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Остаточний варіант ! 

                                                                                                      © Ігор Мицько 

Про друге ім’я князя Івана Берладника та його онука. 

 

Переглядаючи давні матеріали про район Нижнього Дунаю натрапив на 

цікавий фрагмент «Історії» грека Іоанна Кіннама (створена продовж 1180 – 1182 

р. р.): «В то же время и Владислав, один из династов в Тавроскифской стране, с 

детьми, женой и всеми своими людьми добровольно перешел к ромеям. Ему 

была отдана земля у Истра, которую некогда василевс дал пришедшему 

Василику, сыну Георгия»1. Публікатори пам’ятки датували інформацію про 

Владислава 1165 роком.  

Достовірність запису підтверджує повідомлення 1162 р. Київського літопису 

про отримання володінь при Дунаї Васильком, сином Юрія Долгорукого: “идоста 

Гюргевича. Цр҃югороду Мьстиславъ и Василко. съ матерью. и Всеволода 

молодого поѩша. со собою третьего брата. и дасть цр҃ь Василкови. в Дунаи д҃. 

гор[од]ы. а Мьстиславу дасть волость. Ѿскалана (в Палестині – І.М.)2. 

Отже, невідомий нам руський князь Владислав отримав від греків чотири 

міста при Дунаї, правдоподібно, у його нижній частині. Дослідники спеціально 

не займались ідентифікацією особи нашого правителя; деякі вбачають у цьому 

антропонімі помилкову передачу грецьким істориком імені одного з полоцьких 

князів (Ростислава або Святослава); чи якогось Мстислава3. 

                                                             
1 Бибиков М.В. Византийский историк Иоанн Киннам о Руси и народах Восточной Европы. 
Текст. Перевод. Комментарии. – Москва, 1997. – С.67. 
2 Полное собрание русских летописей. – С.-Петербург, 1908. – Т.2. – Ствп.521. 
3 Мутафчиев П. Произходътъ на Асѣневци // Македонски прегледъ. – София, 1928. – Година 
4. – Книга 4. – С. 37-38; Бибиков М. Византийский историк. – С. 138. 
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Такий антропонім надзвичайно рідкісний серед руських еліт. Єдиний раз до 

ХІІ ст. він зафіксований лише в 944 році, коли серед послів князя Ігоря до греків 

згаданий «Оулѣбъ Володиславль»4.  

Низка прямих та посередніх даних дає підстави вбачати у Владиславові 

Івана Берладника5, сина теребовлянського князя Ростислава-Григорія6 

Васильковича. Був він володарем придністровського Звенигорода (на території 

теребовлянського князівства), згодом – правителем території в дельті Дунаю зі 

столицею у Берладі (пізніше відомий як Старий Берлад / сучасне м. Хиршова, за 

80 км від Малого Галича7). 

Про ідентифікацію князя Володислава з князем Берладником свідчать такі 

факти.  

1. Невідомий за іншими джерелами руський князь Володислав, за 

свідченням Кіннама, отримав від греків міста у Нижньому Подунав’ї. А саме тут 

мав володіння від 1140- х років Іван Берладник, який можливо, як тоді велося, 

мав друге некалендарне ім’я. Потрібно вказати ще на таку обставину. Грецький 

історик згадку про русинів-володарів Нижнього Дунаю штучно вставив, не 

датуючи, серед подій 1165 року. Він же, вочевидь, переплутав черговість подій. 

Адже невідоме йому володіння нижньодунайськими землями Берладником із 

1140-х рр. підтверджує Київський літопис і згадка про вокняжіння Василька у 

тому ж літописі стоїть після згадки про смерть Берладника. 

2. У 1213 – 1214 роках у Галичині запанував Володислав Кормильчич8, який 

мав таке саме як і у Берладника унікальне для Руси ім’я. Серед правителів 

середньовічної Європи був звичай називати синів іменами предків, найчастіше 

                                                             
4 Полное собрание. – Ствп.35. 
5 Войтович Л. Перша галицька династія // Генеалогічні записки. – Львів, 2009. – Вип. 7 (нової 
серії І). – С.15-18; Його ж. Галицько-волинські етюди. – Біла Церква, 2011. – С.184-195. 
6 Його християнське ім’я Григорій вказав Ян Длугош (Грушевський М. Історія України - Руси Т.2. 
– С.417-418). 
7 Рабинович Р. А. Призрачная Берладь. О достоверности одной фальсификации // Stratum 
Plus. – 1999. – № 5. – С.368-370. 
8 Патронім вказує на те, що його батько був кормильчичем / вихователем якогось княжича.  
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первісток ставав тезкою діда, другий син – батька. В гілці Рюриковичів, до якої 

належав Берладник, особливо дотримувалися такої традиції: Володимир-

Василій (†1015) — Ярослав-Георгій Мудрий (†1054) — Володимир (†1052) — 

Ростислав-Михайло (†1067) — Василько (†1124) — Ростислав (†бл.1143) — Іван-

Володислав Берладник (†1162) — Ростислав (†1188) — (NN ?) — Володислав 

Кормильчич (†після 1214) — Ростислав (†1189). 

