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Ігор Мицько 
 

Княгиня Феодосія Ігорівна, дружина князя Романа Мстиславовича 

 

 

                                     Печатка Феодосії, доньки Ігоря-Георгія Святославовича1 

Давні українські джерела нічого не говорять про родину дружини 

засновника Галицько-Волинської держави, не називають навіть її імені − лише 

величають по чоловікові як «велику княгиню Романову». Дослідники 

запропонували декілька версій її походження2. Одні історики вважають княгиню 

донькою волинського боярина, зокрема, Микола Котляр визначає її батьком 

боярина Мирослава, вихователя Данила та Василька Романовичів3.  

Найбільше прихильників здобула гіпотеза про візантійські корені дружини 

Романа. Одні медієвісти вважають її Марією з вельможного роду Каматеросів4. 

Інші дослідники ідентифікують з Анною, донькою візантійського імператора 

Ісаака II або Олексія III5. Найпопулярнішим є твердження про Єфросинію, 

                                                           
1Актовые печати Древней Руси 11-15 вв. Галерея / Каталог [Електронний ресурс] / Режим 

доступу: https://www.reviewdetector.ru/index.php?showtopic=1856699&st=154 Згідно з руською 

традицією, на аверсі печатки відтворено зображення небесної покровительки емітентки – св. 

Феодосії, на звороті – християнського патрона її батька, св. Георгія. 
2 Grala H. Drugie małzeństwo Romana Mscisławowicza // Slavia orientalis. – 1982. – № 3–4. – 

S.115-127. Найдетальніший перелік гіпотез: Dąbrowski D. Daniel Romanowicz król Rusi (ok. 

1201 − 1264). Biografia polityczna. − Kraków, 2012 / Monografie Pracowni Badań nad Dziejami 

Rusi UKW w Bydgoszczy. − T.1. − S.53-61. 
3 Котляр М.Ф. До питання про візантійське походження матері Данила Галицького // 

Археологія. – 1991. – № 2. – С.48–58. 
4 Grala H. Drugie małzeństwo. – S.126-127. 
5 Baumgarten N. Généalogies et mariages occidentaux des Rurikides Russes du X-e au XIII-е siècle 

// Orіentalіa Chrіstіana. − Roma, 1927. − T.9. − №35. − TableV. – P.23; Table XI. – P.47. 

https://www.reviewdetector.ru/index.php?showtopic=1856699&st=154
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доньку імператора Ісаака ІІ. Таке припущення висуває Алєксандр Майорав, у 

відповідних статтях, великих розділах монографій, спеціальних книжках6.  

Основним аргументом на користь візантійської версії є розумування про 

причину укладення цього шлюбу. Вважають, що імператор віддав доньку за 

волинського володаря, щоб здобути підтримку Галича у військово-політичних 

акціях Константинополя. Водночас резонно звернено увагу на «грецькі» мотиви 

в іменослові, побуті та архітектурі Романовичів (візантійські імена дітей − 

Данило, Саломея, Софія, Іраклій, Лев7; зведення у Холмі колони з візантійським 

гербом-орлом8; будівництво аналогічних до грецьких оборонних веж з 

каплицями, вживання Данилом Романовичем одягу на кшталт убрань грецьких 

імператорів9). 

Що ж до встановлення імені дружини князя, то за єдину підставу для цього 

править непряма вказівка літопису. Після вокняжіння у Володимирі князь 

Мстислав Данилович 1291 року «созда гробницю каменоу. надъ гробомъ. бабы 

своеи Романовои. в монастырѣ. вь ст҃го ❙ И св҃ща ю во имѧ правѣдникоу Акима 

и Аньны»10.  Оскільки Іоаким та Анна були батьками Марії, то такий храм могли 

встановити не тільки на честь Анни, але й матері Ісуса Христа11. Князь Мстислав 

таким же чином міг вшанувати і пам'ять своєї матері Анни12. З огляду на ці факти 

                                                           
6 Майоров О. В. Єфросинія Галицька. Дочка візантійського імператора в Галицько-Волинській 

Русі: княгиня i черниця. − Біла Церква, 2013. Тут же бібліографія автора робіт з цього питання 

Режим доступу:  [Електронний ресурс] / Режим доступу: | 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Maiorov_Oleksandr/Yefrosyniia_Halytska_Dochka_vizantiiskoho_im

peratora_v_Halytsko-Volynskii_Rusi_kniahynia_i_chernytsi.pdf Не мав можливости 

ознайомитися з польським перевиданням роботи: Maiorov А. Eufrozyna Halicka. Córka 

imperatora bizantyńskiego na Rusi Halicko-Wołyńskiej (ok. 1176-1180 − po 1253). − Kraków, 2016. 
7 Майоров О. Єфросинія. − С.10. 
8 Там само. − С.6. Професійний аналіз цього стовпа та веж з каплицями див.: Диба Ю. 
Холмський пам’ятник перемоги поблизу Ярослава 1245 року // Княжа доба: історія і культура. 

− Львів, 2015. − Вип. 9: Король Данило Романович 1264-2014. − С. 89-130. 
9 Майоров О. Єфросинія. − С.6-7. 
10 Полное собрание русских летописей. − С.-Петербург, 1908. − Т.2. − Ствп.937-938. 
11 Майоров О. Галицько-волинський князь Роман Мстиславич, володар, воїн, дипломат: У 2 т. 

– Біла Церква, 2011. – Т.2. − С.379. 
12 Толочко О. Як звали другу дружину Романа Мстиславовича? // Україна: культурна 

спадщина, національна свідомість, державність. − Львів, 2006-2007. − Т.15. − С.101. 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Maiorov_Oleksandr/Yefrosyniia_Halytska_Dochka_vizantiiskoho_imperatora_v_Halytsko-Volynskii_Rusi_kniahynia_i_chernytsi.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Maiorov_Oleksandr/Yefrosyniia_Halytska_Dochka_vizantiiskoho_imperatora_v_Halytsko-Volynskii_Rusi_kniahynia_i_chernytsi.pdf
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Aleksander_Maiorov&action=edit&redlink=1
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дослідники визначають ім’я баби Мстислава та дружини Романа як Анна чи 

Марія13.  

Через шлюб на престол 

На мою думку, потрібно шукати ту нашу князівну, яка завдяки своїм 

«кровним» правам на галицький трон дала змогу волинському князеві Романові 

Мстиславовичу посісти його законним шляхом; і рід якої особливо вшановував 

«візантійську» традицію. В тогочасних умовах такою особою могла бути онука 

галицького сюзерена Ярослава Осмомисла (†1187).  

Перша спроба володаря Волині Романа Мстиславовича здобути ще й 

Галичину не вдалася. У 1187 році він видав свою доньку Федору за Василька, 

старшого сина бастарда Ярослава Осмомисла: «Романъ… сватасѧ с нимъ 

(Володимиром Ярославовичем − І.М). и да дщерь свою за сна҃ его за 

старѣишаго». За рік Романів сват «женоу свою поимѧ. и два҃ сна҃. и еха во Оугръı. 

ко королеви. Галичане же. Романовноу. Федероу ѿтнѧша оу Володимѣра». 

Тоді «въеха Романъ в Галичь», але невдовзі вже «бѣжа из Галича в 

Володимерь»14. 

