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Ігор Мицько 

Коли словени з’явились у давній Північно-Західній Росії ? 

 

Нове з топонімії Новґарадщини 

Останньо побачили світ цінні публікації відомого російського філолога 

Валєрія Васільєва про назви давніх поселень Псковщини та Новґарадщини1. 

Ґрунтовний аналіз джерел дозволив дослідникові констатувати, що 40% із них 

мають відповідники у східних, західних та південних слов’ян, до 40% – лише у 

західних слов’ян і до 20% – виключно або переважно у південних слов’ян2. 

Стосовно останньої групи, то в ній він виявив найбільше паралелей із 

сербохорватсько-словенською підгрупою південнослов’янських мов, 

насамперед, із словенською мовою (50%). У болгарсько-македонській підгрупі 

зафіксовано лише не більше шести співпадань3.  

Таким результатам топонімічних досліджень суголосні і окремі риси 

словенської, сербохорватської та болгарської (найменше) мов, виявлені Андрєєм 

Залізняком у давній новґарадській говірці4. 

На думку Валєрія Васільєва слов’яни потрапили в цей регіон південним 

шляхом, тобто з Балкан через Галичину та північнокарпатське Підгір’я. За це, на 

                                                           
1 Васильев. В. Л. Южнославянские связи русской северо-западной (новгородско-псковской) 

топонимии // Славянское языкознание. XVI Международный съезд славистов. Белград, 20-27 

августа 2018 г. Доклады российской делегации / Отв. редактор С. М. Толстая. – Москва, 2018. 

– С.54. 
2 Там само. – С.61. 
3 Васильев В.Л. Славянская колонизация Русского Северо-Запада в свете ономастики // 

Славянское языкознание. XV Международный съезд славистов. Минск, 2013 г. Доклады 

российской делегации. – Москва, 2013. – С.17-35; Його ж. О различиях генезиса говоров 

новгородских и псковских (по топонимическим и другим языковым данным) // Псковские 

говоры и их исследователи (к 100-летию со дня рождения С.М. Глускиной и 50-летию выхода 

І выпуска «Псковского областного словаря с историческими данными»). – Псков, 2017. – Ч. 1 

. – С.57-66; Його ж. Южнославянские связи русской северо-западной (новгородско-псковской) 

топонимии // Славянское языкознание. XVI Международный съезд славистов. Белград, 20–27 

августа 2018 г. Доклады российской делегации. – Москва, 2018. – С.41-59. 
4 Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. – Москва, 2004. – С.152,153.  
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його обґрунтовану думку, свідчить присутня на Псково-Новґарадщині 

термінологія гірського ландшафту5. 

Мовознавець датує процес міграції часами розселення слов’ян і пов’язує 

його з археологічними культурами регіону. «Истоки ядра псковских говоров 

бассейна Великой обязаны диалекту славян первой волны, которые начиная, 

вероятно, с VI в. участвовали в создании длиннокурганной культуры. В свою 

очередь генезис новгородских говоров Ильмень-Волховского бассейна задан 

пересечением и последующим слиянием диалектов славян первой и второй волн 

миграций: на диалект курганных славян в восточной части их ареала, особенно 

в бассейне Мсты, в Нижнем и Среднем Половатье, в верховьях Луги и Плюссы, 

наложился диалект более поздних славян, пришедших сюда в конце VII в. и 

образовавших культуру новгородских сопок. Волна сопочных славян была более 

мощной, их говоры возобладали и отчасти усвоили, отчасти заместили 

диалектное своеобразие курганных славян, а в конечном итоге обе эти 

племенные группировки, после образования Новгорода и новгородской 

государственности, превратились в древних новгородцев»6.  

У своєму датуванні міграційного процесу Валєрій Васільєв фактично йде за 

легендарною частиною Повісті временних літ (далі Повість – І.М)7. Однак попри 

столітні археологічні розкопки, російським дослідникам так і не вдалося виявити 

на естонських землях поблизу озера Ільменя та ріки Волхова достовірних 

масових матеріальних слідів слов’ян давніших за початок II тисячоліття8 . 

                                                           
5 Там само. – С.55. Ще перед ним дослідники виявили подібність між найдавнішими 

гідронімами Словенії та топонімією Псковщини. Причому, на Новґарадщині та Російській 

Півночі їх було виявлено значно менше (Васильев В. Славянская колонизация. – C.27). 
6 Васильев В. Л. О различиях генезиса говоров новгородских и псковских (по топонимическим 

и другим языковым данным) // Псковские говоры и их исследователи (к 100-летию со дня 

рождения С.М. Глускиной и 50-летию выхода І выпуска «Псковского областного словаря с 

историческими данными»): в 2 ч. / Под ред. Н.В. Большаковой, Л.Я. Костючук. – Псков, 2017. 

