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спростованим той факт, що дружина Всеволода 
була фундаторкою Кирилівської церкви в Києві, 
в якій і була похована; вона лише добудувала 
заснований її чоловіком храм [3, с. 39–46].

Особливістю життєпису цього князя в Київському 
літописі ХІІ ст. (частина Іпатіївського літописного 
зведення – І. Ч.) є те, що серед його дітей згадані не 
лише сини, але й доньки, при чому частково навіть 
відображена їхня доля [12, с. 5–6, 10–11]. М.Д. Хмиров 
із впевненістю зазначав, що у Всеволода Ольговича 
було лише два сини та одна донька [4, с. 25]. Ймовірно, 
він мав на увазі Святослава, майбутнього київського 
і чернігівського князя, Ярослава Чернігівського та 
доньку, яка згадується в літописах без імені. На 
думку провідного генеолога Д. Донського, від шлюбу 
Всеволода та Мстиславівни народилося дев’ять дітей 
– Святослав, майбутній чернігівський і київський 
князь, Ярослав Чернігівський, Ігор, Ростислав та 
Святополк, а також доньки Звеніслава, Сбислава, 
Анна (?) та донька, невідома за іменем [13, с. 48]. 

Однак, історичній науці до сьогодні не відома 
точна кількість доньок Всеволода Ольговича. Це 
пов’язано з тим, що у Іпатіївському літописі під 
1142 р. не зазначено ім’я доньки Всеволода, яка 
одружилася із польським князем [10, стб. 308]. 
В.М. Татищев згадував про шлюб доньки Всеволода 
Велеслави з Болеславом Владиславовичем 1140 р. 
явно помилково, а вже 1141 р. зафіксована звістка про 
цей же шлюб без імені руської князівни [1, с. 153–
154]. М. де Баумгартен серед доньок князя Всеволода 
назвав тільки Звеніславу, котра вийшла заміж 1141 р. 
за Болеслава, сілезького князя [14, с. 18]. В.М. Коган 
ототожнював Звеніславу та Сбиславу Всеволодівну 
та називав її дружиною польського короля 
Болеслава IV Кудрявого [6, с. 183]. Д. Донськой 
згадав серед доньок Всеволода Ольговича Звеніславу, 
котра була одружена з 1141 р. на сині польського 
короля Владислава ІІ Болеславі І Високому, а також 
Сбиславу, дружину польського короля Владислава ІІ 
«Визнанця», сина Болеслава ІІІ Кривоустого [13, 
с. 65–66]. З ним в цілому погодився Л.В. Войтович, 
але назвав ще донькою Всеволода Анну, дружину 
Ігоря-Івана Васильковича Галицького [9, с. 401]. 
Е. Мадейчик перерахувала дітей Болеслава Високого 
та Рюриківни – Ярослава, Ольгу та Збиславу [15, 
Табл. 1], тоді як О. Трухан віднесла їх до нащадків 
Звеніслави Всеволодівни, котра була, на думку 
дослідниці, дружиною Владислава ІІ [16, с. 4]. Слід 
зазначити, що усі перелічені польські правителі є 
представниками династії Пястів.

Як бачимо, до сьогодні немає точних даних у 
генеалогічних дослідженнях про дітей Всеволо-
да Ольговича, не дивлячись на те, що цей князь 
був не лише непересічною особистістю династії 
Ольговичів, але й був і чернігівським князем 
та встиг закріпитися на 7 років на київському 
князівському столі, не покинувши при цьому 
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Амбітні та цілеспрямовані представники 
чернігівської князівської династії Ольговичів завжди 
користувалися особливою увагою не лише давньорусь-
ких книжників, але й викликали наукові зацікавлення 
істориків. Однією з таких контраверсійних постатей 
був Всеволод Ольгович, чернігівський (1127–1139 рр.) 
і великий київський князь (1139–1146 рр.). Його 
особистість і діяльність оповита великою кількістю 
міфів, які побутують в історичній науці ще з часів 
В.Н. Татищева, котрий підкреслював велику любов 
князя до влади з одного боку та надмірну любов до 
жінок і розпусту – з іншого [1, с. 152, 162]. Натомість 
деякі сучасні дослідники відзначають миролюбні 
сподівання й намагання залагодити військові конфлікти 
Всеволодом із князями інших династій переважно 
мирним шляхом, наголошують на позитивних 
сторонах його особистості [2, с. 538–540, 543].

Метою цієї розвідки є спроба дослідити склад сім’ї 
князя Всеволода Ольговича, у зв’язку із чим з’ясувати 
причини, зміст і наслідки його династичної політики.