За певний час, 1198 року помер союзник Романа, чернігівський князь 

Ярослав-Прокопій Всеволодович. Його стіл зайняв сіверський володар Ігор 

Святославович (чернече ім’я Феодосій15, †1201), одружений з Єфросинією 

Ярославівною. Їхньою донькою була Феодосія16, на той час вже вдова.  

Про неї знаємо не дуже багато. Київський літописець під 1190 роком 

занотував: «Ст҃ославъ ѡжени вноука своего. Двд҃а Ѡлг҃овича. Игоревною»17. 

Натомість у синодику чернігово-сіверських князів записано поминання «Давида 

черниговскаго и княгиню его Феодосію… и сына ихъ Владиміра»18. Дослідники 

                                                           
13 Через з’ясовану тепер неарґументованість гіпотези Алєксандра Майорава про імператорську 

доньку Єфросинію не беру до уваги цього антропоніма. 
14 Полное собрание. − Т.2. − Ствп.660-661. 
15 Келембет С. Олег-Павло Ігоревич, князь Курський та великий князь Чернігівський // 

Сіверянський літопис. – Чернігів, 2017. – N4 (36) − С.4. Войтович Л. Княжа доба на Русі: 

портрети еліти. − Біла Церква, 2006. – С.407. 
16 Войтович Л. Княжа доба. – С.407. 
17 Полное собрание. − Т.2. – Ствп.668. 
18 Зотов Р. В. О Черниговских князьях по Любецкому синодику и о Черниговском княжестве 

в татарское время. – С.-Петербург, 1892. – С.37. 
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ідентифікують князя з чернігівським володарем Давидом Святославовичем 

(†1123), хоч ім’я дружини в літописах не згадане. На мою думку, насправді ж 

ідеться про його тезку (†1196), сина чернігівського та сіверського князя 

Костянтина-Олега Святославовича19, який теж мав сина Володимира20.  

Такий погляд підтверджують і пам’ятки сфрагістики. Існують печатки з 

пророком Давидом, які дослідники беззастережно приписують Давиду 

Святославовичу21. Однак вони мають лише зображення святого та слово 

«Дънислово» чи молитовне звернення до Бога. На товарних пломби з таким же 

зображенням пророка на зворотному боці розташований вже значно змінений 

сіверський герб − хрест св.Прокопія, знак прадіда Давида Олеговича, сіверського 

правителя Всеволода–Кирила (†1146). Дві дужки, які спочатку відтворювали 

блиск хреста, тут вже мають вигляд підставки для хреста. Тим часом Давид 

Святославович, який помер ще 1123 року, був не сіверським володарем, а лише 

чернігівським і тому не міг уживати сіверський герб. Є ще інші причини супроти 

такої атрибуції – Давид Святославович доводився Феодосії двоюрідним дідом та  

помер ще до народження князівни. 

                   

       Герб Сіверщини                                                                   Товарна пломба та печатка 

на печатці Всеволода-Кирила Олеговича22                              князя Давида Костянтиновича23 

                                                           
19 Зотов Р. О Черниговских князьях. – С. 45. Келембет С. Олег. – С.4. 
20 Зотов Р. О Черниговских князьях. – С.284. 
21 Так і не зміг допроситись у Димитрія Гулецького копії публікацій, де викладені принципи 

атрибуції чернігівських пломб:Тигунцев Ю.Г., Гулецкий Д.В. Свинцовые пломбы XI – начала 

XIII вв. из северо-западной части Черниговской земли и Мстиславского удела Смоленской 

земли (по сборам в Брянской области). Часть 2. Пломбы с изображениями знаков и литер 

различных типов // Русь, Литва, Орда в памятниках нумизматики и сфрагистики. – Минск, 

2018. – Т.5; Жуков И.А. Меховые и кожаные деньги Киевской Руси // Эпоха викингов в 

Восточной Европе в памятниках нумизматики VIII–XI вв. – Старая Ладога, 2016. – № 3. 
22 Янин В. Л. Актовые печати Древней Руси X−XV вв. – Москва, 1970. – Т.1. – С.275. – Табл.27, 

70 – N311. 
23 Актовые печати Древней Руси 11-15 вв. Галерея / Каталог [Електронний ресурс] / Режим 

доступу: https://www.reviewdetector.ru/index.php?showtopic=1856699&st=79 

Гулецкий Д. В., Дорошкевич Н. А. Денежные пломбы полоцких князей XI–XII веков // Русь, 

https://www.reviewdetector.ru/index.php?showtopic=1856699&st
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Княгиня Феодосія невдовзі втратила чоловіка. Під час битви 1196 року 

князь Мстислав Романович «стѧги Ѡлговъı [Олега-Костянтина –І.М.] потопташа 

и сна҃ его Двд҃а исѣкоша»24.   

Отже, Феодосія в 1196 році стала вдовою. Цим і вирішив скористатися 

Роман Мстиславович, тож надумав розлучитися зі своєю першою дружиною 

Предславою. Наступного року «Романко поча пущати дчерь Рюрикову. 

хотѧшеть ю постричи. Рюрикъ же посла к великому кнѧзю Всеволоду. река брате 

и свате. Романко ѿ нас̑ ѿступилъ. и крс̑ь цѣловалъ къ Ѡлговичем̑»25. 

Коли 1198 року помер галицький князь Володимир Ярославович, Роман 

Мстиславович, вже маючи завдяки новій дружині певні підстави претендувати 

на галицький престол, захопив його. Однак згодом там запанували брати 

Феодосії Володимир, Святослав та Роман, права яких на Галич були 

пріоритетними. Після того як їх стратили галицькі бояри 1211 року, сини 

покійного на той час Романа (†1205) Данило та Василько стали легітимними 

володарями підгірської частини Галицько-Волинської держави. 

Дружина князя «Романа Мітровіча»26 фігурує в билінах, тобто російських 

переробках давнього українського епосу. У більшості тих пам'яток вона названа 

                                                           

Литва, Орда в памятниках нумизматики и сфрагистики. Спецвыпуск «Сфрагистический 

сборник». – Минск, 2018. – Т. 5. – С.168. – N170. 
24 Полное собрание. − Т.2. − Ствп 691. Деякі розуміють ці слова так, що його тоді нібито лише 

поранили (Зотов Р. О Черниговских князьях. − С.64, 102, 278). Причиною цього було те, що у 

пізніших російських літописах ХVІ ст. слово «иссекоша» відредаговано на «сѣкоша» та 

«раниша» (Полное собрание русских летописей. − С.-Петербург, 1856. − Т.7. − С.105; Там 

само. − 1885. − Т.10. − С.28; 1863. − Т.15. − Ствп.285). У написаній бл. 1224-1226 р р. частині 

Києво-Печерського патерика про смерть святого Кукші († І чверть ХІІ ст.) говориться, що 

«усѣченъ бысть» (Абрамович Д. И. Киево-Печерський патерик. − Київ, 1931. − С.111). 
25 Полное собрание. − Ленинград, 1927. − Т. 1. − Ствп.412-413. Роман «ємъ Рюрика. и посла в 

Києвъ. и постриже в чернци. и женү єг̑ и дщерь єг̑» (Полное собрание. – Т.1. − Ствп.420). Після 

смерти Романа його колишній тесть «смета с себе чернечьскыѣ порты. и сѣде Кыѥвѣ. и 

хотѧшеть и жену свою ростричи. слышавши же се жена ѥго и пострижесѧ в скыму» (Там само. 