– Ч. 1. – С.63. 
7 Полное собрание русских летописей. – С.-Петербург, 1908. – Т. 2. – Ствп.5. 
8  Лебедев Г.С. О времени появления славян на Северо-Западе // Северная Русь и ее соседи в 

эпоху раннего Средневековья. – Ленинград, 1982. – С. 29-39; Санкина С. Этническая история 

средневекового населения Новгородской земли по данным антропологии. – Саарбрюкен, 2012; 

Конецкий В.Я. Чудь «Повести временных лет»: этнокультурная и историческая интерпретация  

// Новгородика-2006. К 100-летию академика Д.С. Лихачева. Материалы международной 

научной конференции 20-22 сентября 2006 г. – Великий Новгород, 2007. – Ч. 1. – С. 202-216. 
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Твердження філолога про міграцію балканців, транзитом через наше 

Підгір’я, не викликає жодних застережень. Натомість важко погодитись із 

визначеним ним періодом проникнення носіїв цих мовних рис на терени 

майбутньої Північно-Західної Росії. Мої дослідження дають право стверджувати, 

що така міграція відбулась аж у першій третині ХІ ст. і була спонукана зведенням 

на Волхові у 1030-х рр. київської колонії Новґарада. Будівничими міста стали 

полонені поляки та волинські нащадки балканців. Вони ж та їхні родичі в тому 

регіоні залишили після себе топоніми із західно- та південнослов’янськими 

мовними особливостями. 

 

Балканці на Волині. 

Зв’язки давніх земель України з Болгарією, напевно, розвивав наш князь 

Олег (†941 / 942), одружившись із донькою болгарського нижньодунайського 

правителя Будимира (початок Х ст.)9. А із першим чоловіком його доньки Ольги, 

болгарським царевичем Бояном, на наші землі, напевно, прибула значна 

кількість його прихильників10. Вони перенесли на наше Побужжя топоніми своїх 

бáтьківщин, таких як південноболгарський Чръвенъ та розташований при р. 

Струмені західноболгарський Земен, відповідно іменувавши волинські 

поселення Червеном та Зимном11. 

Відомостей про царевича збереглось не багато, у джерелах Х ст. іменується 

ще Михаілом та помилково Веньямином. Будучи первістком царя Симеона 

(†927), він, однак, був відправлений батьком до монастиря. Престол перейшов 

                                                           
9 Мицько І. Болгарське коріння Володимира Святославовича // Сайт «Збруч». 23 липня 2015 

року. – С.5-15; [Електронний ресурс] URL:http://zbruc.eu/node/41310 .docx 
10 Мицько І. Болгарський царевич Боян на Волині // Старий Луцьк. – Луцьк, 2013. – Вип.9. – 

С.114-131. Його ж. Чоловіки княгині Ольги Олегівни // Минуле і сучасне Волині та Полісся. 

Християнство в історії і культурі Володимира-Волинського та Волині. Науковий збірник. 

Випуск 47. Матеріали XLVII Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції. – 

Луцьк, 2013. – С. 231 – 233. Його ж. Легендарне плем’я словен // Сайт «Збруч». 31 травня 2016 

року. [Електронний ресурс] http://zbruc.eu/node/53234.docx. Його ж.  

Личковецький богомильський надгробок // Сайт «Збруч». 7 липня 2016 року. [Електронний 

ресурс] http://zbruc.eu/node/56678.docx . Його ж. Богомили в Україні та Литві // Сайт «Збруч». 

6 грудня 2016 року. [Електронний ресурс] http://zbruc.eu/node/57064.docx   
11 Диба Ю. Батьківщина. – С.325-326. 

file:///C:/Users/User/Desktop/Модруш/.%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d%20http:/zbruc.eu/node/53234.docx
http://zbruc.eu/node/56678.docx
http://zbruc.eu/node/57064.docx
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до  його молодшого брата Петра, проти якого Боян-Михайло підняв у 930 р. 

повстання. На думку істориків центром цього виступу була фортеця у Західній 

Болгарії, в області Струмі, поблизу одноіменної річки12. За візантійською 

хронікою Продовжувача Феофана (після 963 р.)13 під час цього виступу царевич 

помер. Попри таке пряме свідчення існують докази того, що Боян-Михаіл 

насправді залишився живим та емігрував на землі давньої України. Окрім 

військової поразки до цього могли спричинитись і релігійні обставини. Був він 

активним діячем новопосталого сектантського руху богомилів. Саме царевич, 

правдоподібно, згаданий першим серед учнів та послідовників засновника секти 

поміж анафемованих синодика болгарських царів: «Тръклѧтаго богомила. и 

михаила оучεника єго…»14. 

Боян-Михаіл був першим чоловіком княгині Ольги, жили вони у шлюбі 

недовго, в 930-х роках15. 

Доказом перебування сина царя Семеона на землях давньої України 

слугують назви давніх поселень, похідних від його рідкісного болгарського 

імені; найбільше – на давній Волині. Ці маєтності могли належати самому 

Боянові і його нащадкам, родичам його соратників-емігрантів. Зокрема, 

південноволинські Бояничі є підстави ідентифікувати з «Бояновою землею»16.   

