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ПОЛЬЩА I РУСЬ:
СПРОБА СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ ЕВОЛЮЦІЇ 

ГІОТЕСТАРНИХ СТРУКТУР

У статті розглядаються деякі паралелі еволюції структур державної влади на Русі 
й у  Польщі за часів раннього середньовіччя. Автор доводить, щи у вказаному 
відношенні обидві держави розвивалися за однією моделлю.

Ідея типології економічного у строю давніх суспільств віддавна стала 
однією з головних підвалин історичної науки. Думка ж про можливість 
застосування подібних методологічних засад до аналізу структур влади 
навряд чи добре усвідомлена в літературі як цілком наукове завдання. 
Щодо європейського середньовіччя і в спеціальних, і в узагальнюючих 
працях, принаймні сучасної вітчизняної історіографії, застосовується, 
як правило, сумарна констанція «феодального» характеру державної 
влади. Дискусії, коли й ведуться, мають виразно догматичний харак-
тер: чи можна вважати те чи інше державне утворення «типово» фео-
дальним, чи, навпаки, воно ще до- або протофеодальне. Очевидно, 
створення певної типології, низки моделей розвитку потестарних 
структур в межах феодалізму (все одно, будемо ми вживати цей термін 
чи ні) стає нагальною потребою подальшого просування науки і здатне 
перевести дискусії на якісно інший рівень обговорення, а можливо, й 
уточнити наші уявлення про феномен «феодалізму».

©  О. П. Толочко, 1991



Принцип економічної типології, власне, й складає методологічну 
відзнаку того напряму розуміння історії, до якого належить марксизм. 
Але у ньому такій типології надано виразно діахронічного, вертикаль-
ного характеру, де типи розглядаються як поступальні стадії розвитку 
економічного устрою з відповідними формами устрою державного. Пи-
тання про характер влади того чи іншого суспільства, таким чином, 
вирішувалося досить просто. В історіографії було вироблено уявлення 
про кілька суспільств, що є класичними взірцями того чи іншого 
суспільства, феодального чи рабовласницького, а їх конкретно- 
історичні феномени (організація господарського життя, форми влас-
ності та влади) розглядалися як типові для усіх інших; відзначалися 
лише певні відхилення, що кваліфікувалися як пережитки попередніх 
стадій розвитку або ж ознаки недорозвиненості. Таким чином, у тій па-
радигматичній ситуації, у якій перебувала історіографія ще 15 — 
20 років тому, кваліфікація державної влади як «феодальної» була 
цілком нормальним явищем, за яким поставали уявлення про конк-
ретні історичні ознаки. Однак останнім часом з огляду на загальне пе-
реосмислення традиційної «п’ятичленної» формаційної схеми, яка ут-
вердилась у нашій науці1, та завдяки поступовому зсуву розуміння 
феодалізму в бік потестарно-надбудовного явища, а не лише спосЬбу 
виробництва2, таке, свого часу цілком певне, визначення дедалі 
більше починає втрачати колишню історичну та соціологічну конк-
ретність. Сьогодні подібна констатація вже не може задовільно пояс-
нити цілком очевидної строкатості державних структур навіть такого 
компактного та уніфікованого в культурно-історичному відношенні 
регіону, як Європа.

Можливо, на певний час треба облишити спроби вивести всі форми 
життя неодмінно з характеру продуктивних сил (що є спільним грун-
том, на якому базувалися у дослідженнях державної влади середнь-
овічних суспільств і який, по суті, ще до аналізу визначав його резуль-
тат) та перейти до дослідження здебільшого емпіричного, яке б визна-
чило певну кількість конкретних форм організації та шляхів розвитку 
державності у Європі.

Дана стаття не претендує на вирішення такого4широкого кола про-
блем, які, очевидно, потребуватимуть значних дослідницьких зусиль. 
Наше завдання — виявити ті закономірності розвитку князівської (де-
ржавної) влади на Русі та в Польщі XI — XIII ст., які дозволяють ствер-
джувати, що ці країни розвивалися за однією моделлю.