− Ствп.425-426). 
26 Правдоподібно, патронім Романа «Мстиславович» трансформувався в билінах на 

«Мітровіча». 



6 
 

Марією / Марією Юріївною27, а їхня донька (невідома за іншими джерелами) − 

Анною28 / Марією29.  

Декілька раз Романова в билінах виступає ще як і Настасія Митривічна30. 

Дружина князя Анастасія згадана і в підробленій ХVІІ ст. грамоті на прикиївську 

Забудецьку землю31. Вочевидь, в основі цього документу лежала реальна 

традиція надання маєтку волинським князем та його першою дружиною, 

відомою за некалендарним іменем Предслава. Остання була донькою великого 

князя київського Рюрика Ростиславовича і Забудеччина могла бути її посагом. 

Княгиня фігурує в грамоті та билінах, правдоподібно, вже під чернечим іменем 

Анастасія32.  

Як вже встановлено, друга жінка Романа справді була по батькові 

Георгіївна, а ім’я Марія вона, вочевидь, отримала  при першому постриженні, 

при другому, у велику схиму − Анна. Відомо ж бо, що  1219 року 

«великаѧ кнѧгини Романоваӕ. восприимши мнискии чинъ»33. Прожила вона до 

глибокої старости, ще 1253 року переконувала сина Данила прийняти корону від 

папи: «…оубѣди его мти҃ его»34.  

Отже, задля посідання ще й галицького престолу Роман Мстиславович 

розірвав шлюб зі своєю першою дружиною Предславою Рюриківною та 

                                                           
27 Жданов И. Песни о князе Романе // Журнал Министерства народного образования. − С.-

Петербург, 1890. − Т.268. − С.8, 9, 29, 31, 40. 
28 Там само. − С.10, 11. 
29 Там само. − С.11, 12. 
30 Там само. − С.4, 6, 51-52. 
31 Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХШ − першої 

половини XIV століть. Дослідження і тексти. – Львів, 2004. – С.435, 445, 451; Затилюк Я. В. 

Підроблена грамота князя Романа Мстиславича Києво-Печерському монастирю: текст, 

джерела та «пам’ять» про києво-руське минуле її творців (перша половина XVII століття) // 

Київська академія. – 2008. – Вип. 5. – С. 102-113. 
32 Що це було її монаше ім'я свідчить той факт, що так називалась її рідна сестра. Вона була 

одружена з сіверським та чернігівським князем Глібом-Пахомієм Святославовичем (†бл.1206). 

У 1182 році «Ст҃ославъ Всеволодичь ѡжени… сн҃а. за Глѣба поӕ. Рюриковноу» (Полное 

собрание. – Ствп.625). У чернігівсько-сіверському синодику записано: «Вел: Кнз: Пахомїѧ 

Глѣба чернѣгов: и Кнг҃иню єго Анастасїю» (Зотов Р. О Черниговских князьях. – С.25, 66-67; 

Келембет С. Олег. − С.4).  
33 Полное собрание. – Т.2. − Ствп.734. Звістку помилково вміщено під 1213 роком.  
34 Там само. − Ствп.827. 
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одружився з удовою, сіверською княгинею Феодосією Ігорівною, яка мала 

«кровні» права на галицьке Підгір’я. 

«Візантійська спадщина» сіверських володарів 

Особливо тісні культурні зв’язки Руси з Візантією налагодив саме 

сіверський престол, за першого місцевого князя Олега-Михайла Святославовича 

(†1115). Він декілька років перебував у вигнанні у Греції, де одружився з 

представницею константинопольської аристократичної родини Феофанією 

Музалон (бл.†1090)35.  

Ім’я Феофано віддзеркалювало високородні амбіції її батьків. Так звалися 

декілька дружин імператорів та володаря Священної Римської імперії36. Ними 

були: Феофано Афінська (кін. VIII − поч. IX), дружина Ставракія; Феофано (IX 

ст. − 895/897), дружина Льва VI Мудрого; Феофано (X ст. − після 976), дружина 

Романа II Молодшого, згодом Никифора II Фоки; Феофано (956−991), дружина 

Оттона II. Остання була донькою вельможних константинопольців Костянтина 

Склероса та Софії Фок37. Сто років по тому дружиною імператорів Романа ІІ 

(959-963) та Никифора ІІ (963-969) почережно стала Анастасія. Вона обрала нове 

ім’я – Феофанія, на честь святої, яку саме в панівній тоді македонській династії 

проголосили святою. Її донькою була Анна, видана за нашого князя Володимира 

Святославовича.  

Сіверська княгиня в Русі мала лише одну тезку (попередницю), дружину 

новґарадського посадника Остромира (згадка 1057 року)38. 

Спільною рисою у дружини германського імператора та сіверської княгині 

був великий пошанівок до св. Миколая. «Феофано сделала епископа из Миры 

                                                           
35 Янин В. Л. Печати Феофано Музалон // Нумизматика и сфрагистика. − Киев, 1965. −№ 2. − С. 76-90; 

Чхаидзе В. Н. Феофано Музалон: новые находки — старые открытия // Античная древность и средние 

века. − Екатеринбург, 2015. − Вып. 43. − С. 289−319. 

У пом’янику чернігівсько-сіверських князів записано «Великий князь Михаил Чернегов(ский) и 

княгиня его Феофанна» (Зотов Р. О Черниговских князьях – С. 24, 34, 239, 258–259; Поменник 

Введенської церкви в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Публікація рукописної пам’ятки 

другої половини XVII ст. / Лаврський альманах. – Київ, 2007.– Спецвипуск 7 / Упорядкування та 

вступна стаття Олексія Кузьмука. – Київ, 2007. – С.17). 
36 Поппэ А. Феофана Новгородская // Новгородский исторический сборник. − С.-Петербург, 1997. − 

Вып. 6(16). − С.111-113. 
37 Там само. − С.112. 
38 Там само. − С.103,108.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE_(%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%B0_VI_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8)
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своего рода «домашним», «семейным святым» династии Оттонов»39. Відома 

велика повага до цього святого і у Музалонів40. Тотожність імен та небесних 

патронів може свідчити про пов’язання цих двох родів. 

На одній з печаток Феофано присутні зображення св.Миколая та 

Богородиці. Їх розміщення – праворуч та ліворуч від Спаса − не відповідає 

візантійській іконографічній системі41. Тому не виключено, що тут відтворені 

небесні покровителі батьків візантійської аристократки, тобто Миколая та Марії.  

Сіверське подружжя було континуатором візантійських традицій. Феофанія 

Музалон виготовляла свої молівдовули на зразок грецьких печаток. На одній з 

них розміщено пишномовний напис грецькою: «Господи, допоможи рабі своїй 

Феофано, архонтиссі Росії, Музалоніссі»42. Саме княгиня запровадила в Русі 

візантійську практику жіночих печаток43. 

Унікальним у руській сфрагістиці є молівдовул Олега-Михайла, з його 

повноростовим портретом, як царгородського басилевса, зі скіпетром та 

державою в руках.  