Всеволод був старшим сином Олега Святославича, 
засновника династії Ольговичів та знатної грекині 
Феофано Музалон [3, с. 50] або невідомої за 
іменем половецької князівни [4, с. 24]. Він вперше 
згадується (саме як Всеволод) у Лаврентіївському 
літописному зводі під 1112 р. на третьому місці після 
Святополка Ізяславича та Ярослава у перерахунку 
князів – учасників військового походу на половців, 
під час якого 24 березня князі отримали перемогу на 
р. Салні [5, стб. 289]. З вищенаведених фактів можна 
зробити висновок, що він народився у 80–90-х рр. 
ХІ ст. Утім, В.М. Коган називає дату народження 
князя Всеволода – до 1096 р. [6, с. 156]. Р.В. Зотов 
уважав, що хрестильним іменем було Георгій [7, 
с. 34–35, 262], тоді як на сьогодні можна стверджувати, 
що канонічним іменем Всеволода Ольговича було 
Кирило [8, с. 106; 9, с. 397; 3, с. 56–58].

Князь Всеволод був одружений на донці 
Мстислава Володимировича, не відомій за 
іменем [10, стб. 309; 4, с. 25]. Утім, в історіографії 
дружина Всеволода Ольговича частіше згадується 
як Марія [3, с. 39; 9, с. 398] або Агаф’я [7, 
с. 262; 6, с. 156; 11, с. 252]. Можна вважати 
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Чернігівського князівства.
Чому Всеволод Ольгович віддав доньок за 

представників польської династії Пястів? Що 
ці династичні зв’язки забезпечували йому у 
міжкнязівській політиці та на міжнародній арені?

Слід розпочати з того, що на території Південної 
Русі у 30-40-х рр. ХІІ ст. було два головних 
претенденти на київський стіл – Всеволод Ольгович, 
чернігівський князь, та Ізяслав Мстиславич, з династії 
Мономаховичів, на той час князь переяславський. 
Переяслав, як і Чернігів, був фактично плацдармом 
для отримання київського князівського столу. 

Для реалізації об’єднавчих зусиль Всеволоду 
після захоплення ним Києва в 1139 р. було вигідно 
вступити в коаліцію із галицьким князем Володи-
мирком Володаревичем, тим самим послабивши 
свого прямого конкурента Ізяслава Мстиславича [17, 
с. 39]. З іншого ж боку, Всеволод Ольгович прово-
див із 1139 р., на думку М.Ф. Котляра, нелогічну 
міжкнязівську політику, створюючи військово-
політичні союзи то з Володимирком Галицьким, то 
з представниками Мономаховичів. При цьому він 
забував про свою власну династію Ольговичів, втра-
чаючи свій авторитет [18, с. 182–183].

О.В. Трухан помітила прямий зв’язок у 
діяльності Всеволода Ольговича у Південній Русі 
та правління польського короля Владислава ІІ з 
династії Пястів. Паралелі спостерігаються саме 
на відрізку 1139–1146 рр., тобто припадають на 
період князювання Всеволода в Києві та верховного 
принцепса Владислава ІІ у Польщі [16, с. 4]. 

У Владислава ІІ дійсно були погані стосунки 
із його братами – молодшими Болеславичами, 
що детально відмічає Великопольська хроніка. 
У ній, зокрема, зазначається, що саме дружина 
польського короля, сестра імператора Конрада, 
розсварила його із братами [19, с. 107, 110]. У 
цьому ж джерелі згадується руський князь, який був 
родичем Владислава ІІ [19, с. 110]. Це не хто інший, 
як Всеволод Ольгович. Не дивно, що ці правителі 
породичалися, встановивши династичні зв’язки, 
скріплені шлюбами доньок Всеволода із Пястами. 
До речі, шлюби між Рюриківнами та Пястами й 
Пястівнами та Рюриковичами зафіксовані й для 
ХІ ст. Як помітила С.Г. Полякова, руські князівни 
в Польщі та представниці династії Пястів на Русі 
після укладання династичних шлюбів скріплювали 
союзницькі відносини руських і польських князів у 
боротьбі їх із зовнішніми ворогами [20, с. 19].

Проаналізуємо літописні відомості, що 
підтверджують ці зв’язки між князем Всеволодом 
Ольговичем та польськими князями. Під 1141 р. за-
значено, що безіменна донька Всеволода була віддана 
в Польщу [10, стб. 308]. Наступна звістка фіксує 
смерть у Галичі Івана Васильковича, наслідком чого 
стало вокняжіння Володимирка Володаревича у 
Галичі. Логічним продовженням цього сюжету стало 

повідомлення, датоване зимою 1142 р., про укладання 
шлюбу Звеніслави Всеволодівни із Болеславом, після 
чого, як наслідок, Всеволод надсилає зятю Владиславу 
(батьку Болеслава Високого – І.Ч.) свого сина Святос-
лава, Ізяслава Давидовича, Володимирка Володаревича 
Галицького на допомогу в боротьбі проти його братів 
– молодших Болеславичів. У літописі підкреслюється, 
що цей похід був вдалий і князі-союзники повернули-
ся на Русь із полоненими [10, стб. 313]. 