                                                           
12 Златарски В. История на българската държава през средните векове. – София, 1971. – Т.1. –

Ч.2. – С.515, 800-804. 
13 Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей / Перевод, статья и 

комментарии Я. Н. Люборский. – С.-Петербург, 1992. – С.173-174. Усі публікації твору 

здійснені за виданням 1685 року, в основі якого була покладена не дуже досконала копія ХVІ 

ст. списку ХІ ст. з Ватиканської бібліотеки (Vatic. gr. 167) (Каждан А.П. Из истории 

византийской хронографии X в., 1: О составе так называемой «Хроники Продолжателя 

Феофана» // Византийский Временник. – Москва, 1961. – Т. 19 (44). – С.76). Можливо, у 

ненадрукованому найдавнішому списку твору не йдеться про смерть Бояна-Михаіла. 
14 Попруженко Н.Г. Синодик царя Борила. – София, 1928. – С.82. 
15 Мицько І. Чоловіки. – С. 232 – 234. 
16 Бояничі розташовані неподалік від Тудорковичів та Всеволожа (згадка 1097 р.). За грамотою-

графіті останньої чверті ХІ ст. в Софії Київській «Боянову землю» придбала княгиня 

«Всеволожаа», серед свідків були особи з болгарськими іменами та патронімами: Тудор 

Тоубинов, Тудор Бързятич, Іван Янчин (Высоцкий С.А.  Древнерусские надписи Софии 

Киевской ХI – ХIV вв. – Киев, 1966. – Вып.І. – С.60-71; Никитин А. Л. Основания русской 

истории. Мифологемы и факты. – Москва, 2001. – С.389-404). 

http://www.vremennik.biz/opus/BB/19/51774
http://www.vremennik.biz/opus/BB/19/51774
http://www.vremennik.biz/opus/BB/19/51774
https://www.academia.edu/31111847/%D0%9C%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80._%D0%A7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%B8_%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%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B5_%D1%96_%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D1%8F._%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D1%96_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%96._%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA._%D0%92%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA_47._%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8_XLVII_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97._%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA_2013._%D0%A1._227_235._.pdf


 

5 
 

Історична пам'ять українців про болгарського царевича збереглась у наших 

епічних пам’ятках про Бояна / «Боняка» / «Батия», князя Михайла та оборонця 

Києва Михайлика17. 

Прибулі з Бояном-Михаілом балканські переселенці закорінелися не тільки 

в селах, але і у новій волинській столиці Новгороді, згодом переіменованому на 

Володимир. У 980-х роках там стався кривавий конфлікт між нащадками тих 

емігрантів-«слав’ян», яких очолював «высший же над жрецы славян богомил, 

сладкоречиа ради наречен Соловей18» та місцевими християнами 

«традиціоналістами» на чолі із вуйком Володимира Святославовича Добринею19.  

Відгуком тої голосної події стала і фантастична російська биліна «Добриня 

Нікітіч і Марінка», негативна героїня якої не визнавала ікон, тобто теж була 

богомилкою20. 

Єресь поширилась на галицько-волинських землях, де у першій третині ХІ 

століття місцевий болгарин написав антибогомильський твір «Нєдостоиного 

Козмы Прозвитєра бесѣда на новоѩвившую сѧ єрєсь Богумилоу»21. 

Вже звідси цей єретичний рух розповсюдився і на освоюваних Київською 

державою естонських землях.  

 

 

                                                           
17 Мицько І. Чоловіки. – С. 231-232, 233-234. 
18 Прізвисько не обов’язково має походити від назви птаха (болгарською – славей), може бути 

спотвореним етнонімом «слов’янин». До слова, у східних авторів згадана частина Руси 

іменується іноді і як «Салавія» (Древняя Русь в свете зарубежных источников. Хрестоматия. 

– Т.3. – Восточные источники. – Москва, 2009. – С.85, 94). 
19 Татищев В. История российская…. – Москва, 1768. – Кн.1. – Ч.1. – С.38-40. У російському 

Йоакимівському літописі (1630-і рр.) розповідається про хрещення російського Новґарада. 

Насправді ж, місто засноване в 1044 році, а згадана подія вібулась на Волині. Її учасниками 

були «тысецкий …Владимиров Путята», «тысяцкий… Угоняй», «Воробей … посадник, сын 

Стоянов»,  Добриня (вуйко Володимира Святославовича), які  мали поблизу міста свої 

володіння (Волобоїв-Стоянів, Угнів, Калюсів) (Диба Ю. Батьківщина. – С.319-330). 
20 Мицько І. Богомили. – С.4. 
21 Диба Ю. Батьківщина. – С.318. Збережений його фрагмент із 2 половини ХІІ ст. та лист 1147 

р. краківського єпископа Матвія та польського можновладця Петра Властовича до відомого 

французького проповідника Бернарда Клервоського (Щавелева Н. И. Польские 

латиноязычные средневековые источники. Текст, перевод, комментарий. – Москва, 1990. – 

С.163) говорить про те, що боротьба з єрессю на землях України була актуальна ще і в тому 

столітті. 

https://www.academia.edu/31111847/%D0%9C%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80._%D0%A7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%B8_%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%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B5_%D1%96_%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D1%8F._%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D1%96_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%96._%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA._%D0%92%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA_47._%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8_XLVII_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97._%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA_2013._%D0%A1._227_235._.pdf
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Заснування Новґарада. 