                             

 Печатка Феофанії Музалон                                                                               Печатка Олега-Михайла44     

                                                           
39 Хеземанн М. Истоки почитания Николая Чудотворца на Западе // Евразия: Духовные 

традиции народов. 2012. − Москва, 2012. − № 4. − С.201.  
40 Ульяновский В. Новая булла Феофано Музалон и загадка «архонтессы Росии»: почти 

крамольные заметки историка на сфрагистическую тему // Сфрагiстичний щорiчник. − Киïв, 

2013. − Вип.4. – С.74. 
41 Там само. – С.69. Згідно з традиції вони мали розташовуватись стосовно Ісуса Христа 

навпаки, ліворуч та праворуч. 
42 Янин В. Актовые печати. – С.171. − N30. 284. − N30. Табл.36. − N 30/ 1, 2. 
43 Алфьоров О. Жіночі печатки Київської Русі // Спеціальні історичні дисципліни: питання 

теорії та методики. Збірка наукових праць. – Київ, 2013. – Число 22/23. − С.151-168. 
44 Актовые печати Древней Руси 11-15 вв. Галерея / Каталог [Електронний ресурс] /  Режим 

доступу: 

https://www.reviewdetector.ru/index.php?showtopic=1856699&st=63 

https://www.reviewdetector.ru/index.php?showtopic=1856699&st
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В давній Україні лише в Чернігові виявлено «іменні» чаші ХІІ ст., замовлені 

у Візантії для сина Олега-Михайла Святослава-Миколи (†1164) зі св. 

Миколаєм45, а також для стрийка Святослава Давида Святославовича (†1123) − з 

царем Давидом46.  

                         
 
 

           Чаша князя Святослава-Миколи Олеговича                        Чаша князя Давида Святославовича 

З сіверськими князями пов’язані випадки першого серед нашої князівської 

династії іменування дітей такими питомо візантійськими іменами як Прокопій, 

Кирило47, Данило та Костянтин. Їх отримали Ярослав-Прокопій Всеволодович 

(†1198 р.), його небожі Всеволод-Данило Святославович Чермний († після 1214 

р.) та Олег-Костянтин Святославович (†1204 р.)48.  

Символ популярного у Візантії першого палестинського священномученика 

Прокопія – блискучий хрест – сіверські князі взяли собі за герб49. 

                                                           
45 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.choim.org/?p=11390 Коваленко В. Скарб 

Ольговичів // А сє єго срєбро : Збірник праць на пошану чл.-кор. НАН України Миколи Федоровича 

Котляра з нагоди його 70-річчя – Київ, 2002. – С. 117–138. В центрі чаші  викарбовано зображення 

св.Миколая, навколо нього − погрудні зображення святих воїнів: Георгій, Прокопій, не підписаний, 

Микита, Дмитрій, Федір. На жаль, не мав можливости ознайомитися з публікаціями: Коваленко В. 
Новая чаша из Чернигова // XVIII Международный конгресс византинистов: резюме сообщений – 

Москва, 1991. – Т.1. – С. 598–599; Kovalenko V.P. A New Byzantine Cap from Chernigov // Acts XVIII th 

International Congress of Byzantine Studies. Selected Papers. – Vol.3. – Shepherdstown, 1996. – P. 131 – 144. 
46 Даркевич В.П. Светское искусство Византии. Произведения византийского художественного 

ремесла в Восточной Европе X-XIII века. − Москва, 1975. − С.16. Менш ймовірно, що чаша була 

призначена для князя Давидові Костянтиновичу (†1196). 
47 Александрович В. С., Войтович Л. В. Король Данило Романович / Славетні постаті Середньовіччя. – 

Вип. 3. – Біла Церква, 2013. − С.84-87. 
48 Келембет С. Олег. – С.4. 
49 Детально про цей символ ідеться у підготовленій до публікації статті: Ігор Мицько. Хрест св. 

Прокопія – релігійний символ, герб. Сіверські володарі, вочевидь, взорувались на прикладі Ярослава  

Мудрого, який зробив тетраграм − символ свого небесного покровителя св. Юрія − гербом Волині. 

http://www.choim.org/?p=11390
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Можливо, саме з Феофанією та Олегом-Михайлом належить пов’язувати 

константинопольську ікону Богородиці, відому згодом як Холмська, виняткову 

за мистецьким рівнем та ювелірними прикрасами50. Як стверджувалось у ХVІІ 

ст. чудотворний образ «весь колись був оббитий золотими бляхами. Це знаємо з 

декількох збережених на ньому частинок та одного запису в слов'янській книзі. 

За це ж говорять і золоті цвяшки, виявлені ремісником під час виготовлення 

нової шати»51. 

Ікона була намісним образом холмського соборного храму Богородиці / Різдва 

Богородиці. В документах її згадують від 1622 року52, віддавна вважали 

чудотворною.  

                                

           Холмська ікона Богородиці                          Білгородська гривна       Ігорівська ікона Києво-Печерської лаври                                                       

            (Візантія, ІІ половина ХІ ст.)53                                               (копія поч. ХХ ст. художника А. Шинкаренка)54                                                             
                            

 Холмську ікону репродуковано на золотій княжій, т. зв. Білгородській 

гривні. «Відтворена ікона Богородиці мала бути родинною святинею, в іншому 

випадку вона б не з'явилася на князівському амулеті»55. Тобто, з огляду на 

                                                           
50 Дякую колезі Олені Бірюліній з Луцька, яка звернула мою увагу на цю ікону в контексті 

«візантійського спадку» сіверських князів. 
51 Susza J. Foenix. − Zamosc, 1684 // Koronacja. − Berdyczów, 1789. − E2-E2 verso. 
52  Александрович В. С., Войтович Л. В. Король Данило Романович / Славетні постаті 

Середньовіччя. – Вип.3. – Біла Церква, 2013. − С.184. 
53 [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://www.pinterest.com/pin/420453315201136164/ 
54 Кондаков Н. П. Иконография Богоматери. Связи греческой и русской иконописи с 

итальянскою живописью раннего Возрождения. − С.-Петербург, 1910. − С.173. − Рис.121. 
55 Пуцко В. Холмська ікона Богородиці – святиня давнього Києва // Ікона Холмської 
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пізніше місце зберігання образу, у збудованому в 1230-х роках князем Данилом 

Романовичем західноволинському городі Холмі, він був паладіумом 

Романовичів. До них ікона, вочевидь, потрапила саме через сіверянку Феодосію, 

наприклад, при її одруженні з волинським правителем. Традиція дарувати ікони 

при вінчанні прийшла на наші землі з Візантії, існує і сьогодні. Тому ж таки 

Данилові Романовичеві, правдоподібно, при одруженні з Анною Мстиславівною 

1217 року, найстарша на той час представниця роду його сестра Феодора 

подарувала ікони Спаса та Богородиці56. 

Холмську ікону дослідники датується по-різному: «в другій половині ХІ 

ст.» 57, «між кінцем ХІ ст. і першою половиною ХІІ»58, «близько 1100 р.»59, 

«бл.1200 р.»60. На мою думку, найарґументованішою є перша гіпотеза, яку 

сформулював Володимир Цитович. Важливо, що такий іконографічний тип 

Богородиці виник і став популярним у Візантії саме в ХІ столітті 61. 

