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Леонтій ВОЙТОВИЧ

ДО ВОЛИНСЬКОГО ЛІТОПИСАННЯ

Поза сумнівами, що найцiннiшою з літописних пам’яток для української iсто%
рiї є Iпатiївський лiтопис. “Без сеї дорогоцiнної збiрки ми знали б дуже мало що з ук%
раїнської iсторiї”, – писав М.Грушевський1. М.Карамзiн знайшов у Костромському
Iпатiївському монастирi рукопис списку літопису, зроблений близько 1425 р. Iпа%
тiївський лiтопис складався з “Повісті временних літ”, Київського лiтопису (за 1119%
1200 рр.) та третьої частини, яка отримала назву Галицько%Волинського лiтопису
(1201%1292 рр.), хоча, фактично, це було волинське зведення кінця ХІІІ ст. Зберег%
лося сiм спискiв Iпатiївського лiтопису: власне Iпатiївський (бл.1425), Хлєбнiков%
ський (XVI ст.), Погодiнський (початку XVII ст.), Кракiвський (з бiблiотеки князiв
Чорторийських, кiнця XVII ст. латинськими буквами з рукопису 1621 року), Єрмо%
лаївський (кiнця XVII – початку XVIII ст.), його копiя з ДПБ (Державної Публiчної
Бiблiотеки iм.М.Є.Салтикова%Щедрiна у Санкт%Петербурзi – F.IV.237) та Марка Бун%
дура (Список Яроцького з 1651 р.). Дослiдники роздiляють цi списки на три редакцiї:
Iпатiївську (Iпатiївський список), Хлєбнiковську (Хлєбнiковський, Погодiнський
i Кракiвський списки) та Єрмолаївську (Єрмолаївськi списки i список Марка Бун%
дура). Зовсiм недавно Я.Книш знайшов фрагменти Угорницького списку, якi були
приклеєнi до формату оправи Угорницького пом’яника 1683 р. Цей список належить
до Єрмолаївської редакцiї, його фрагменти мiстять справнiший i повнiший лiтопис%
ний текст, нiж iншi її списки2. Знахiдка Я.Книша залишає надiю на вiднайдення iн%
ших фрагментiв, а може, i частини цiлого списку. Iпатiївська пам’ятка видана3, також
окремо виданий Галицько%Волинський лiтопис4. З видань останнього найцiннiшими
є рiдкiсне видання з коментарями А.Петрушевича та найновіше видання літопису за
Хлєбніковським списком з пiдготовкою тексту В.Франчук та коментарями М.Кот%
ляра. На черзi – пiдготовка повного тексту лiтопису з урахуванням усiх спискiв i ре%
дакцiй. Дослiдження Iпатiївського лiтопису має величезну лiтературу5, але багато ще
залишається дискусiйного. Особливо багато проблем з хронологiєю Галицько%Во%
линського лiтопису, який в оригiналi не мав дат, а проставленi пiзнiше майже не вiд%
повiдають фактичним.

У Iпатiївському лiтописi збереглися фрагменти, на пiдставi яких можна припус%
кати iснування лiтописання не тiльки у Києвi та Переяславi, але й у Чернiговi, Ту%
ровi, Пiнську, Полоцьку та Смоленську. Гiпотетично можна говорити про перемишль%
ське лiтописання, слiди якого збереглися у Длугоша та у iнших польських хронiках6.

Фрагментарнi вiдомостi про окремих волинських єпископiв (i то пов’язанi з за%
гальоруськими подiями), уявна вiдсутнiсть “волинської” iнформацiї про волинських
князiв – усе це схилило бiльшiсть дослiдникiв до того, що на Волинi взагалi не було
лiтописання, аж поки Василько Романович та його син Володимир не взялися за про%
довження Галицького лiтопису. Але сам по собi такий висновок виглядає абсурдним.
Чи мiг стояти осторонь вiд лiтописання такий центр, як Володимир Волинський, де
були i єпископська кафедра, i князiвський престол, династiя якого боролася за геге%
монiю у Київськiй Русi? Крiм того, на Волинi у той час працював i, напевно, помер
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такий визначний книжник, як Клим Смолятич. Правда, за ХI%ХII ст. маємо тiльки
фрагменти волинського лiтописання у київських зведеннях, але фрагменти виразнi i до%
волi детальнi (точна дата смертi володимирського єпископа Стефана – 27.04.1094 р.
“о шостiй годинi ночi”, подробицi вбивства Нерадцем князя Ярополка Iзяславича i по%
хвала цьому князю, “Повiсть про ослiплення теребовельського князя Василька Рос%
тиславича”, епiзоди боротьби за Волинь Давида Iгоревича у 1098%1100 рр. з прихо%
ваною симпатiєю до цього князя i осудом київського сюзерена, городенськi епiзоди,
нарештi, деталi походiв волинського вiйська на Київ у другiй половинi ХII ст., особ%
ливо опис збору союзного вiйська на Волинi, лицарськi турнiри i таке iнше). Всi цi
епiзоди, позбавленi моралiзаторства i дихають реалiзмом, за яким вiдчуваються учас%
ники подiй. Можна пiдкреслити таку особливiсть, характерну для волинського лiто%
писання: воно мало пiдкреслено свiтський прокнязiвський характер.