Як повідомляє Повість у 1032 р. «Ӕрославъ и Мьстиславъ. собраста воӕ 

многы. и идоста на Лѧхы. и заӕста градъ Червенъскыӕ ѡпѧть. и 

повоєвоста Лѧдьскую землю. и многы Лѧхы приведоста. и раздѣлиста ӕ. и 

посади Ӕрославъ своӕ по Рси. и суть и до сего дни҃… Ӕрославъ поча ставити 

городы. по Рсї»22. Таким чином свою частину полонених поляків Ярослав 

Мудрий розселив на південних кордонах Руси, заснувавши за їхньою допомогою 

низку городів, які утворили оборонну лінію проти кочівників23.  

Примусову міграцію застосував київський князь і при будівництві поселень 

на землях естонців / «чуді». Після смерти Мстислава 1034 року до Ярослава 

Мудрого перейшла і братова частина польського полону. Правдоподібно, їх 

князь та його син залучили того ж року до будівництва головного осередка руси 

на Півночі: «иде Ӕрославъ к Новугороду (насправді, до т. зв. Гарадіщя біля 

Новґарада – І.М.). посади сна҃ своєго Володимира»24. Проновґарадський автор 

Повісті не вказав властиву мету цього походу, правдоподібно, через те, що у 

своєму літописі безпідставно стверджував про прибуття туди словен ще у часи 

розселення слов’ян та заснування Новґарада декількома століттями раніше. 

Остаточно завершено будівництво цієї київської колонії у 1044 році, коли за 

прямим свідченням вже новґарадського літопису, «на весну же Володимирь 

(Ярославович – І.М.) заложи Новъгород и сдѣла его»25.  

Заснування Новґарада не було одноразовою переселенською та 

містобудівною акцією, зводили його десять років.  Для налагодження з ним 

                                                           
22 Полное собрание. – Ствп.137. 
23 Моця О. П.  Південна "Руська земля". – Київ, 2007. – С.73-74, 77; Сегеда С. Київська 

Русь і Давньопольська держава: історико-культурні паралелі // Київські полоністичні студії. – 

Київ, 2011. – Т. 18. – С. 459. 
24 Полное собрание. – Ствп.138. 
25 Новгарадская Первая летопись старшего и младшего изводов. – Москва, Ленинград, 1950. – 

С.181; Диба Ю. Словенська та лехітська групи слов’ян у переліках народів ПВЛ // Хроніки 

Ладомерії. Науковий збірник. Матеріали І Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої 

конференції. – Володимир-Волинський, 2016. – C.76; Його ж. Ще раз про літописний 

'Новгород' ІХ – Х століть (нотатки з приводу нової публікації Є. Носова // Містознавчі студії: 

становлення наукового напряму. З нагоди ювілею професора Галини Петрівни Петрущак. 

Тези. – Львів, 2017. – С.14-18. 

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=NANU024&P21DBN=NANU024&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=brief_elib&S21SRW=yr&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D1%86%D1%8F%20%D0%9E$
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стабільної комунікації здійснювалось багаторічне освоєння шляху із земель 

давньої України на Північ. Дослідження архаїчних топонімів дозволило Валєрію 

Васільєву його реконструювати. «Славяне продвигались сюда (до озера Ільменя 

та на Псковщину – І.М.) преимущественно по восточной полосе Белоруссии из 

областей Волыни и Галиции»26.  

Таким чином, виокремлену Валєрієм Васільєвим групу західнослов’янських 

топонімів та лехітськи впливи на давню новґарадську говірку є підстави 

пов’язувати з поляками, переселеними Ярославом Мудрим на давні землі 

Північно-Західної Росії27.  

Що серед будівничих Новґарада у 1030-х роках були ще і мігранти з Волині, 

видно з перенесених ними на Північ топоніма (Новгород), гідроніма (річка 

Луга)28, етноніма словен. Присутність серед них балканців, нащадків Бояна-

Михайла чи його сподвижників, підтверджується популярністю у Новґараді 

болгарського імені Боян. Саме там виявлені найперші випадки його застосування 

на теренах Київської держави: у берестяних листах другої половини ХІІ ст. та 

останньої третині ХІІІ століття. У місцевому літописі під 1300 р. згадана церква 

«на «Бояни улкѣ»29; популярні серед балканців імена Янь, Борко, Вітко 

відбились у назві ще трьох давніх новґарадських вулиць30. 