Самий плин історичної думки переконує в правомірності зближен-
ня еволюції князівської влади двох слов’янських країн. Добре відомо, 
що у російській історіографії тривалий час (власне, протягом усього 
минулого століття) панувало переконання в унікальності організації 
князівської влади на Русі у домонгольський період. Найбільш за-
довільною вважалася створена у 40-ві роки «родова теорія» С. М. Со-
ловйова 3, яка доказовістю переважала всі інші спроби усвідомлення 
цього феномена, але надовго виключила навіть можливість думки про



відшукання аналогій давньоруським реаліям поза межами Східної 
Європи. Через симпатії слов’янофільства до теорії С. М. Соловйова та-
ке становище, по суті, законсервувалося і практично не було подолане 
і на початок XX ст. Сутність «родової теорії» полягала у зближенні ор-
ганізації міжкнязівських стосунків з родовими відносинами і перене-
сенні на державні феномени регулятивних принципів, що, на думку 
істориків, панували всередині роду. Штучність «родової теорії» з’ясу-
валася досить швидко до того ж родові стосунки насправді виявилися 
далекими від тих, які уявлялися послідовникам С. М. Соловйова і пе-
реносилися на князівські. Але сама ідея виведення міжкнязівських 
стосунків з якоїсь патріархальної форми людського буття виявилася 
настільки міцною, що навіть О. Є. Пресняков, рішуче відкинувши рід 
як джерело князівських стосунків, відшукав йому замінник у 
південнослов’янській задрузі.

Майже аналогічна еволюція поглядів простежується також у 
польській історіографії другої половини XIX — початку XX ст. Оче-
видна схожість взаємин серед Пястів та стосунків Рюрикового дому 
змусила шукати пояснення у тому ж напрямі. Під впливом російської 
теорії С. М. Соловйова, яка, проте, не була єдиним джерелом, у 
Польщі розвинулася власна «родова теорія», творцем якої став Ос-
вальд Бальцер (щоправда, він мав попередника в особі М. Кантецько- 
го)5. Теорія О. Бальцера знайшла величезне число прихильників у 
польській історіографії і справила значний вплив на розвиток наукової 
думки.

Існування блискучих праць Я. Адамуса, у яких дано грунтовну 
критику філософських та суспільних засад «родових теорій» як у 
польській, так і у російській історіографії й європейській дослідницькій 
думці взагалі, звільняє нас від необхідності розбору давніх поглядів 6. 
Поданий історіографічний екскурс, більш ніж фрагментарний, покли-
каний засвідчити єдину думку: на диво точний збіг розвитку 
дослідницької думки має, очевидно, так чи інакше відбивати 
подібність перебігу історичних процесів, до яких вона прикладалася.

Становище польської «родової теорії» вигідно відрізняється від ста-
новища її російської попередниці: у той час, коли реакція на давні дог-
ми у радянській історіографії призвела до забуття її, у Польщі 
відбулися конструктивне подолання і вихід на нові дослідницькі обрії, 
хоча дискусії не вщухають й у наш час 7. Безумовно, краще з’ясоване 
питання розвитку князівської влади за часів династії Пястів у 
польській літературі й одночасно без перебільшення сумний стан 
дослідження аналогічної проблеми у вітчизняній науці спонукають до 
здійснення поставленого вище завдання навіть для того, щоб проясни-
ти становище Русі X — XIII ст.

Врешті, «родова теорія» інтуїтивно правильно відзначила, але дог-
матично вирішила одну істотну рису ранньофеодальних державних 
утворень: явище, яке у сучасній науці прийнято звати патри-
моніальною концепцією держави 8. Полягає воно в тому, що пануюча



династія розглядає підвладну їй територію як сімейний набуток і у 
ставленні до неї керується родинними нормами, які існують всередині 
династії. Влада і територія розглядаються як нерозривно поєднані яви-
ща, в свою чергу, сакрально пов’язані з династією як такою. Отож пра-
во на владу має кожен з членів пануючого дому за походженням і на-
лежністю до князівської (королівської*) родини. Патримоніалізм серед-
ньовічної держави призводив до того, що після смерті володаря вся її 
територія поділялася між його синами. І хоча цей порядок, описуваний 
в термінах «родовоїтеорії», тривалий час в європейській науці вважав-
ся рисою суто слов’янського історичного буття (притому ознакою гли-
бокої архаїчності структур владарювання), насправді він добре знайо-
мий усьому європейському середньовіччю 9. Найгрунтовніше він 
досліджений на матеріалі Франкської ранньофеодальної держави часів 
Меровінгів та Каролінгів, з моменту виникнення якої спостерігається 
феномен неодмінної співучасті у владарюванні усіх синів померлого 
короля й виділення завдяки цьому кожному уділів 10. Явище це одер-
жало назву «corpus fratrum», який пізніше переріс у сеньйорат, тобто 
верховенство старшого з братів над іншими.

Важливо зазначити, що патримоніалізм, судячи з усього, не був по-
чатковою ознакою державної влади. Перші кроки державності у 
слов’ян не знають родинних поділів території: у Польщі вони не відомі 
до часів Мешка І, на Русі — до смерті Святослава Ігоровича (972), На 
Помор’ї, одному з архаїчних державних організмів Європи, перший 
поділ зафіксовано в 1295 p., коли династію можна вважати вже 
німецькою11. Ці приклади, що їх можна було б продовжити, 
засвідчують, що патримоніальне ставлення династії до держави наро-
стає в міру її зміцнення і є результатом державного поступу (Я. Адамус 
навіть поставив знак рівності між патримоніалізмом та феодалізмом, 
що не позбавлено певного сенсу)12.