М.Г. Бережков сумнівався з приводу точної дати 
династичного шлюбу між Звеніславою та Болеславом 
(про який нібито у Київському літописі ХІІ ст. 
зафіксовано двічі – під 1141 р. та 1142 р.), таким чином 
відкидаючи думку про два шлюби між доньками 
Всеволода Ольговича та польськими правителями [21, 
с. 144]. В.Т. Пашуто зазначав, що союз Звеніслави та 
Болеслава Високого скріпив підтримку Владислава ІІ 
Ольговичів загалом та Всеволода зокрема, який 
отримав владу чи не над усією Південною Руссю, що 
породило конфлікт із Галичем [22, с. 153]. Звеніслава 
Всеволодівна, на думку О.В. Головка, стала дружиною 
сина Владислава Болеслава Високого саме 1142 р., а 
не як зазначено в Київському літописі 1141 р., адже 
це був необхідний політичний союз, спрямований як 
проти молодших братів Владислава – Болеславичів, 
так і проти Мономаховичів, які закріпилися на 
той у Волинському князівстві [23, с. 74–75]. 
Л.В. Войтович також називає роком шлюбу 1142 р. і 
вважає, що наслідком цього союзу було забезпечено 
князювання на Волині Святослава Всеволодича [9, 
с. 401]. Продовжуючи цю тему, дослідник робить 
висновок, що шлюб між Сбиславою Всеволодівною 
та Владиславом ІІ «Вигнанцем» стався лише тільки 
1143–1144 рр. Проте, підстав для такого висновку, на 
нашу думку, немає.

Невдовзі, вже з 1143 р. ставлення літописця 
до поляків змінюється. У звістці про одруження 
Святослава, сина Всеволода із донькою Василька 
були присутні «Ляхи безбожные» [10, стб. 313]. 
На думку О.В. Головка, літописець відобразив 
негативне ставлення киян до Всеволода Ольговича, 
тому засуджував поляків [23, с. 75]. 

Утім, Всеволод і Владислав продовжують допома-
гати один одному. Зокрема, Владислав ходив походом 
на Володимирка Галицького під 1144 р. після конфлікту 
між останнім і Всеволодом, а син Святослав Всеволо-
дич здійснив військову кампанію 1145 р. на молодших 
братів Владислава – Болеслава та Мешка, внаслідок 
якої було відвойовано 4 міста. Як підкреслює В.Т. Па-
шуто, Ігор Ольгович, брат Всеволода, отримав місто 
Візну, повз яку проходив шлях на Пруссію [22, c. 154]. 
У свою чергу в 1145 р. Владислав ІІ здійснив похід 
на Русь. Безперечно, наслідком таких союзницьких 
стосунків Всеволода із Владиславом були перемоги 
над молодшими Болеславичами з династії Пястів [23, 
с. 77] та укріплення Всеволода у Південній Русі. 

Цікаве повідомлення під 1146 р. про похід 
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польського князя Болеслава на Володимирка 
Галицького. При цьому літописець називає Болеслава 
«зятем» (для Всеволода – І.К.) [10, стб. 314, 318–319]. 
Уточнення й підкреслення родинних зв’язків впевнено 
свідчить про те, що у Всеволода Ольговича було дві 
доньки, які вийшли заміж за польських князів. 

Доречно зауважити, що в Київському літописі 
Владислав ІІ тричі згадується саме як «Лядский 
князь», а про його родинні зв’язки із Всеволодом 
майже не йде мова [10, стб. 315, 318, 319]. Це, на 
нашу думку, може бути пов’язано із веденням 
літописання в Києві вже під наглядом після приходу 
до влади в Києві 1146 р. Ізяслава Мстиславича із 
роду Мономашичів.

Таким чином, Всеволод Ольгович у своїй 
зовнішній і династичній політиці обрав польський 
вектор, що було спричинено синхронними 
внутрішньокнязівськими відносинами на Русі та 
в Польщі напередодні політичної роздробленості. 
Через це став фактично «тестем Польщі» в другій 
чверті ХІІ ст. Хвороба та смерть Всеволода 
Ольговича 1 серпня 1146 р., князювання в 
Києва лише тільки 13 днів його брата Ігоря 
Ольговича, закріплення на великокнязівському 
престолі Ізяслава Мстиславича, стан вигнанця 
Владислава ІІ у Німеччині й посилення у Польщі 
молодших Болеславичів послабили русько-
польські відносини.
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