У «Руській правді», створеній Ярославом Мудрим збірці законів для 

мешканців Новґарада, окрім русина (автохтонного мешканця давньої України), 

згаданий і словенин31. Тим самим констатувався їхній відмінний соціально-

етнічний статус. Про нетрадиційну християнську конфесію словен ще у 

                                                           
26 Васильев В. Л. Славянская колонизация Русского Северо-Запада в свете ономастики // 

Славянское языкознание. XV Международный съезд славистов. Минск, 2013 г. Доклады 

российской делегации. – Москва, 2013. – С.28. 
27 Диба Ю. Батьківщина – С.401. 
28 Там само. 
29 Никитин А.Л. Основания русской истории. Мифологемы и факты. – Москва, 2001. – С.396; 

Васильев В. Л. Архаическая топонимия Новгородской земли: древнеславянские 

деантропонимные образования. – Новгород, 2005. – С.340-342. 
30 Васильев В. Архаическая топонимия. – С.343, 344, 346. 
31 Зимин А. А. Правда русская. – Москва, 1999. – C. 358, 366. 

https://www.google.com.ua/search?hl=uk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%92.+%D0%9B+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%22
https://www.google.com.ua/search?hl=uk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%92.+%D0%9B+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%22
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наступних століттях йдеться у «Вопрошанії» (кінець 1140-х – 1150-і рр.)32 

новґарадця Кирика та антиєретичному слові «О посте к невежам» (ХІІІ ст.)33. Що 

вони були богомилами видно, зокрема, і з текстів т. зв. Новґарадського кодексу 

(збірці псалмів і творів релігійного змісту), загубленого там у 1030-х роках, 

тобто, в часи будівництва міста34.  

Є можливість локалізувати балканські прабатьківщини цих волинських 

мігрантів, базуючись на даних мовознавців та історичних свідченнях, пов’язаних 

із Бояном-Михаілом та його оточенням. 

Модруш. 

Боян ще згадується в чеській хроніці Вацлава Гаєка (1541 р.), у зв’язку із 

угорською місією св. Адальберта-Войтеха (†997)35. Історик посилався на 

незбережену до наших часів т. зв. Опатівську хроніку. Під 990 роком в ній ідеться 

про те, що Войтех по дорозі з Риму вступив до хорватського м. Модруша, де 

проповідував та творив чуда. Болгарський король Баян намагався із ним 

зустрітись. Проте Адальберт поспішив до угорської столиці Естергома, щоб 

утвердити у християнській вірі тамтешнього короля.  

“…A když hory přešel, přišel až do mĕsta Ancony a tu vsed na lodí. plávil se s 

jinymi až do Scardony a do zemĕ Charvatské. A všed do mĕsta Modruše, učil a kázal 

slovo Boží a lid ten sprostný Charvatský s pilností poslúchal. Tu on Vojtĕch biskup 

(jakož kronika Opatovská ukazuje) mnohé činil divy a Bajenus, král Bulgarský, o nĕm 

uslyšav, chtĕl jej rád vidĕti. Ale biskup z vnuknutí Božího zprávu maje, žeby král 

                                                           
32 Мицько І. Легендарне плем’я словен // Сайт «Збруч». 31 травня 2016 року. – С.[4] 

[Електронний ресурс] http://zbruc.eu/node/53234 .docx 
33 Гальковский И. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. – Москва, 1913. 

– Т. 2. – С. 15; Памятники общественной мысли Древней Руси. – Т. 1. – Домонгольский период 

/ Составитель, автор вступительной статьи и комментариев И.Н. Данилевский. – Москва, 2010. 

– С.246. 
34 Зализняк А. А. Проблемы изучения Новгородского кодекса XI века, найденного в 2000 г. // 

Славянское языкознание. XIII Международный съезд славистов. Любляна, 2003 г. Доклады 

российской делегации. – Москва, 2003. – С.190-212. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Новгородский_кодекс. 
35 Про угорську місію св. Войтеха див.:Veszprémy L. Der heilige Adalbert im 

wissenschaftlichen Gespräch ungarischer Historiker //  Bohemia. – Műnchen, 1999. – Bd.40. 

– Hf.1. – S.87-102. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
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Uherský nĕtco od víry sv. křestanské poblaudil, k nĕmu pospíšil a z Charvatské 

Modruše až do Modruše Uherské třetího dne pišel a odtud do Ostřehoma a tu nalezl 

krále a před ním jazykem Latinským kázal slovo Boží, takže jej při víře sv. Křestanské 

utvrdil»36. 

В Опатівській хроніці пройшло штучне об’єднання двох різночасових подій 

Х століття, із його першої третини та завершення. Насправді ж ці діячі ніколи не 

могли зустрітись37. Причиною помилки стала певна історіографічна традиція. У 

«Церковній історії» Толомео ді Лукка (†1327) під 1000 р. є згадка про 

болгарських княжат Петра і Баяна, які виповіли грекам війну38. Ді Лукка 

зачерпнув ці відомості із “Зерцала історичного» (Speculum historiale) Вінсента із 

Бове (Vincent de Beauvais;  †1264)39. Поряд із ними французький історик 

розповідав про Adelbero Mettensis episcopus (який жив у 984-1005 рр. – І.М.). Де 

Лукка, безпідставно атрибутувавши останнього із Празьким владикою святим 

Адальбертом, відповідно додав у своїй статті відомості про чеського єрарха із 

“Хроніки пап та імператорів» Мартина Опавського  (†1279) 40. Таким чином і 

відбулось помилкове хронологічне зміщення болгарського сюжету.  