Середньовічна патримоніальна державна влада є тим спільним 
грунтом і вихідним пунктом, з якого почали еволюційний поступ прак-
тично усі європейські народи і до певного моменту (в розумінні 
соціологічному, а не хронологічному) йшли разом. Шляхи Заходу й 
Сходу розійшлися з розвитком ленного права, якого не знали 
слов’янські народи й яке суттєво змінило становище на Заході. Завдя-
ки втручанню леннош права (зрештою теж заснованого на приватно-
правових засадах) до участі у здійсненні публічної влади були допу-
щені особи з-поза меж пануючого роду, і хоча сама династія продовжу-
вала користуватися правом родинним13, між нею й іншими феодалами 
почали встановлюватися вертикальні васальноленні зв’язки. Слов’ян-
ська Європа не продукувала ленних стосунків, розвиваючи натомість 
алодіальне землеволодіння феодалів некнязівськош походження 14, у 
відповідності з чим на найвищому щаблі державної влади панівним за-
лишилося патримоніальне династичне право. У подальшому це при-
звело до виразної цезури між давніми родинними поділами держави й 
власне феодальною роздробленістю на Заході. Натомість на Русі й у



Польщі спостерігається безпосередній континуїтет між цими двома 
явищами15, оскільки тут класом феодалів у західному розумінні слова 
були представники лише однієї родини — князівської.

«Патримоніальна держава», чи «родовий сюзеренітет», як вважаю* 
чить вчені, спершу не передбачав якоїсь інституції верховної влади над 
нащадками померлого володаря 16. Так, поділ Франкської імперії у 
806 р. (згідно з «Divisio regnorum») по смерті Карла Великого не 
призвів до встановлення зверхнього володаря. Але після смерті братів 
влада над імперією дісталася Людовікові Побожному, який створгів 
прецедент зверхнього володаря («Ordinatio imperii» 817 p.). У резуль-
таті повстання його синів у 831 р. становище змінилося: були утворені 
три рівноправних королівства і «corpus fratrum» залишився в ординації 
839 р. та трактаті 843 р .17

Однак щодо історії слов’янських країн, таке твердження не має 
підстав. Справа в тому, що історія засвідчила два варіанти переходу від 
«corpus fratrum» до супрематії когось з-поміж нащадків над іншими ро-
дичами. Перший — встановлення сеньйорату, і, власне, навколо цієї 
інституції ведуться дискусії: вона, можливо, й справді у більшості ви-
падків є явищем фінальним для родового сюзеренітету 18, ймовірно, 
предтечею прімогенітури 19. Інший варіант мав місце у Польщі, де 
сеньйорат був закріплений лише у «Тестаменті» Болеслава Криво- 
устого 1138 p., але задовго до того існувала інституція верховної, за-
гальнодержавної, влади, яку, за О. Бальцером, у польській науці 
прийнято називати «принципатом» 20. і

Виникнення принципату як форми ранньофеодальної монархії бу-
ло зумовлене необхідністю поєднання періодичних патримоніальних 
поділів території з ідеєю утримання державної цілісності. У цій струк-
турі одному з-поміж спадкоємців надавалася значно більша влада, 
яка, зокрема, передбачала здійснення загальнодержавних функцій *1. 
У перші півтора століття існування принципату в Польщі застосовува-
лися, як гадають, численні варіанти визначення принцепса аж до об-
рання. Коли погодитися з думкою, що спершу (до «Тестаменту» Боле-
слава Кривоустого) принципат не обов’язково мав співпадати з сеньй-
оратом (старійшинством претендента серед династії), що, можливо, й 
не зовсім вірно навіть для Польщі, то треба визнати, що Русь являє де-
що інший тип розвитку.