Існує припущення про перебування ікони, перш ніж її перевезли до м. 

Холма, в київському Федорівському монастирі62. Ця заснована 1129 року 

обитель була родинним монастирем Мстиславовичів і до сіверських володарів 

прямого стосунку не мала. Лише тут у 1146 році Ізяслав Мстиславович заточив і 

                                                           

Богородиці: дослідження та матеріали. Науковий збірник. − Луцьк, 2010. − С.19. 
56 Полное собрание. – Т.2. – Ствп.844. Данилові ікони «Сп҃са. прс̑тое Бц҃ѣ иже емоу сестра 

Федора и вда из монастырѧ Федора». (Мицько І. Найдавніше житіє святої Ольги  

[Електронний ресурс] // Сайт «Збруч». 21 листопада 2014 року. − С.6 [Електронний ресурс] 

URL: http://zbruc.eu/node/29831..docx ). Існує твердження, що згадка про Федорівський 

монастир помилково привнесена копіїстом через зорову помилку (Толочко А. О судьбе 

Федоровского монастыря в Киеве в послемонгольское время // Ruthenica. – Київ, 2009. − C.224-

225). Володимир Александрович локалізує Федорівську обитель у волинському Володимирі 

(Александрович В., Войтович Л. Король. − С.70-72). 
57 Цитович В. Деякі аспекти дослідження ікони «Богоматір Холмська» // Студії 

мистецтвознавчі. – Київ, 2004. – Число 1 (5). – С. 21–33; Його ж. До проблеми датування ікони 

«Богоматір Холмська» // Ікона Холмської Богородиці: дослідження та матеріали. Науковий 

збірник. − Луцьк, 2010. − С.27-32. 
58 Міляєва Л. Ікона Холмської Богоматері (стан збереженості, іконографія, списки) // Там само. 

− С.13. 
59 Пуцко В. Холмська ікона. − С.20. 
60Александрович В., Войтович Л. Король. − С.182. Не мав можливости ознайомитись з 

роботою: Александрович В. Холмська ікона Богородиці з Емануїлом. − Львів, 2018. 
61 Ременяка О. Ікона Холмської Божої Матері // Пам’ятки сакрального мистецтва Волині на 

межі тисячоліть. Науковий збірник. − Луцьк, 2000. − Вип.7. − С.20. 
62 Пуцко В. Холмська ікона. − С.19, 22. 

Найдавніше%20житіє%20святої%20Ольги%20%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20Сайт
Найдавніше%20житіє%20святої%20Ольги%20%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20Сайт
Найдавніше%20житіє%20святої%20Ольги%20%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20/%20Сайт
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EJRN&P21DBN=EJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=IDP=&S21STR=ruthenica_2009_8_223
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EJRN&P21DBN=EJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=IDP=&S21STR=ruthenica_2009_8_223
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постриг у монахи сіверського і київського князя Ігоря Олеговича. Через рік, 

перед самою смертю він, за традицією, молився перед іконою Богородиці63. 

Образ згодом нібито перенесли до Києво-Печерської лаври; втрачений під час 

Другої світової війни. Він являв собою зменшений варіант т. зв. Владімірської 

ікони Матері Божої, у 1155 р. викраденої з Вишгорода князем Андрієм 

Боголюбським. За свідченням відомого знавця іконопису Нікалая Кандакова, 

була вона «греческого письма, но не древняя, как о том утверждает  

сохранившееся за ней предание»64. Однак дослідник бачив лише виконану на 

початку ХХ ст. її копію. І не відомо, чи ікона на той час зберегла свій 

оригінальний вигляд, чи була переписана / реставрована65. Якщо образ дійсно 

належав св. Ігореві, то цілком можливо, що походив з «візантійського спадку» 

роду. 

Алєксандр Майорав висунув цікаву гіпотезу про надання Данилом 

Романовичем своєму первісткові некалендарного імені Іраклій у зв’язку з 

наявністю в роді частки хреста на якому був розіп’ятий Ісус Христос. «Хоча 

візантійського імператора Іраклія І, що повернув головну святиню усіх християн, 

Голгофський хрест, з перського полону, так і не було канонізовано церквою, 

пам’ять про нього широко вшановувалася»66. Дослідник вважає, що цю реліквію 

                                                           
63 Згадка про моління перед іконою Богородиці міститься в рукописному Києво-Печерському 

Патерику Йосифа Тризни (Гусева Э. К. Игоревская икона Божией Матери // Православная 

энциклопедия. − Москва, 2011. − Т.21. − С.159-160. [Електронний ресурс] / Режим доступу: 

https://www.pravenc.ru/text/293515.html  Иосиф Тризна // Православная энциклопедия. − 

Москва, 2016. − Т.25. − С.672-675 [Електронний ресурс] / Режим доступу: 

https://www.pravenc.ru/text/578555.html ). Не виключено, що яко печерський архимандрит 

Тризна штучно пов’язав давню грецьку пам’ятку, яка перебувала у Лаврі, зі св. Ігорем 

Святославовичем). При іконі був напис, що при ній молився перед смертю в 1147 р. схимонах 

«Игорь Олговичь» (Закревский Н. Описание Киева. − Москва, 1868. − Т.2. − С.684-685). Те, 

що тут не згадано чернечих імен князя – Гавриїл та Ігнатій, − свідчить про досить пізнє 

походження цього тексту. 
64 Кондаков Н. П. Иконография Богоматери. Связи греческой и русской иконописи с 

итальянскою живописью раннего Возрождения. − С.-Петербург, 1910. − С.175. 
65 Відносно багато збереглось списків Ігорівської ікони в Росії, найдавніші з них походять з 

ХVІ століття (Гусева Э. К. Игоревская икона Божией Матери // Православная энциклопедия. 

− Москва, 2009. − Т. 21. − С. 159−160; Соловьева И. Д. К вопросу о иконографии "Богоматери 

Игоревской" // История и культура Ростовский земли... Материалы конференции 1993 г. – 

Ростов, 1994. − С.110-115). Це говорить про існування в той час лаврівської традиції про 

приналежність згаданої ікони св. Ігореві. 
66 Майоров О. Єфросинія. − С.6. 

https://www.pravenc.ru/text/293515.html%20%20Иосиф%20Тризна%20/
http://www.pravenc.ru/text/293515.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%C2%BB


13 
 

привезла в Русь дружина Романа Мстиславовича, в якій він вбачає доньку 

імператора Ісаака ІІ Єфросинію67. Тепер зберігається ця християнська пам’ятка 

у паризькому соборі Богородиці. 

Погоджуючись з «матримоніальним» шляхом надходження реліквії на наші 

землі, маю застереження. Згадана дослідником частка Животворящого Хреста, 

на мій погляд, князеві Ярославові Осмомислу подарували посли від Мануїла І у 

1165 році взамін за сприяння в поверненні з Галичини Андроніка Комніна, 

супротивника імператора68.  

Натомість інша схожа реліквія могла дійсно потрапити до нас через 

реальний шлюб князя Романа Мстиславовича, але з сіверською княгинею 

Феодосією Ігорівною. Адже знаємо з літопису, що їхній онук князь Володимир 

Василькович (†1288) “въ Лоуцкую епс҃пс҃кпью да крс҃ть сребрѧн ҃ позлотисть съ 

чс҃тным҃ древом҃”69. 