В.Пашуто вважав, що у Романа Мстиславича не було власного лiтописця i тому
Галицький лiтопис починався з похвали цьому князеві, а вiдомостi про нього випали
з ворожого йому Київського лiтопису i, таким чином, не потрапили до Iпатiївського
зведення7. Виникає запитання: звiдки ж тодi взяв iнформацiю В.Татищев про “добрий
порядок” i опис зовнiшностi Романа та його манер, а польськi хронiсти – вiдомостi
про репресiї щодо галицьких бояр? При певній недовірі до В.Татищева як історика та
його джерел, це питання залишається дискусійним8. Для чого було В.Татищеву ідеа%
лізувати й приписувати величезні заслуги галицько%волинському князю Романові
Мстиславичу, при цьому явно принижуючи володимиро%суздальського князя Всево%
лода Юрійовича Велике Гніздо? Татищеви вели свій рід від смоленських князів (про%
ти предка яких Рюрика Ростиславича боровся Роман) і служили кілька століть мос%
ковській династії (яка походила від Всеволода Велике Гніздо).

 “Похвала князеві Роману”, якою, напевно, завершувався Лiтописець Романа, була
прилучена до Галицько%Волинського лiтопису. Вона не мiстить (хоча б побiжно) по%
дробиць дiяльностi князя, оскiльки редактори цього не потребували. Попереднiй текст,
у якому розповiдалося про походи на Київ, на ятвягiв i половцiв, про переговори
з Константинополем i, можливо, римським папою, передував цiй похвалi. Редактор
ворожого Романові Київського лiтопису викинув цей текст, а сама “Похвала” якось
залишилася i потрапила до Iпатiївського зведення. Як було зведено в один рукопис
три його частини, достеменно невiдомо, але схоже, що це було зроблено трохи меха%
нiчно – до 1200 р. редактор користувався київським текстом.

Галицько%Волинський лiтопис являє собою дуже складний i неоднорiдний пам’ят%
ник, над яким працювало багато авторiв. Версiя А.Ужанкова9 про цiлiснiсть i перво%
зданнiсть лiтопису непереконлива. На мiй погляд, можна вважати цей лiтопис па%
м’яткою переважно волинською. Багато прихильникiв має версія, ніби ця пам’ятка
складається iз Галицького лiтопису 1246 р., автором якого був печатник Кирило10,
який, можливо, використав Лiтописець 1212 р. “премудрого книжника Тимофiя”, на%
званий Л.Черепнiним Початковою Галицькою повiстю11, та волинських творiв – Холм%
ського лiтописця 1261 р. єпископа Iвана; Лiтописця 1269 р. князя Василька Рома%
новича; Короткого Холмського лiтописця князя Шварна Даниловича; Лiтописця 1289 р.
князя Володимира Васильковича, редактором якого, при участi самого князя, був
володимирський єпископ Євсiгнiй12, турiвський єпископ Марко13 або, скорiше за все,
писець Федорця, якому князь доручив написати своє “рукописание” – заповiт14; а також
Волинського лiтописця 1292 р. князя Мстислава Даниловича, до якого включенi фраг%
менти з хронiк Пiнська i Степанi15. Щодо авторiв чи, правильнiше, редакторiв окремих
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частин пам’ятки, то слушним виглядає зауваження М.Котляра, що факт працi над
лiтописом єпископа Iвана, як i печатника Кирила, не можна вважати доведеним16, як,
до речi, i iнших авторiв. А це говорить про рiвень дослiджень текстiв лiтописiв, який
аж нiяк не можна вважати завершеним.