У літописних джерелах знаходимо лише один термін на позначен-
ня влади одного з братів — «старійшинство». Було б логічним, таким 
чином, припускати, що від початку родового сюзеренітету на Русі 
(друга половина X ст.) тут існував принципат, з’єднаний з сеньйора-
том. Однак останнім часом була висловлена думка, свого часу попу-
лярна у російській історіографії, згідно з якою до смерті Ярослава Муд-
рого Східна Європа не знала такої інституції і кожен поділ на уділи оз-
начав остаточну втрату єдності державного організму. Ця теза пере-
дбачає, що лише «рядом» Ярослава 1054 р. були запроваджені засади 
сеньйорату і, таким чином, встановлена загальна влада старшого з



братів 22. Цілком очевидно, що така думка пояснюється, з одного боку, 
станом джерел, що сповіщають про перші два поділи (по смерті Святос-
лава в 972 р. та Володимира в 1015 p.), а з іншого — гіперкритичним 
ставленням до пізніших документів, які трактують події після смерті 
Володимира: маємо на увазі пам’ятки борисо-глібського циклу. Щодо 
Святославовою поділу, то фрагментарність літописних свідчень не до-
зволяє робити далекосяжні висновки, крім тієї констатації, що Київ 
дістався старшому з синів — Ярополку. Щодо другого випадку, то тут, 
справді, треба відзначити тенденційну спрямованість трактування, а 
подекуди, очевидно, й пряму фальсифікацію подій у джерелах. Вони 
настільки заплутують справу, що для того, аби залишатися на твердо-
му грунті фактів, а не гіпотез, які в даному випадку охоче роблять 
дослідники 23, слід відзначити ту ж таки рису: Київ опинився у во-
лодінні Святополка, який на той час лишався старшим у родині. Цей 
факт не можна спростувати, навіть коли взяти до уваги, що прямі поси-
лання джерел на його старійшинство — продукт домислів й ідея 
пізнішого часу. Врешті, сумна історія Ярославових синів, які діяли в 
межах «ряду» 1054 p., що начебто мав змінити становище, до подро-
биць повторила сценарії стосунків двох попередніх поколінь Рюрико- 
вичів і мусить свідчити на користь висновку про однотипність засад, 
якими керувалися князі.

Таким чином, можна зробити висновок, що заповіт Ярослава не ви-
найшов якогось нового порядку у володінні Руською землею і не вста-
новив старійшинства у династії, знайомій з ним і раніше, а був лише 
першим актом «юридичного» оформлення сеньйорату.

Для ранньої стадії родового сюзеренітету необхідно відзначити 
цікаву особливість — відсутність державної столиці. Це питання, 
наскільки нам відомо, досі не ставилося в нашій літературі. Тим часом 
вказане явище є одним із суттєвих феноменів державного поступу і 
його вивчення дасть змогу пояснити важливі питання навіть суто 
політичної історії Русі. Воно може бути досліджене у історико- 
порівняльному аспекті, у тому числі на польському матеріалі.

Для патримоніальної держави раннього середньовіччя характерні 
персоніфікація держави в особі володаря, майже ототожнення цих 
двох понять. Формальні інститути влади виростають поступово і 
здійснення влади санкціонується не ними, а персоною князя. Поняття 
столиці як центру держави, володіння якою означає володіння дер-
жавою, — явище досить пізнє. Столиця там, де резидує володар, він — 
джерело й кінцева мета влади. До певного часу ми маємо справу, влас-
не, із «ставками» правителів і, очевидно, саме в такому плані треба 
розглядати, скажімо, Інгельгейм часів Людовіка Побожного. Лише про 
такі «ставки» може йти мова, наприклад, для Скандінавії. Те саме 
маємо й у Польщі, де Краків остаточно набув статусу конституйованої 
столиці чи не в часи Болеслава Кривоустого. Столиця j  резиденції во-
лодаря виростає до рівня одного з головних державних інститутів, а з 
занепадом принципату вже сама, як показує пізніший польський та й



руський досвід, підтримує авторитет великого князя, який неухильно 
падає.

Аналогічну ситуацію спостерігаємо й на Русі, щоправда, тут Київ 
мав більш стійку традицію центру держави, яка, проте, може виявити-
ся враженням, що складається в результаті прагматичного характеру 
Несторової «Повісті временних літ», складеної на початку XII ст.: «От-
куда есть пошла Руская земля, кто въ КиевБ начи первБе княжи-
ти...» 24