Наведені факти засвідчують, що саме у сіверській династії найбільше серед 

Рюриковичів культивували візантійську традицію. 

 

Феодосія в поминанні князя Лева Даниловича 

Шлюб князя Романа з сіверською княгинею-вдовою Феодосією 

підтверджують дані двох галицьких диптихів. У давньому синодику 

прильвівського Унівського Святоуспенського монастиря був унікальний запис 

галицько-волинського князя Льва Даниловича († бл.1301). Реконструйований, 

він мав такий вигляд: 

«Родь князя рускаго Лва 

                                                           
67 Там само. − С.126. 
68 Майоров А. Византия, Польша, Венгрия и Галицко-Волынская Русь: Откуда происходит 

крест Мануила собора Парижской Богоматери // Україно-угорські етюди. – Львів, 2010. – 

Вип.1. – С.91-117 Ігор Мицько. Участь в дискусії: С.118-119. 
69 Полное собрание русских летописей. − С.-Петербург, 1908. − Т.2. − Ствп.926. Реліквія 

згадана в Луцьку в 1607 році (Сборник статей и материалов по истории Юго-Западной 

России… − Киев, 1916. − Вып.2. − С.43). Пропала перед 1639 роком (Архив Юго-Западной 

России. − Киев, 1861. − Ч.2. − Т.1. − С.155). 

https://www.academia.edu/31111700/%D0%9C%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%97_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B5%D1%82%D1%8E%D0%B4%D0%B8_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2_2010_%D0%92%D0%B8%D0%BF_1_%D0%A1_28_42_pdf
https://www.academia.edu/31111700/%D0%9C%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%97_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B5%D1%82%D1%8E%D0%B4%D0%B8_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2_2010_%D0%92%D0%B8%D0%BF_1_%D0%A1_28_42_pdf
https://www.academia.edu/31111700/%D0%9C%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%97_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B5%D1%82%D1%8E%D0%B4%D0%B8_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2_2010_%D0%92%D0%B8%D0%BF_1_%D0%A1_28_42_pdf
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Даніил, Лва, Георгія, Димитрія70  

Арсеніа, Василія, Єvстафія, Елену 

Микиту, Артемія, Онофрія, Давида, 

Иакова, Іоана, Елиvтерія, Романа  

(тут і надалі виділення іншим шрифтом моє –І.М.), 

Патапія, Лва, Макарія, Глѣба, 

Софію, Авксентія, Прокопія, Іоанна, 

Феодора, Терентія71, Игнатія, Агафію, 

Феодосию, Симеона, Афанасія, Меланію, 

Кирилла, Пасеvію, Силвестра, Петра, 

Мойсея, Антонія Еп.[владика правив у Галичині продовж 1370 – †1390 рр.], 

Алексея Еп.[у 1352 – 1354 рр. Володимирський єпископ, продовж 1354 – †1377 

рр. Київський митрополит], Юлианну, Климента» 

У поминаннях традиційно записувались спершу всі чоловічі імена – прадіда, 

діда, батька, сина / синів, стрийків. Далі за таким самим принципом – жіночі; 

ними й завершувалась кожна гілка роду. Завдяки наявності унікальних та 

рідкісних імен можна виділити фрагмент, у якому перераховані імена сіверських 

/ чернігівських володарів та їх дружин чи доньок: Авксентій, Прокопій, Іоан, 

Феодор, Терентій, Ігнатій, Агафія, Феодосія. Більшість з них зустрічаємо лише в 

цій гілці династії руських князів.  

Треба взяти до уваги, шо під час копіювання імен (правдоподібно, зі 

сторінок Євангелія) розташування деяких з них було змінено. 

                                                           
70 Цей рядок у синодику був виділений червоний кольором. Тут згадані король Данило 

Романович (†1264), його син Лев (†бл.1301), князь Георгій Львович (†1308). Останнє ім’я − 
Димитрій − може стосуватися однієї з двох осіб. Або це правитель Галичини (1340 − †1349) боярин 

Дмитро Дядько, далекий родич Романовичів (Мицько І. Дмитро Дядько: генеалогічний етюд // Сайт 

«Збруч». 2 листопада 2014 року. [Електронний ресурс] URL: http://zbruc.eu/node/28667.docx). Або ж 

литовський князь Дмитро-Любарт (†кінець1383), спадковий володар Галицько-Волинської держави, 

також споріднений з Романовичами. 
71 Раніше ідентифікував згаданого в синодику чернігівсько-сіверського володаря Терентія з князем 

Станіславом (Мицько І. Давній Унівський пом’яник. − С.493-494). Насправді ж тут ішлося про 

болгарського царя Георгія І Тертера (1280-1292) (Мицько І. Найдавніше житіє святої Ольги // Сайт 

«Збруч». 21 листопада 2014 року. − С.3-9 [Електронний ресурс] URL: http://zbruc.eu/node/29831..docx); 

Поменник. – С.18. 

file:///C:/Users/User/Desktop/Мицько%20І.%20Дмитро%20Дядько:%20генеалогічний%20етюд%20/%20Сайт
file:///C:/Users/User/Desktop/Мицько%20І.%20Дмитро%20Дядько:%20генеалогічний%20етюд%20/%20Сайт
http://zbruc.eu/node/29831..docx
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На початку впису згаданий дід князя Лева – Роман Мстиславович (†1205). 

Далі − низка чоловічих імен (Потапій, Лев, Макарій, Глѣб) та ім’я жінки Софії. 

Антропоніми Прокопій, Терентій та Феодосія творять окрему групу, яка 

пов’язана з особою св. Прокопія Скіфопольського. Ім’я Феодосія мала матір 

святого, яка під впливом чинів сина прийняла Христову віру72. Терентієм звався 

охоронець в’язниці, який заопікувався святим73. Згаданий тут Прокопій – 

сіверський володар Ярослав Всеволодович (у схимі Василій)74.  

Наступне ім’я – Іоан − належить його синові Ростиславу75, який мав 

дружину Ірину. Відомості про їхніх дітей не збереглись. Можливо, ними були 

згадані в уписі Федір та Терентій. 

Надалі в уписі бачимо також унікальне ім’я – Ігнатій. За іншими 

пом’яниками встановлено, що це святий Ігор-Георгій, у малій схимі Гавриїл, у 

великій − Ігнатій76, який був рідним братом сіверського князя Всеволода–Кирила 

Олеговича. 

Унікальне ім’я Агафія носила дружина Всеволода-Кирила Олеговича, 

батька Ярослава-Прокопія. Перед останнім стоїть також унікальне в 

князівському середовищі ім’я Авксентій. Іменування якогось з наших володарів 

незвичним для князя іменем незнаного в Русі перського монаха та аскета дає 

підставу припустити, що тут ідеться про чернечий антропонім. Бо спершу у нас 

існувала традиція називати нового монаха іменем святого, в день пам’яти якого 

відбувалося постриження в ченці77. Саме починаючи від вдови Всеволода 

Олеговича та їхнього сина Ярослава в Русі фіксують практику, коли князі 

приймали схиму на смертному одрі78. Цілком можливо, що в оригіналі синодика 

                                                           
72 Туптало Дмитрій. Житія Святих.-Києво-Печерська друкарня, 1764. − Кн.4. − Арк СѯѲ҃. 
73 Там само. – Арк. СѯЗ҃. 