Можна погодитися також з поправкою М.Котляра щодо датування першої час%
тини пам’ятки 1212, а не 1211 р.17. Незважаючи на те, що перша частина пам’ятки,
напевно, була створена у Галицькiй землi, її характер, iнформатори, а напевно, i сам
редактор – чисто волинськi. Галицьке боярство i бюргерство у цiй частинi переважно
трактується негативно. Тисяцькi Дем’ян i Дмитро, пестун Мирослав, двiрський Андрiй,
В’ячеслав Товстий – це волиняки%бояри, якi прийшли у Галицьку землю з Романом
i залишилися вiрними його синам. Вiдчуженiсть волинського елементу, якому спiв%
чувають редактори, в середовищi галицької елiти, вiдмiннiсть його менталiтету вiд%
чутнi мало не в кожному фрагментi. Волиняни%iнформатори i сам редактор, схоже,
так до кiнця і не зрозумiли мотивацiю вчинкiв галицької елiти.

Те ж можна сказати i про наступну частину пам’ятки – “Повiсть про збирання Да%
нилом волинської отчини у 1219%1228 рр.”18. Добра половина вiдомостей цiєї частини
стосується волинських подiй. Менi здається, що версiя В.Пашуто про Лiтописець
Мстислава Удатного, редактором якого був духiвник князя Тимофiй, що очолював
мiсiю у Перемишль до бояр Жирослава i був тотожним з книжником Тимофiєм, ав%
тором редакцiї 1212 р.19, виглядає зовсім непереконливо. Ця волинська воїнська по%
вiсть, як її охарактеризував М.Котляр20, не тiльки висунула на перший план молод%
шого Данила Романовича, але й досить критично оцiнила особу Мстислава Удатного,
яким лiтописцi iнших земель захоплювалися. Такої оцiнки вчинкiв князя Мстислава
Удатного не мiг би дозволити собi лiтописець цього князя: на Калцi Мстислав “через
зависть” не повiдомив iнших князiв про початок атаки монгольського вiйська, що
призвело до поразки; далi князь просто виступає iграшкою в руках галицьких бояр та
угорських полiтикiв. Якщо ж такий Лiтописець Мстислава Удатного й iснував, то з ньо%
го, як i з київських лiтописiв, для редакцiї 1246 р. взято тiльки незначнi фрагменти.
Не виключено також, що автор цiєї волинської повiстi користувався Лiтописцем луць%
кого князя Мстислава Нiмого, який закiнчувався його заповiтом21.

“Повiсть про битву на Калці”, скорiше за все, iснувала як окремий твiр, про що
висловлював здогад Д.Лихачов. Наявнiсть волинської версiї цього твору цiлком оче%
видна22. Вiн був створений до 1227 р. при дворi Мстислава Нiмого i повнiстю вклю%
чений у редакцiю 1246 р. печатником Кирилом або iншим невiдомим редактором.
Останнiй додав фрагменти, що стосуються Данила Романовича, можливо, з пiснi йо%
го придворного скальда. Така подiя, як битва на Калцi, була здатна викликати не одну
пiсню в середовищі скальдiв тих князiв, якi уцiлiли пiсля походу. Зрозумiло, що кож%
на прославляла свого князя23. Позаяк не викликає сумнiву, що обидва волинськi скальди
були сучасниками подiй i добре розбиралися у генеалогiї волинських та турово%пiн%
ських князiв, то можна вважати, поза сумнiвом, шумського князя Святослава сином
Iнгвара Ярославича. Так само i дубровицький князь Олександр, янiвський князь Свято%
слав та несвiзький князь Юрiй були нащадками турiвського князя Юрiя Ярославича,
найпевнiше внуками вiд молодших синiв, тодi як Андрiй – внук вiд найстаршого, оскіль%
ки саме вiн успадкував турiвський престол. Не може викликати сумнiву i факт iсну%
вання Шумського, Дубровицького, Янiвського i Несвiзького князiвств. Подробицi
про участь у битвi цих дрiбних князiв – також внесок волинського редактора.
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Вiд 1246 р. Галицько%Волинський лiтопис уже суто волинська пам’ятка, що не ви%
кликає сумнiвiв24. Дослiдники навiть пов’язують перенесення лiтописання з емiгра%
цiєю печатника Кирила i близьких до нього книжникiв, невдоволених полiтикою збли%
ження з Римом, яку проводив Данило Романович25. Але це тiльки здогадки, які супе%
речать характеру самого літопису. А от про iснування Володимирського, Луцького,
Городенського, Холмського i Степанського лiтописцiв можна говорити досить упев%
нено. В.Пашуто відзначав ще й сліди Новогрудського лiтописця у подробицях про
литовських князів, занесених у редакції 1289 та 1292 рр. Взагалі згадки про литов%
ських князів у волинському лiтописаннi ХIII ст. – найпевніше підтвердження їх існу%
вання. Це головне джерело ранньої генеалогiї литовських династiв.