Про перебування Бояна у хорватському Модруші стверджував відомий 

болгарський поет Георгій Стойко Раковський. У 1860 році, не вказуючи джерело, 

він говорить про те, що «послѣ завладѣниѧ Бьлгарии отъ Цимисхиѩ (†976 – І.М.), 

                                                           
36 Václava Hájka z Libočan Kronika česka. Podle originálu z r.1541. – Praha, 1923. – Sv.2. – S.149-

150. Ця інформація передрукована у наступних виданнях: Balbino B. Epitome historica rerum 

Bohemicarum. – Pragae, 1677. – P.140; Farlati D. Illyricum sacrum. – Venetiis, 1765. – V.3. – P.114. 
37 За хорватського короля Стефана Држислава (969-997) в Модруші не міг перебувати жоден 

болгарський правитель. Король дорожив відносинами з греками, з якими він уклав 

антиболгарський союз, отримавши за це багаті міста на побережжі Адріатики.  
38 Rerum Italicarum scriptores... – Mediolani, 1727. – T.11. – Col.1043; Цю згадку про болгарських 

царевичів запозичив Ян Длугош до своєї історії Польщі під 995 роком (Joannis Długosz Senioris 

Canonici Cracoviensis Opera Omnia / Ed. A. Przezdziecki. – Cracoviae, 1873. – T.10. – P.148; 

Semkowicz A. Krytyczny rozbiόr Dziejόw Polskich Jana Długosza (do roku 1384). – Krakόw, 1887. 

– S.64, 65, 88, 405). На згадці Длугоша базується безпідставне твердження про цих княжичів 

як керівників антивізантійського повстання 976 року (Петров П. Восстание Петра и Бояна в 

976 г. и борьба комитопулов с Византией // Byzantinobulgarica. – София, 1962. – T.1. – C.137-

142). 
39 Vincentius Bellovacensis. Speculum historiale. – Venetiae, 1494. – P.319v. 
40 Martini Oppaviensis chronicon pontificum et imperatorum // Monumenta Germaniae Historica. 

Scriptores. – Hannovaerae, 1872. – T.22. – P.465. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1264
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остало свободно само Бьлгарское намѣстничьство (войводство) на сѣверозападъ 

близъ до Ѩдрьскаго (адриѩтичьскаго) морѧ, кому прѣстолны градъ бьлъ 

Модрушъ (въ кроатскы днѣшни границы). Тамо е владалъ намѣстникъ 

Бьлгарскаго царѧ Баѩнъ. Види сѧ единъ отъ чьтиры тѣхъ сынове великаго 

Симеона, кой сѧ спомѧнува въ тѫзи битиѫ, чи вьрвѣлъ напрѣдь и глѣдалъ 

Златнаѭ вратѭ царыградскыѧ стѣни»41.  

Тоді ж поет опублікував народні пісні, в яких, як з’ясувалось, 

переповідались реальні події42. В одному сюжеті Боян із батьком царем 

Симеоном підкорив Константинополь43. У дійсності Боян-Михаіл разом з 

батьком та братом Петром 913 р. взяв участь у поході на Константинополь; 

стояли вони табором перед царгородськими Золотими воротами44. У другому 

сюжеті розповідається про похід якогось Стояна на Константинополь за 

молодою грекинею45 – у 927 році Боянів брат Петро одружився з онукою 

Царгородського імператора46. Ще в іншій фольклорній пам’ятці розповідається 

про похід Бояна разом із Стояном у Горну Моравію та Богемію за морав’янкою47 

– батько дружини царевича Ольги, князь Олег, у нашому епосі іменується  Іллею 

Моровлянином48.  

Згаданий у піснях товариш болгарського царевича Стоян був реальною 

особою. Правдоподібно, саме йому належало південноволинське село Стоянів / 

Волобуїв, його нащадок «Воробей сын Стоянов» виховувався при дворі князя 

                                                           
41 Раковски Г.С. Нѣколко рѣчи о Асеню Првому, великому царю бьлгарскому и сыну му 

Асѣню Второму. – Бѣлград, 1860. – С.70. 
42 Там само. – С.68-69, 119-120, 120-121, 121-122. 
43 Там само. – С.68-69. 
44 Златарски В. История на българската държава през средните векове. Том I. История на 

Първото българско царство. Част II. От славянизацията на държавата до падането на Първото 

царство (852–1018) – София, 1927. – С.358-360; Симеона Метафраста и Логофета Списание 

міра отъ бытіѧ и Лѣтовникъ собрань отъ различніх лѣтописцевь. Славянский перевод хроники 

Симеона Логофета. – С.-Петербург, 1905. – С.126; Див.: Палаузов С.Н. Век болгарского царя 