Саме з часів формування патримоніального ставлення династії до 
держави на Русі походить перше свідчення відсутності інституту сто-
лиці, принаймні Святослав ще не пов’язує верховну владу з не-
одмінним володінням Києвом. Звідси походить його на перший погляд 
дивне рішення цереносу своєї резиденції до Переяславця на Дунаї: «Не 
любо ми есть в Киевъ быти, хочю жити в Переяславци на Дунай, яко то 
єсть середа земли моей» " . Очевидно, на тому етапі державного роз-
витку, яке представлене правлінням Святослава, політичне верховен-
ство у повній відповідності з соціологічними закономірностями родо-
вого сюзеренітету ще не цілком асоціюється з Києвом. Становлення 
концепції столичного міста — справа усього XI ст., й у розвиненому 
вигляді знаходимо її тільки у свідомості покоління Ярославових 
онуків — наприклад, Володимира Мономаха. Значну роль, очевидно, 
тут відіграло копіювання у 40 — 50-х роках XI ст. візантійського взірця 
ставлення до столичного міста, яке недвозначно засвідчено у такійав- 
торитетній пам’ятці, як «Слово про закон і благодать» Іларіона, де 
Києву відводиться роль мало не стрижня, на який нанизується історія 
Русі. Вибираючи місце для князівського з’їзду (майбутнього Любець- 
кош), Мономах та Святополк обрали Київ, аргументуючи свій вибір 
тим, що Київ «столь отець наших и дБдъ наших, яко то єсть 
с т а р Б й ш е й  г р а д  в з е м л и  во всей, Кыевъ» 26. Як цілком 
усвідомлена концепція, що набуває історіософського характеру, ідея 
столичності Києва виступає у літописця того ж таки покоління князів 
— у Нестора, на рахунок якого, очевидно, треба віднести вставку 
репліки Олега: «Се (Київ. — Лет.) буди мати градомь русьскимь» 2\  
Цікаво відзначити, що навіть у цей час ще не було вироблено 
технічного терміна на позначення столиці, і неузгодження роду у 
фразі Олега («матір» прикладено до іменника чоловічого роду «Київ»), 
як дотепно зауважив ще О. І. Соболевський, є наслідком давньоруської 
кальки з грецького «метрополіє» — столиця. Очевидно, й виріови з 
двох попередніх місць літопису — «середа земли», що, без сумніву, 
треба розуміти не в географічному плані, та «старБйшей град» — є 
різночасовими спробами знайти відповідний термін для фіксації кон-
цепції столичного міста, яка кристалізувалася. Возвеличенню Києва 
на Русі за панування родового сюзеренітету спричинилася майже 
столітня (на кінець XI ст.) традиція його як «старійшого», принцепсь- 
кого уділу, що законодавчо було закріплено у заповіті Ярослава Муд-
рого 1054р.



«Ряд» Ярослава як документ, який регулює князівські відносини 
Рюриковичів, в один ряд з відповідною установою Пястів («Теста- 
мент» Болеслава Кривоустого 1138 р.) у російській історіографії впер-
ше був поставлений О. Є. Пресняковим 28. Зміст цих двох доку- 
ментвів, які можна вважати класичними для родового сюзеренітету, 
майже тотожний. «Тестаментом» Кривоустого закріплювалося 
поєднання принципату з сеньйоратом, тобто процедура заняття вели-
кокнязівського столу старшим у династії князя 29. Схожість цих доку-
ментів така, що інколи навіть викликає думку про пряме запозичення 
із давньоруського взірця 30. Крім Малопольщі з столичним Краковом, 
принцепсу, яким став старший з синів — Владислав II, належав 
ІПльонськ, Мешку Старому — Великопольща, Болеславу Кучеряво-
му — Мазовія з Куявами. Вдова померлого князя Саломія з двома не-
повнолітніми синами мала Ленчицький уділ. Розподіл володінь між 
синами Ярослава добре відомий і не раз ставав предметом спеціального 
дослідження 31. Хотілося б відзначити, що ці документи мають спільне 
завдання: поєднати необхідність роздроблення з утримуванням 
єдності держави, а також спробою шляхом врегулювання процедури 
наслідування верховної влади запобігти міжкнязівським усобицям. 
Аналогічні розпорядження були видані й іншими європейськими мо-
нархами: закбн про сеньйорат Бржетіслава 1 1055 р. у Чехії, «Ordinatio 
imperii» Людовіка Побожного 817 р .32

Втім, ні в Польщі, ні на Русі ці заходи не досягли бажаної мети. 
«Тріумвірат» Яррславичів досить швидко втратив єдність, Ізяслав 
Ярославич був вигнаний з Києва двічі, і перша половина 70-х років 
XI ст. стала часом постійних війн між братами. Так само трапилося й у 
Польщі, де після вигнання Владислава II з 1146 р. по черзі князювали 
Болеслав та Мешко. На Русі необхідність нових засад державного по-
рядку стала зрозумілою вже синам «тріумвірів». Нові ідеї Династично-
го владарювання, що були викликані до життя індивідуальним 
князівським землеволодінням умовного характеру, зростанням впли-
ву отчини, а також суто політичною необхідністю, знайшли відбиття у 
постановах Л юбецькош князівського з ’їзду 1097 р.