74 Янин В. Актовые печати. – С.122-123. 
75 Там само. – С.123. 
76 Зотов Р. О Черниговских князьях.- С.264; Поменник. – С.31; Востоков А. Описание русских и 

словенских рукописей Румянцевского музеума. – 1842, Москва, 1842. – С.578 (з пом’яника київського 

Миколаївського монастиря). Кузьмин А. В., Пятнов А. П. Игорь (Георгий) Ольгович // Православная 

энциколопедия. − Т.21. − С.162-166. Там він записаний як схимонах. 
77 Там само. − С.101. Згодом усталився звичай надавати імена на ту літеру, на яку починалося світське 

ім’я постриженого. 
78 Успенский Б. А. , Успенский Ф. Б.  Иноческие имена на Руси. − Москва, С.-Петербург, 2017. − С.215. 

http://books.e-heritage.ru/Book/Book/bookContent/5837947
http://books.e-heritage.ru/Book/Book/bookContent/5837947
http://books.e-heritage.ru/Book/Book/bookContent/5837947
http://www.pravenc.ru/vol/XXI.html


16 
 

містився запис «Кирил [в схимі] Авксентій» і при копіюванні перший антропонім 

був помилково вставлений в іншому місці, через десять осіб. Вказівки на схиму 

немає і при вписаному тут-таки же унікальному антропонімі Ігнатій (тобто, 

чернечому імени св. Ігоря).  

Внесення у поминання галицько-волинського князя Лева Даниловича імен 

Феодосії Ігорівни та інших сіверських князів та княгинь свідчить про їхнє 

поріднення. До слова, саме воно згодом дозволило згодом включити Сіверщину 

та Київщину, де володарювали сіверські князі, до складу держави короля Юрія 

Львовича (†1308)79. 

Рід доньки княгині Феодосії 

Моє твердження про Феодосію як дружину князя Романа Мстиславовича 

підкріплює також аналіз антропонімів та гербу певного галицького боярського 

роду. Його представники перелічені у вписі, внесеному до синодика 

Городищенського Святовасилівського монастиря поблизу Нового Міста Библа 

на історичній Перемишльщині (відомий за копією 1629 р.).  

 

                                                           
79 Giejsztor A. Polska w “El Libro del Conoscimiento” z połowy XIV wieku // Przegląd historyczny. 

– Warszawa, 1965. – T.56. – Zesz.3. – S.399-400, 403. До цієї держава входила тоді й Пінщина, 

правдоподібно, також через якийсь матримоніальний зв'язок. 
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                  Найдавніші записи в диптисі Городищенського монастиря80 

 

Пам’ятка починається записом 1330-х років81: «Грамота Кнs̃ѧ Быбелского 

Прокопїина Кудонїєва Сн̃а. Въспомѧни Ги̃ Кн̃sѧ Кудина, Глѣба, Марїи, Татїаны, 

Фрола, Єлены, Ирины, Єvфимїи, Аврама, Іакова, Анны, Настасїи, Марїи, 

Василисы, Єлены, Стефана, Єvстафїa, Агафїи, Єvгєнїи, Анны, Матөєѧ, Лва 

(Даниловича, † бл. 1301 р.), Юрїa (Львовича, † 1308 р.), Андрєa (Юрійовича, 

†1323 р.) Сщ̃ено Мїтрополита Петра (Ратенського, † 1323 р.)…».  

Далі внесені без виділення понад триста імен. Верхня хронологічна рамка 

цих записів − не пізніше ХV ст., оскільки тут двічі згадано рідкісне ім’я Чюрило, 

яке тоді стало придомком певної гілки роду82. Її засновник Іван Чурило (†140883), 

відомий свого часу в Європі рицар – her ywan van goray, герой давнього 

українського епосу, який зберігся в російських билінах про Чюріла84. 

Виокремити серед такої кількости імен групи, атрибутувати згаданих у них 

осіб немає можливости. І треба брати під увагу, що при копіюванні деякі імена 

вставлено не на своєму місці. 

Попри те, аналіз рідкісних для боярського середовища антропонімів, які 

традиційно присвоювали дітям з поваги до особливо шанованих у роді предків, 

дає можливість зробити важливі для цього дослідження висновки.  

                                                           
80 Крижановський А. Причинки до істориї роду Бибельських, зібрані арцибіскупом львівським 

Яном Прохніцким // Записки наукового товариства ім. Т. Шевченка. − Львів,1902. − Т.48. − 

С.8-9. 
81 Там само. – С.8.  
82 Boniecki A. Herbarz Polski. − Warszawa, 1901. − T.4. − S.33-36. 
83 Sikora F. Krąg rodzinny i dworski Dymitra z Goraja i jego rola na Rusi // Genealogia – kręgi 

zawodowe i grupy interesu w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym. − Toruń, 1989. – S.69 
84 Детальніше про нього йдеться в моїй підготовленій до публікації статті: «Рицар Іван 

Чурило». 
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Серед рідкісних антропонімів цього упису є шість Костянтинів, два Давиди, 

чотири Гліби, три Олександри, вісім Агафій, шість Феодосій, три Єфросинії. 

Чоловічі імена роду успадковані від сіверського князя Костянтина-Олега (†1196) 

та його синів Давида, Гліба, Олександра. 

Слова «Кнs̃ѧ Быбелского» − вставка укладача збірки, всі інші записи 

оригінальні. В роді не було князів «по мечу», лише «по кужелі». Баба Прокопія 

Кудиновича була донькою волинського князя Андрія Юрійовича85. Здійснений 

аналіз рідкісних імен поминання вказує на те, що в роді була й сіверська княгиня 

Феодосія. Культивування в роді «сіверського» імені Прокопій дає можливість 

висловити припущення про чоловіка доньки сіверської княгині-вдови. Ним міг 

бути батько «Прокопьичѧ Юрьӕ», воєводи князя Данила Романовича, 

відрядженого під час битви 1214 року до війська пересопницького князя 

Мстислава Ярославовича86. Можливо, він був нащадком Юрія Прокопця, 

київського боярина, прихильника сіверського князя Ігоря Олеговича. Під 1146 

роком літопис згадує про його полонення87.  

Оця повторюваність у роді двох імен – Юрій та Прокопій – зберігалась і в 

наступних поколіннях роду, згідно з традиційним для панівних верств 

іменуванням первістка на честь діда, другого сина – на честь батька. 

За документами, згаданими польським генеалогом Бартошем 

Папроцьким у 1578 році, відомі «Prokop Starosta Ruski / tak go pisza: ten miał 

synow trzech.1260. Prokop Biskup Krak. byl lat 2 miesiace trzy. 129388. Jurgi maż 

                                                           
85 Мицько І. Дмитро. – С.3.  
86 Полное собрание. – Т.2 . − Ствп.730. Разом з ним до князя Мстислава був відряджений ще й 

Гліб Зеремійович, воєвода князя Данила, про якого зберіглось у літописі відносно багато 

відомостей (Там само. − Ствп.734, 750, 752, 767, 768, 771, 772).  
87 Там само. − Ствп 327. 
88 Мирослав Волощук, попри пряму вказівку Бартоша Папроцького, безпідставно вважає 

єпископа сином князя Ростислава Михайловича (Волощук М. Єпископ Кракова Procopius de 

Russia (1292/93–1295 рр.). Умовна етнічність та генеалогічна належність // Monografie 

Pracowni badań nad dziejami Rusi Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego / Red. D. Dąbrowski, A. 