Симеона. – С.-Петербург, 1852. – С.45; Иречек К.И. История болгар. – Одесса,1878. – С.207;. 
45 Раковски Г.С. Нѣколко рѣчи. – С.120. 
46 Златарски В. История. – С.511. 
47 Раковски Г.С. Нѣколко рѣчи. – С.122. 
48Грушевський М. Історія України-Руси. – Київ 1994. – Т. 4. – Кн. 1. – С.160; Мыцько И. 
Датское происхождение князя Олега // Международная интернет-конференция 

«Скандинавские чтения 2010». – С.-Петербург, 15.09. – 1.10.2010. – С.3. 

http://www.promacedonia.org/vz1b/index.html
http://www.promacedonia.org/vz1b/index.html
http://www.promacedonia.org/vz1b/index.html
http://www.promacedonia.org/vz1b/index.html
https://www.academia.edu/31111683/%D0%9C%D1%8B%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C._%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2010_._%D0%A1.-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_15.09.-_1.10.2010
https://www.academia.edu/31111683/%D0%9C%D1%8B%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C._%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2010_._%D0%A1.-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_15.09.-_1.10.2010
https://www.academia.edu/31111683/%D0%9C%D1%8B%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C._%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2010_._%D0%A1.-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_15.09.-_1.10.2010
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Володимира Святославовича, був посадником у Новгороді / Володимирі та 

тисяцьким49.  

Тому є підстави вважати реальним і сюжет пісні про помсту Бояна мадярам, 

які воєвод «Рачѧ и Станчѧ убили Кирчѧ, Юванчѧ…»50. 

Посередній натяк на перебування Бояна-Михаіла в Хорватії міститься у 

праці Костянтина Багрянородного «Про управління імперією» (948 – 952). Там 

перераховані жупи, на які була розділена Хорватія, та окрема область – «боян 

(βοάνος) их владеет Кривасой, Лицей и Гуциской»51. Саме в ній і 

розташовувалося місто Модруш52. На мою думку, ім’я першого правителя цього 

екстериторіального утворення – Боян – перетворилось відтак у популярний на 

Балканах термін «бан», який означав управителя якоїсь землі53. 

Таким чином ми маємо свідчення, пряме та посередні, про перебування 

болгарського князя Бояна в місті Модруші (Modruš). В ньому була стратегічно 

важлива фортецея (Tržan-grad)54, проходила т. зв. соляна дорога з міста Сень на 

адріатичному побережжі до Панонської низовини. Відносно недалеко на північ 

від Модруша розпочиналося слов’янське герцогство Карантанія (сучасна 

Словенія). 

З історії Хорватії І половини Х століття збереглось обмаль історичних 

джерел. Відомо, що король Томіслав у 927 році розбив болгарські війська в 

                                                           
49 Диба Ю. Батьківщина. – С. 321-323, 326-328. Правдоподібно, йому ще належав «Воробееск 

на Струмени», згаданий у «Списку городів руських…» (кінець ХІV ст.) (Тихомиров М. Н. 
«Список руских городов дальних и близьких». – Москва, 1979. – С.95). За це говорить схожість 

топоніма з рідкісним антропонімом, тотожність назви поліської р. Струмени та болгарської р. 

Струми / Струмені, біля якої був центр повстання Бояна та переселенці з тамтешнього Земена 

заснували на Волині Зимно / Земно. 
50 Раковски Г. Нѣколко рѣчи. – С.121. 
51 Константин Багрянородный. Об управлении империей. – Москва, 1991. – С.133, 373. 

52 Klaić  V.  Građa za topografiju ličko-krbavske županije u srednjem vijeku // Vjesnik Arheološkog 

muzeja u Zagrebu. – Zagreb,1902. – Vol.6. – N.1. – October. – S.1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 17.  
53 Krizin Sakač S. Otkuda Hrvatima «Ban»? // Obnovljeni život. – 1939. – Vol. 20. – №7. – S.388-

400; Skok P. Etimologijski rjecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. – Zagreb,  1971. – Kn.1. – S.104-

105; Первісна форма терміну фігурує у Багрянородного при розповіді про смерть хорватського 

короля Мирослава (945 – 949), який «был убит бояном (βοεάνου) Привунием» (Константин 
Багрянородный. Об управлении. – С.139, 377). 
54 Кruhek M., Horvat Z. Castrum Thersan et Civitas Modrussa // Godišnjak zaštite spomenika kulture 

Hrvatske. – Zagreb, 1990. – T. 16. – S.89-116. 
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Боснії, прилучив «Славонію» / «Склавонію»55, на яку претендувала Угорщина. 

Мешканців того краю називали «слав’янами» / «склав’янами»56.  

Хорватський король Трпимир ІІ (928-935), вочевидь, із політичних 

міркувань прихистив у себе князя Бояна, опонента офіційної влади Болгарії. 

Сталося це після 930 року, оскільки перед повстанням царевич був ще монахом. 

Надані йому володіння розташовувались досить далеко від Угорщини. Тому 

згадка у вищезгаданій народній пісні про військові сутички з мадярами могла 

стосуватись інших земель, найвірогідніше, Славонії, яка і в наступні століття 

була предметом хорватсько-угорського протистояння. 