Встановлений родинний звичай та хронологічні розрахунки говорять на 

користь припущення, що Кормильчич міг бути онуком Берладника. За це 

говорить і та обставина, що галицькі бояри визнавали його «кровні» права до 

столичного престолу. 

3. Правдоподібно, судячи з рідкісного патроніму, вже сином Кормильчича 

був також згаданий у 1323 р. Держикрай Володиславович, один із правителів 

русинів Нижнього Подунав’я9.  

4. Причетність Івана-Володислава Берладника до болгарських земель 

Подунав’я може вказувати на те, яким чином він отримав свої імена. По жіночій 

лінії він, вочевидь, доводився нащадком свого подвійного тезки, останнього 

правителя Першого болгарського царства Івана-Владислава (1015 – †1018). Лише 

родинно-політичними міркуваннями можна пояснити іменування його 

незвичним для руської традиції слов’янським антропонімом, на честь володаря, 

який загинув у боротьбі з візантійцями10. Правдоподібно, він був поріднений «по 

кужелі» з первородним сином Івана-Владислава, формальним спадкоємцем 

болгарського престола князем Пресіаном (*996 – †1060). Останній єдиний із 

дітей царя мав зв'язок із нашими землями, бо помер у закарпатських 

Михайлівцях, які входили тоді до Угорського королівства (тепер Словацька 

республіка)11. Можливо, представниця цього болгарського роду була матір’ю чи 

                                                             
9 Полное собрание. – Ствп. 742. 
10 Златарски В. История на българската държава през средните векове. – София, 1927. – Т.2. – 
С.707-745. 
11 Його ж. История на българската държава през средните векове. – София, 1918. – Т.1. – Ч.2. – 
С.730, 731, 735, 736; Там само. – София, 1927. – Т.2. – С.34, 36; Павлов П. Пресиан ІІ – 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1018
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дружиною теребовлянського князя Василька Ростиславовича (діда Берладника). 

Такий шлюб дозволяє пояснити той факт, чому перед 1098 р. Василько планував 

переселити придунайських болгар на терени свого уділу: «хотѣлъ есмь. переѩти 

Болгары. Дунаискыѩ. ї посадити ѩ в себе»12.  

Отож, князь Іван-Володислав Ростиславович свого часу став першим 

законним претендентом на володіння Підгір’ям13. Однак всі його спроби 

вокняжитись виявились невдалими. У 1144 році за відсутності галицького князя 

Володимирка «послашасѧ Галичане по Ивана. по Ростиславича въ Звенигородъ 

и въведоша к собѣ в Галичь. Володимиръ же слышавъ. съвкоупи дроужиноу и 

прииде на нь к Галичю. и ста ѡколо города. и выѣздѧче из города бьѩхоусѧ 

крѣпко. и мнози падахоу ѿ ѡбоихъ. и бишасѧ ѡль  г҃ . нд̑елѣ. в нд̑елю же 

мѧс̑поус̑ноую на ночь. выстоупи на нѣ Иванъ. с Галичаны. и много бишасѧ. и 

побиша оу Ивана дроужины много. и застоупиша и ѿ града. и нелзѣ бѧше 

възъвратитисѧ емоу оу градъ. и пробѣже сквозѣ полкъ к Доунаю и ѿтоуда 

полемъ прибѣже ко Всеволодоу. Киевоу»14. 

Після цієї невдалої спроби Берладник, напевно за дозволом греків, заснував 

князівство на Нижньому Дунаї, на болгарських землях Візантійської імперії; 

обравши за столицю м. Берладь. Однак більшість часу він перебував на дворах 

різних правителів Руси, вочевидь, намагаючись заручитись військовою 

допомогою у поверненні собі галицького престолу. 

У 1159 році «Иванъ же тогда оуполошивъсѧ. ѣха в поле къ Половцемъ. и шедъ 

с Половци и ста в городехъ Подунаискых̑. и изби двѣ кубарѣ. и взѧ товара мно г̑ в 

нею. и пакостѧше рыболовомъ Галичьскымъ. и придоша к нему Половци мнози. 