Jusupović, T. Maresz. − Kraków, 2018. − T. 5: Polska, Ruś i Węgry: X–XIV w. − S.115).  

Польський верховний князь Болеслав Сором’язливий з дружиною Кінґою 1278 року 

надав певне село «гідному поваги мужеві, нашому канцлерові і найдорожчому родичеві, 

панові Прокопові» (Волощук М. Єпископ. – С.110). Згадана в документі княгиня доводилась 

рідною сестрою Констанції, дружини нашого князя Лева Даниловича, з яким Прокопій 

перебував у родинному зв’язку. Він був родичем і наступного верховного польського володаря 

file:///C:/Users/User/Desktop/Мицько%20І.%20Дмитро%20Дядько:%20генеалогічний%20етюд%20/%20Сайт


19 
 

slawny / ktori trzymal Zydaczow. 1294. Od tego Jurgia ida the domy zaczne w 

Rusi…»89. На Жидачівщині в середині ХІV ст. містилося родове гніздо роду, с. 

Княгиничі90, тобто село княгині, правдоподібно, сіверянки Феодосії, другої 

дружини Романа Мстиславовича. 

Моє твердження про поріднення цих галичан з сіверськими князями 

підтверджує і сфрагістика. Так на печатці представника роду Костка 

Слонечковича 1404 року його герб складається з символів королівства Юрія 

Львовича початку ХІV ст. (хрест над півмісяцем) та Сіверщини (хрест з двома 

дужками). 

                        

Герб королівства Леон91                        Печатка Костка Слонечковича92 

  

Цей галицький боярський рід згодом взяв герб Корчак; до ХV століття часто 

вживав ім’я Прокопій / Проць. Його представники були впливовими особами за 

часів короля Данила (†1264) та його сина Лева (†бл.1301). Це староста Руського 

                                                           

Лешека Чорного, в грамоті якого з 1286 р., канцлер означений як „cognatus (родич по жіночій 

лінії. – І.М.) predicti ducis Cracouiensis (Там само).  Князь Лешек взяв за дружину мав Агрипіну, 

доньку Ростислава Михайловича, галицького князя з чернігівської династії. Матір’ю 

останнього була Олена, донька Романа Мстиславовича від першого шлюбу. Прокоп 

Прокопович займав високі посади в костельній ієрархії Польщі, зокрема, від 1276-го до 1283 

р. як адміністратор керував Ґнєзнінською архидієцезією. Протягом 1292 −†1295 очолював 

Краківську єпископію. [Електронний ресурс] / Режим доступу: 

https://korczak.miraheze.org/wiki/Prokop 
89 Paprocki B. Gniazdo cnoty... − Kraków, 1578. − S.1028. Знаний генеалог вказує дати та згадує 

про трьох синів Прокопа, навівши імена лише двох. Це може свідчити, що отримав 

інформацію про них з якихось маєтково-спадкових документів їхніх нащадків.   
90 Sikora F. Krąg. − S.64. 
91 El Libro del conoscimiento de todos los reinos (The Book of Knowledge of All Kingdoms)/ Edition, 

Translation, and Study by Nancy F. Marino. – Tempe, 1999. – P.14/15, 14; Климкевич Р. Львів і 

Україна в найдавнішому геральдичному творі // Київ. – Філадельфія, 1954. – Ч.4. – С.179; 

Giejsztor A. Polska.– S.400-401; Book of the Knowledge of All the Kingdoms, Lands, and Lordships 

that are in the World / Translated by C. Markham. – London, 1912. – Plate 4/13a, 13b. 
92 Однороженко О. А. Родова геральдика Руського королівства та Руських земель Корони 

Польської XIV – XVI ст. / Monumenta Rutheniae Heraldica. – Vol.1. – Харків, 2009 – С.28. – 

Мал.35. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://korczak.miraheze.org/wiki/Prokop
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=5620
http://openlibrary.org/books/OL14040484M
http://openlibrary.org/books/OL14040484M
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королівства Прокоп, його сини Юрій, який тримав центр торгівлі сіллю Жидачів, 

та краківський біскуп Прокоп93. Їхні нащадки жили на Жидачівщині та 

Перемишльщині94   

Таким чином, можна стверджувати, що наявні в поминанні рідкісні для 

боярського середовища імена − Феодосія, Єфросинія, Костянтин, Давид, Гліб, 

Олександр − відбивають відому з літописів філіацію Феодосії та її матері 

Єфросинії; її першого чоловіка Давида та його батька Костянтина-Олега (†1196), 

братів Гліба та Олександра.  

Тобто засновниками роду, згаданого у Городищенському суботнику, була 

невідома на ім’я донька Давида та Феодосії і боярин, можливо, Прокопій, батько 

Юрія, знаного воєводи князя Данила Романовича. 

 

Висновки  

Підсумок аналізу виявлених матеріалів такий. Укладаючи другий шлюб 

волинський князь Роман Мстиславович мав за мету забезпечити собі юридичні 

підстави для здобуття галицького престолу. Вдалося встановити особу нової 

дружини князя. Це вдова Феодосія, батьками якої були сіверський князь Ігор 

Святославович та Єфросинія, донька галицького князя Ярослава Осмомисла. 

Таке твердження доводять реконструкція генеалогічного дерева княгині та її 

першого чоловіка князя Давида Олеговича, аналіз антропонімів у поминальних 

уписах, зібрані факти особливого пошанівку «візантійської спадщини» серед 

сіверської династії.  

1 жовтня 2020 року 

© Ігор Мицько, 2020 

 

                                                           
93 До слова, у досить великій статті про перемишльських Корчаків Юрій Зазуляк жодним 

словом не обмовився про цих представників роду (До історії генеалогічної свідомості 

перемишльського руського можновладства у XV−XVI століттях // Україна: культурна 

спадщина, національна свідомість, державність. Confraternitas. Ювілейний збірник на пошану 

академіка Я. Ісаєвича. – Львів, 2006. – Вип.15. – С.125-133).  
94 Документ 1360 року згадує про «Petri Rutheni dicti yuanivicz palatine Zudaczouiensis» (Kodeks 

dyplomatyczny Małopolski. 1178-1386. – Kraków, 1876. – T.1. – S.299).  

 

https://fbc.pionier.net.pl/search/query?q=dc_title%3A%22Kodeks+dyplomatyczny+Ma%C5%82opolski.+%5BT.+1%5D%2C+1178-1386%22
https://fbc.pionier.net.pl/search/query?q=dc_title%3A%22Kodeks+dyplomatyczny+Ma%C5%82opolski.+%5BT.+1%5D%2C+1178-1386%22
https://fbc.pionier.net.pl/search/query?q=dc_publisher%3A%22Krak%C3%B3w+%3A+Akad.+Umiej%C4%99tno%C5%9Bci%2C+1876+%28Krak%C3%B3w+%3A+W.+L.+Anczyc%29.%22

