менглі Гірея під Корцем.

У Семена Юрієвича Гольшанського і дружини його Анастасгг з 
Несвіцьких, була донька Анна-Тетяна, яка ще за життя своєї баби,

1 Із них лише Василь Васильович (внук кн. Федька), продовжив рід, 
маючи синів Семена, Михайла і Федора, які, згодом, одідичили маєтки без
дітного дядька Солтана.

Семен, старший син Василя Васильовича (правнук Ф едьків), став про
топластою князів Збаражських, Михайло — Вишневецьких, а Федор — 
Порицьких і Воронецьких, прибравши собі родові призвища від назв го
ловних маєтків.
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княгині Марії Рівенської (себто Несвіцької), пошлюбилася з кн . Кок- 
стантином Івановичем Острожським, гетьманом вел. князівства Ли
товського і прославленим воякою.

Після смерти діда, князя Семена Васильовича Несвіиького, а потім 
і баби, княгині Марії (Рівенської), що померла в 1518 році, княгиня 
Анна-Тетяна одідичила всі їх  маєтки, які разом з замками Рівним, 
Колодним, Козлиним і т. д. внесла в дім кн. Острожських.

Привілей на ці маєтки Несвіцьких король Жигимонт І видав кня
зю Константину Івановичу в тому ж  році, але Острожський (вступив 
в їх володіння лише в 1521 році, після передчасної смерти Анни- 
Тетяни. Від цього шлюбу кн. Константин Іванович мав сина Іллю 
(1509—1539).

Працюючи в Луцьких архівах, знаний дослідник Волині Т. Ю. 
Стецький бачив цей привілей в оригіналі писаний латинською мовою 
і датований днем 3-го лютого 1518 р.2

В тих ж е актах знаходилися і інші трансакції князів Несвіцьких 
та Острожських. Найстарший документ датував 9-им травня 1412 р.

Хронист 16 ст. М. Стрийковський не знав докладно про родинні 
взаємовідносини Несвіцьких з Острожськими та вписав в свою хрони
ку, що донька кн. Семена Васильовича Несвіцького Іліна (перекручене 
ім’я), яка в дійсності звалася Анастасією, пошлюбилася з князем Ост
рожським, але не подав його хресне ім’я. Ця Іліна принесла в дім кня
зів Острожських маєтки Несвіцьких.

Що Стрийковський наплутав, пізніші дослідники виявили, але ге- 
ральдист К. Несецький, що жив в першій половині 18-го століття, йому 
повірив. Він висловив здогад, що цього князя Острожського, якого 
Стрийковський назвав чоловіком ніколи не існувавшої Іліни, звався 
Василем, не знаючи що дружину кн. Василя Федоровича, намісника 
Турівського, звали Ганною (Ганкою), з якою він одружився у 1428 році. 
Була вона донькою Зигмунта Корибутовича, сина вел. князя Литов
ського Ольгерда. Заміж її видавав сам вел. кн. Витовт та надав їй 
як віно значні маєтки. Очевидно, хоч і високого роду, багатою не була.

Як ми згадували вище, донька кн. Семена Васильовича Несвіць
кого була пошлюблена з князем Семеном Юрієвичем Гольшанським, 
а зовсім не з невідомо яким Острожським.

Треба підкреслити, що дружні звязки Острожських з Неовіцьки- 
ми нав’язалися головним чином з тими представниками цього роду, 
що стали зватися князями Вишневецькими.

Кн. Михайло Васильович Вишневецький, намісник Брацлавський, 
хоробрий вояка, був одним із бойових товаришів кн. К. І. Острож
ського, гетьмана вел. князівства Литовського, та разом з ним і Ми
колою Конецпольским погромив татарів 28 квітня 1512 р. під селом

2 „1518 Fra 3. Ipso Die S. Floriani Cracoviae, Privilegium a Serenissimo Sigismundo’ 
Rege Poloniae Super arcam Kolodno, Rowne, Kozlin, Chocin, ac alia, Duci Connstantino 
Iwanowicz Ostrogski, post olim Simeonem Wasilewicz Nieswiski et Marianna Rowien- 
ska uxorem Ejus avum et aviam, Edicti Ducis Constantini Ivanowicz Ostrogski uxoris,. 
in Eandem uxorem, ac Liberos ipsae jure Successions devolutae collutum . . . “
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Лопушним, близько Вишневця. В цій битві він мав при собі чотирьох 
своїх синів.

Родинні стосунки Вишневецьких з Острожськими ще більше скрі
пилися, коли у 1516 р. один із синів кн. Михайла Васильовича, кн. 
Іван Васильович Вишневецький, в той час дворянин Королівський, 
одружився з молодою вдовою по князю Янушу Сангушковичу Ко- 
вельскому Анастасією, донькою Семена Олізаровича Шиловича і дру
жини його Н. Іванівни Острожської (її хрестне ім’я до нас не дійшло), 
що була рідною сестрою князя К. І. Острожського.

Одним із синів від цього подружжя нащадка славного вояки кн. 
Федька Неовіцького з племінницею кн. К. І. Острожського, був ли
цар Запоріжжя кн. Дмитро-Байда Вишневецький.

Його героїчний образ воскресив перед нами Любомир Р. Винар в 
своїй історичній монографії: «Кн. Дмитро Вишневецький», виданій 
УВАН у Німеччині (Історична секція), Мюнхен 1964.

У 1522 p., лише через рік після смерти княгині Анни-Тетяни, кн. 
Константин Іванович Острожський заручився з княжною Олександ- 
рою Семеновною Слуцькою. На пред шлюбнім договорі з дня 26 липня 
1522 р. складенім у Вільні, яким кн. Константин Іванович забезпечив 
своїй майбутній дружині віно в одну третину своїх маєтків, стоїть під
пис свідка кн. Івана Михайловича Вишневецького поруч з підписами 
інших панів присутніх при цьому акті.

Шлюб відбувся в тому ж  році, а деякі дослідники переносять його 
на 1523 р.

Від цього подружжя народився знаний меценат і покровитель пра
вославних кн. Василь-Константин Острожський.
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