Наведені матеріали дають право стверджувати, що після невдалого 

повстання і перед міграцієї з Балкан Боян-Михаіл певний час перебував у тій 

частині Хорватії, яка розташовувалась поблизу Карантанії (сучасної Словенії), 

що воював за хорватську Славонію. Правдоподібно, саме звідти походили і 

супутники царевича в його мандрівці на Волинь. Там вони утворили громаду із 

відмінними від місцевих мовою та конфесією; «слав’яни-богомили» мали своїх 

«жерців». Така етноконфесійна спільнота проіснувала ще не менше століття, 

збереглась у середовищі колонізаторів естонських земель. Її члени привнесли 

словенські, хорватські та болгарські (мінімально) мовні риси у найдавнішу 

топонімію того краю та первісну новґарадську говірку.  

І на Волині (судячи зі згадки про міжконфесійний конфлікт) мігранти, і в 

Новґараді їхні нащадки іменувались словенами. Найправдоподібніше, етнонім 

походив від назви хорватської Славонії. Балканські переселенці, вочевидь, 

надали назву тій частині давньої України, де вони осіли. У створеній близько 950 

року «Книзі шляхів та країн» ал-Істахрі Волинь названа Славією, в деяких 

пізніших джерелах – ще і Словенською землею57. Її столицею було м. Слава58 / 

                                                           
55 Posavec V. Povijesni zemljovidi i granice Hrvatske u Tomislavovo doba // Radovi. – Zavodza 

hrvatsku povijest. – Zagred, 1997. – Vol.30. – S.287-290. 
56 Фрейдзон В. И. История Хорватии. Краткий очерк с древнейших времен до образования 

республики (1991 г.). – С.-Петербург, 2001. – С.12, 19. 
57 Диба Ю. Батьківщина. – С.259-280. 
58Інші два державні утворення русів-варягів на давньоукраїнських землях – це Куявія 

(Київщина) та Артанія (пізніші Галичина та Буковина) Мицько І. Болгарське коріння 
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м. Волинь / Словенський городок / с. Слав’ятин59. Правдоподібно, князь Олег 

надав цю землю своєму зятеві як посаг, який повернувся до нашого правителя 

після розлучення Бояна-Михаіла з Ольгою60. 

Висновки 

1. Дослідження російських мовознавців укупі з вищенаведеними 

історичними джерелами спростували видумку проновґарадського автора Повісті 

временних літ та російських дослідників про міграцію словен у північно-

західний регіон Східної Європи ще у часи розселення слов’ян. Насправді ж 

прибули вони туди аж у 1030-х роках.  

2. Словени були нащадками балканських переселенців 930-х років на Волинь. 

Їхній етнонім, вочевидь, походив з назви хорватської Славонії. Від нього була 

найменована Славією частина наших земель (пізніша Волинь), де певний час 

правив болгарський царевич Боян-Михаіл. 

3. Словени не мали жодного відношення до неслов’янських / 

протоестонських археологічних культур довгих курганів та новґарадських сопок. 

© Ігор Мицько 

  

Львів, 11 листопада 2018 року 

                                                           
Володимира Святославовича. – Львів, 2015. – С.12. – [Електронний ресурс] / Режим доступу: 

http://zbruc.eu/node/41310  Галкина Е. С. Этносы Восточной Европы в цикле «О тюрках» 

арабской географической литературы // Rossica antiqua. – С.-Петербург, 2010. – Вып. 1. – 

С.196.  

Більшість дослідників вважає, що опис трьох земель русів входив до незбереженої т. зв. 

Анонімної записки, яка нібито була складена «во второй половине (точнее, в последней 

четверти) IX в.» (Коновалова И.Г. Состав рассказа об «острове русов» в сочинениях арабо-

персидских авторов X–XVI вв. // Древнейшиие государства Восточной Европы. 1999 г. 

Восточная и Северная Европа в средневековье. – Москва, 2001. – С.173 з посиланням на: 

Ļewicki Т. Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny. – Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk. 

– 1977. – Т. 2. – Cz. 2. – S.11-17). 
59 Диба Ю., Мицько І. Про видуманий похід. – С.10-11; Диба Ю. Батьківщина. – С. 289.  
60 На це натякає та обставина, що в різних варіантах розповіді східних авторів про три групи 

руси – Куявію, Славію та Артанію – царі відзначені то у всіх трьох землях, то лише у двох, без 

Славії (Древняя Русь. – С.85, 94). І надалі в Русі існувала діархія, так Олег правив із сином 

Діром, Олег із зятем Ігорем, Ольга з сином Святославом. Такий порядок відновився, зокрема, 

у ХІІІ ст., коли Волинню володів Василько Романович, а Галичиною його рідний брат Данило. 

На початку ХІV ст. в цих же землях панували Андрій та Лев Юрійовичі, продовж 1340–1349 

рр. – Любарт та Дмитро Дядько. 
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