Щодо постанов цього з’їзду, одного з перших князівських на Русі, 
необхідні деякі роз’яснення, оскільки історіографічна традиція багато 
в чому заплутала питання. Звичайно головним результатом з’їзду вва-
жається встановлення отчин трьох князівських ліній — Ізяславичів, 
Святославичів та Всеволодовичів. Проте ці отчини визначилися в ос-
новних рисах раніше, і, хоч узгодження їх меж ускладнилося непро-
стими стосунками Ярославичів, вони були відомі. Ключ до розуміння 
значення Любецького з’їзду, як вважаємо, дав О. Є. Пресняков, вста-
новивши зміст поняття «отчини». Під останнім у XI ст. розуміли тери-
торіальне володіння, право на яке обмежується представниками якоїсь 
осібної князівської лінії зі збереженням всередині неї сеньйорату 33.

У Любечі мова йшла головним чином про Київ. Становлення от- 
чинності столиці держави і є принципово новим явищем у політичному



житті Русі. Як зазначалося, вже напередодні з’їзду вималювалася дум-
ка про залежність між володінням столицею і здійсненням верховної 
влади в країні. Закріплення за Києвом статусу отчини Ізяславичів оз-
начало не тільки повернення столиці Святополку Ізяславичу, а й 
довічне право його нащадків на пов’язане з Києвом старійшинство. Усі 
інші князівські лінії усувалися від можливості посідати велико-
князівський стіл і обіймати центральну владу.

Постанови Любецького з’їзду не були неухильно витримані: до се-
редини XII ст. тричі Київ міняв династію. Після повстання 1113 р. у 
ньому утвердився Володимир Мономах, а з 1139 р. — Всеволод О л его-
в и ч . І хоча кожна нова династія діяла у дусі любецьких постанов, нама-
гаючись закріпити володіння Києвом за собою, ця нова епоха еволюції 
центральної влади так і не змогла остаточно переконати суспільство у 
своїй необхідності 34. Восьмирічна війна Ізяслава Мстиславича з 
Юрієм Долгоруким майже зруйнувала нову політичну будову Русі, 
яку проектував Мономах, і в той же час засвідчила паритетність двох 
концепцій державного устрою країни: однієї — висловленої у заповіті 
Ярослава Мудрого, іншої — у дусі постанов Любецького з’їзду. Ці кон-
цепції підтримували супротивні коаліції князів у боротьбі за Київ і 
практично на усе XII ст. визначили політичний розвиток держави 35. 
Коли вірити відомостям В. М. Татищева, досить сумнівним попри за-
гальне до них довір’я дослідників, нові ідеї з’явилися тільки з початком 
XIII ст. і були висловлені Романом Мстиславичем 36.

Дивно, але на відміну від заповітів Ярослава Володимировича та 
Болеслава Кривоустого, які часто, особливо у польській історіографії, 
розглядалися як однорядні документи, постанови Любецького з ’їзду 
ніколи не порівнювалися з відповідними ухвалами Ленчицького 
князівського з ’їзду у Польщі. Цей з’їзд відбувся 1180 р. і встановив та-
кий порядок* наслідування краківського столу, за якого принципат на 
підставі прімогенітури заповідався синові Казимира Справедливого і 
мав залишатися набутком його лінії 37. Незважаючи на скептицизм 
Я. Адамуса щодо історичності подібної ухвали з’їзду у Ленчиці38, дав-
ньоруська паралель переконує у тому, що встановлення отчинності 
принципату (у Польщі) або, що те саме, старійшинства (на Русі), є на-
ступним, цілком закономірним кроком у розвиткові родовою сюзе-
ренітету, але разом з тим демонстрацією межі можливостей патри-
моніальної концепції держави у конструюванні нових засад влади цен-
тру.

Результати Любецького й Ленчицького з’їздів виявилися прямо 
протилежними очікуваним. Замість зміцнення й стабілізації цент-
ральної влади вони призвели до втрати нею авторитету й занепаду. За-
ради справедливості треба зазначити, що у цьому ж напрямку діяли й 
інші суспільні процеси. Але факт лишається фактом: за панування ро-
дового сюзеренітету центральна влада підтримується солідарністю 
усієї династії, але лише настільки, наскільки право на заняття велико-
князівського столу, хоча б теоретично, можливе для кожного її члена.



Із спробою встановлення отчинності верховної влади усі, крім однієї, 
лінії усуваються від такої можливості. Патримоніальні зв’язки рвуть-
ся, суто публічно-правових суспільство ще не виробило, й таким чи-
ном, підривається сама основа здійснення династичного панування. 
Статус спадковості великокнязівського (принцеиського) уділу неу-
хильно призводить до його зрівняння з іншими князівськими уділами, 
а в арсеналі верховного володаря не залишається інших засобів стверд-
ження своєї влади, крім сили, коли вона є, та традиції володіння столи-
цею.