Наведенi приклади показують, що багато фрагментiв, пов’язаних з тими чи iнши%
ми князями, потребують нового дослiдження самого джерела. У тому ж Iпатiївському
лiтописi поміж учасникiв походу Iгоря Святославича на половцiв у 1184 р. у числі
князiв названо “Андрея з Романом”26. У В.Татищева цей фрагмент – “Андрея з Рома%
ном Мстиславичем”27. Напевно так було у джерелi. Сам В.Татищев вважав обох Мсти%
славичами. Цю версiю прийняли без застереження. Але князя Андрiя Мстиславича,
який би жив у цей перiод, у джерелах немає. Iншого Романа Мстиславича, окрiм во%
лодимирського князя, – також. Може, Андрiй – це турiвський князь Андрiй, який
загинув у битвi на Калцi у 1223 р.? Його батько Iван Юрiйович згаданий востаннє пiд
1170 р., отже у 1184 р. Андрiй мiг мати 15%16 рокiв i брати участь у походi. Може, це
хтось iнший із турово%пiнських князiв? Останнi брали участь у лiтньому походi 1184 р.,
очоленому Святославом Всеволодовичем: Ярослав Юрiйович, князь пiнський, з бра%
том Глiбом, князем дубровицьким. У весняному походi, очоленому молодшим із чер%
нiгiвських князiв Iгорем Святославичем, могли брати участь дружини турiвського i во%
лодимирського князiв. Обидва були васалами сюзеренiв своїх земель, посланими,
відповідно, Всеволодом Ярославичем (який на той час витiснив Iнгвара з Луцька) та
турiвським князем Святополком Юрiйовичем. Неочiкувано великий розлив рiк пе%
решкодив продовженню цього походу пiсля сутички на р. Херей (Хорол). Тому вiй%
сько було розпущене. У лiтньому походi цi дружини участi вже не брали, тому їх не%
має в перелiку учасникiв цього походу.

Iншi князi з такими iменами (Андрiй i Роман), якi могли би взяти участь у походi
1184 р., джерелам невiдомi. Волинськi i турiвськi князi, якi вiдгукнулися на заклик
Святослава Всеволодовича влiтку 1184 р., напевно, без проблем могли зробити це і
весною 1184 р. Просто весною, зрозумiло, у вiйсько, яке не очолював сам київський
князь, князi Турiвської та Волинської земель послали тiльки своїх васалiв. Аналiз
цього фрагмента дозволяє дати ствердливу вiдповiдь на запитання, чи мiг Роман Мсти%
славич ходити на половцiв ранiше 1187 р.28

Підсумовуючи результати цієї короткої розвідки, можна стверджувати, що ми про%
довжуємо перебувати на початкову етапі дослідження літописних пам’яток, загалом
не пішовши набагато далі О.Шахматова та М.Грушевського, і цей напрямок потребує
нагальної активізації. В сусідній Росії така активізація помітна, особливо у Санкт%
Петербурзі, тоді як в Україні лише одиниці займаються окремими проблемами дав%
нього літописання.

10 Дрогобицький краєзнавчий збірник
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Леонтій Войтович.
До волинського літописання.
Розвідка присвячена проблемам існування волинського літописання, зокрема Лі%

тописця князя Романа Мстиславича, а також волинського походження практично
всіх частин Галицько%Волинського літопису.

Leontiy Voytowych.
To the Question of Volhynian Chronicles Writing.
The enquiry concerns the problems of existence of Volhynian chronicling, in particular,

of Chronicler Prince Roman Mstyslavych, as well as of the Volhynian origin of practically
all parts of the Halych%Volhynian chronicle.