На Русі київський князь частіше за все мав і те і інше завдяки по-
тужним ресурсам Київської землі (людським й економічним) та тра-
диції київського старійшинства, яку так і не змогли подолати ніякі 
князівські усобиці та емансипація центрів інших земель. Більш 
стрімко процес дроблення наростав у Польщі, остаточно запанувавши 
за правління Лешека Бялош (помер 1227 р.) 39. Цікаво, що давньо-
руська концепція київського старійшинства асоціювалася у свідомості 
літописця із старійшинством краківським, через що навіть у другій по-
ловині XIII ст., тоді, коли краківський князь перестав бути навіть 
«першим серед рівних», V запису про смерть Лешека Чорного іменує 
його «великим князем» 4®.

Отже, у XII ст., на Русі раніше, у Польщі пізніше спостерігається 
вичерпання потенцій патримоніальної держави. Подальший розвиток 
центральної влади міг відбуватися лише за умови публічно-правових 
засад владарювання. Однак було б певним спрощенням вважати, що 
впродовж усього періоду, що розглядається, держава лишалася «чис-
тою патримонією», а якихось ознак публічності влади, бодай у почат-
кових формах, не помітно. Навпаки, вони досить рано з’явилися, хоч і 
не досягли безумовно панівного становища. Маємо на увазі знову ж та-
ки спільні для Русі і Польщі інститути князівських з’їздів і, можливо, 
навіть більшою мірою так зване право елекції князя. У польській 
історіографії мова здебільшого йде саме про «право» виборності. Мож-
ливо, на берегах Вісли виборність досягла більшої інституціоналізації, 
ніж на Русі, де спостерігаємо лише фактичне становище, за якого по-
чинаючи з XII ст. ставала можливою участь зовнішніх щодо династії 
сил у виборі князя. Питання про співвідношення патримоніального 
права наслідування й виборності щодо Русі, очевидно, ще потребува-
тиме поглибленого вивчення. Однак показово, що в обох країнах ви-
борність наростає в міру політичного дроблення та посилення ролі фе-
одалів некнязівського походження, які разом з міським патриціатом, 
власне, й вирішували результат віча (всупереч популярному останнім 
часом погляду про «демократичність» народних зібрань) 41.

У прямому зв’язку з правом елекції князя знаходиться проблема 
розробки того явища, яке в польській історичній літературі отримало 
назву «право опору», тобто можливість для феодалів з тих або інших 
причин не підкорятися князю аж до його вигнання силою в разі, коли 
він, на думку можновладців, поводив себе не належним чином 42. У



Польщі право опору стало досить впливовим чинником суспільного 
розвитку і було законодавчо сформульоване у 80-х роках XIII ст. На 
Русі ж ми не маємо подібної кристалізації можливості опозиції фео-
далів князівській владі, але фактичне становище подібне: неупередже- 
ний погляд засвідчує достатню кількість випадків усвідомлення русь-
ким боярством законності подібних домагань (найкращий приклад яв-
ляє в цьому відношенні Галицька земля).

Симптоматичне й соціологічно зумовлене і таке спільне для обох 
країн явище, як князівські з’їзди. За родового сюзеренітету з його 
ідеологією «рівноправності» князів, «братства», «родинності» влада ве-
ликого князя вбирається в шати родинних термінів та понять. Самої 
цієї влади не цілком достатньо для здійснення загальнодержавних за-
ходів, великий князь мусить спиратися на всю династію. Необхідність 
погодження різноманітних інтересів членів пануючого дому зумовлює 
скликання князівських з’їздів. Дієвість цього інституту в системі вла-
дарювання, щоправда, мало досліджувалася, принаймні на давньо-
руському матеріалі. Очевидно, вона була невисокою, і з ’їзди не змогли 
протистояти об’єктивним процесам та стабілізувати центральну владу 
надовго. Але у цілому ряді питань, в основному щодо регуляції 
внутрішньодинастичних конфліктів, значення таких з ’їздів неможли- 
6о переоцінити.

Нарешті, є ще одне явище, що ріднить Польщу і Русь. Маємо на 
увазі спроби коронації польських князів у XI ст. та спорадичні спроби 
титулування київських князів «царями». Схожість цих двох фено-
менів при ближчому розгляді може виявитися тільки зовнішньою, але, 
як і у багатьох інших випадках, зовнішня подібність явищ, які проду-
кують Русь і Польща, відбиває, як правило, суттєву однотипність.

Свого часу Г. Ловмянський висунув думку tipo існування двох 
політичних течій у Польщі XI ст. — патримоніальної, яка відбивала 
інтереси удільних князів і віддавала перевагу, згідно зі звичаєвим пра-
вом, плюралізмові державної влади, та єдиновладної, пов’язаної з цен-
тральною владою 4*. Саме у протиборстві цих двох «нуртів» і вбачав 
учений витоки коронації. Патримоніальному погляду на державу ідея 
помазання на владу чужа в принципі, бо князь вважається по-
тенційним носієм влади від народження. Тому коронація Болеслава І, 
Мешка II, Болеслава III мала на меті підкріплення інституціоналізації 
єдиновладдя, оскільки виводила князя за межі звичаєвого права»й 
ідеології «рівності» членів династії. Причина невдач цих заходів, зу-
мовлених, безсумнівно, внутрішніми потребами, полягала у 
непідготдвленості суспільства до сприйняття ідеї єдиновладдя, 
санкціонованого якоюсь силою, що знаходилась поза межами ди-
настії 44.

Хоча й щодо Русі в літературі мова часто йде про дві тенденції 
політичного розвитку — єдиновладдя й роздроблення, — у суспільній 
думці домонгольського часу, треба гадати, такої дихотомії не існувало: 
вона без застережень віддавала перевагу принципу колективної ре-



алізації влади 45. Досі «царська» титулатура руських князів не розгля-
далася у запропонованому X. Ловмянським ключі. Не заперечуючи 
слушності спроб пояснити царські титули, зроблених раніше, хотілося 
б відзначити, що погляд на цей феномен з урахуванням польського 
досвіду може розширити наше розуміння якщо не причин, то при-
наймні наслідків руської аналогії.

Завершуючи наші, з необхідності побіжні, зауваження щодо пара-
лелей у розвиткові центральної влади на Русі й у Польщі, хотілося б 
наголосити на тому, що детальна розробка проблеми— справа майбут-
нього. Але уже зараз очевидно, що дві країни розвивалися у вказаному 
відношенні за однією моделлю, продукуючи однакові феномени, з тією 
лише різницею, що процеси мали розбіжність у часі: Польща йшла 
шляхом Русі з майже столітнім запізненням.
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В статье рассматриваются некоторые параллели эволюции структур государст-
венной власти на Руси и в Польше в эпоху раннего средневековья. Автор доказывает, 
что в указанном отношении оба государства развивались в рамках одной модели.

О. Б. Головко

БАЛТІЙСЬКІ ПЛЕМЕНА 
В ПОЛІТИЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИНАХ 

ДАВНЬОРУСЬКОЇ І ПОЛЬСЬКОЇ ДЕРЖАВ 
(X — ПЕРША ТРЕТИНА XIII СТ.)

Визначається місце балтійських племен у відносинах між Давньоруською та Поль-
ською державами. Прусські та литовські племена протягом довгого часу були 
об'єктом зовнішньополітичних планів та дій слов'янських володарів, проте фео-
дальна роздробленість Русі й Польщі та формування у  прибалтів ранньокласової де-
ржавності поставили перед першими проблему захисту своїх земель від нападів 
прусських та литовських дружин.

Міжнародне життя європейських країн доби феодалізму являло со-
бою систему політичних, економічних, культурних та релігійно-цер-
ковних відносин між усією сукупністю держав та народів, що прожива-
ли на континенті. Т ому розгляд взаємин двох якихось держав неможли-
вий без врахування впливу оточуючого світу. Так, на політичні зв’язки 
Київської Русі і Польщі істотний вплив мали зовнішні дії Германської 
імперії, Угорщини і Чехії. Дуже важливим при розгляді цього аспекту 
взаємин двох найкрупніших слов’янських країн є вивчення місця в них 
балтійських племен. Мова йде насамперед про власне прусські й етнічно 
близькі їм ятвязькі племена. Перші мешкали в басейні р. Преголь та 
нижньої Вісли, а другі—в Бу зько-Наревському та Н імансько-Наревсь- 
кому межиріччях. В меншій мірі це стосується іншої групи балтійських 
племен—литовців, котрі займали басейн р. Німан. Початковим етапом 
політичної взаємодії двох слов’янських держав щодо пруссько-ятвязь- 
ких племен слід вважати другу половину Хет., тобто час, колиу східних 
і північної частини західних («польських») слов’ян завершується в ос-
новному процес державно-територіального оформлення. В 966 р. араб-
ський мандрівник Ібрахім ібн-Якуб згадував про Польську державу 
Мешка І (близько 960 — 992 pp.), що з нею «на сході межує Русь, а на 
півночі — Бу рус (тобто пру сси. — Авт.)» 1.

В. Д. Королюк та В. Т. Пашуто зробили з цього повідомлення слуш-
ний висновок, що на початку 60-х років X ст. до складу Давньоруської
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