и Берладника оу него искуписѧ. ҂s.҃ и поиде къ Кучелмину и ради быша ему. и 

ѿтуда къ Оушици (придністровське місто – І.М.) поиде. и вошла бѧше засада 

                                                             

последният владетел на първото българско царство (1018 г.). – [Електронний ресурс] / Режим 
доступу: https://liternet.bg/publish13/p_pavlov/presian_II.htm 
12 Полное собрание. – Ствп. 239. 
13 Войтович Л. Галицько-волинські етюди. – С.185. 
14 Полное собрание. – Ствп.316-317. 

https://liternet.bg/publish13/p_pavlov/presian_II.htm
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Ѩрославлѧ (Осмомисла – І.М.) в городъ и начашас̑. бити крѣпко. Засадници из 

города. а смерди скачюч̑ чересъ заборола. къ Иванови и перебѣже ихъ. т҃. и 

хотѣша Половци взѧти городъ. Иванъ не да имъ взѧти. и розгнѣвавшесѧ 

Половци. ѣхаша ѿ Ивана. Изѧславъ же посла. по Ивана. и приведе Киеву… 

Том же лѣт̑ поча рать Изѧславъ Двд҃вичь. на Ѩрослава на Галичьскаго. ища 

волости. Иванови Ростиславич̑ рекшему Берладнику. слахуть бо сѧ к нему 

Галичане велѧче ему всѣсти на конѣ. и тѣмь словомъ пооущивають его к собѣ. 

рекуче толико ѩвиш̑ стѧгы. и мы ѿступимъ ѿ Ѩрослава15 . 

…Том же лѣт̑ посла Ростиславъ ис Киева. Гюргѧ Нестеровича. и Ѩкуна. в 

насадехъ. на Берладники. ѡже бѧхуть Ѡлешье взѧли. и постигше ѣ оу Дцинѧ 

[придунайське місто Дичин – І.М.] избиша ѣ. и полонъ взѧща»16. 

Іван-Володислав змушений був емігрувати до Візантії, де і закінчив свій 

життєвий шлях. У 1162 році «престависѧ кн҃зь Иванъ Ростиславичь. рекомыи 

Берладникъ. в Селуни. и ини тако молвѧхуть ѩко съ ѡтравы бѣ ему смр∙т̑ь»17. 

Після себе він залишив нащадків, один із котрих спробував заволодіти 

приналежним йому за тогочасною традицією Підгір’ям. У 1189 році частина 

міщан столичного Галича виступила проти угорського королевича Ендре і 

«послашасѧ Галичькии моужи к Ростиславоу к Берладничичю. зовоуще его в 

Галичь. на кнѧжение. ѡн же слышавъ радъ быс̑. испросисѧ оу Давыда. бѧшеть бо 

Дв҃дъ приѩлъ его к собѣ. И еха и Смоленьска в борзѣ и приѣхавшю же емоу ко 

Оукраинѣ Галичькои. и взѧ два города Галичькыи и ѿтолѣ поиде к Галичю. по 

ихъ свѣтоу»18. Однак стероризовані угорцями бояри не допомогли Ростиславові. 

Він змушений був битись лише своїм невеликим загоном, звернувшись до воїнів: 

«Ѩзъ не хочю блоудити в чюже землѣ. но хочоу головоу свою положити. во 

ѡтчинѣ своеи. И то рекъ. дроужинѣ своеи. потъкноувъ к полкомъ Галичкымъ. 

                                                             
15 Там само. – Ствп.497, 498-499. 
16 Там само. – Ствп.505. 
17 Там само. – Ствп.519. 
18 Там само. – Ствп.663-664. 
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полци же Галичькыи и Оугре ѡбьемше. и сбодоша его с конѧ. и воземше его 

велми ранена. и ле жива соуща и несоша и в Галичь. Галичани же возмѧтошасѧ. 

хотѧче и изотѧти оу Въгоръ. и приѩти собѣ на кнѧжение. Оугре же оусмотривше 

его и приложивше зелье смрт҃ьное к ранамъ. и с того оумре. и положиша и в 

манастырѣ. во црк҃ви ст҃го Іѡа҃на. и причтесѧ к дѣдомъ своимъ. и ко ѡцемь 

своимъ»19. Похований князь був у галицькому родинному храмі св. Іоана, 

правдоподібно, збудованому на честь його батька, Івана Берладника. Існує 

припущення, що це дерев’яна церквою-усипальниця на Царинці, в якій виявили 

три кам’яні саркофаги20 . 

Заангажованість Берладника у справи дунайського пониззя мотивувалась 

не тільки особистими обставинами. Рюриковичі мали на ці землі певні права. 

Один із засновників династії князь Олег очолював варязьку дружину на Острові 

русів, розташованому в усті Дунаю. Одружившись на початку Х століття з 

донькою болгарського володаря Будимира, який панував південніше від дельти, 

варяг створив із ним Руську державу, яка невдовзі охопила Галичину, Волинь та 

Київщину21.  

Правнук Олега Святослав 968 року відібрав у болгар ці землі і планував 

зробити столицю всієї своєї держави у придунайському Переяславці. У 971 році 

візантійці вибили його звідти, захопили всю Східну Болгарію. Нижній Дунай 

                                                             
19 Там само. – Ствп. 665. 
20 Лукомський Ю. Невідомі церкви на подолі княжого Галича // Записки НТШ. – Львів, 1998. – 
Т.235. – С.590-591. 
21 Мицько І. Родовід княгині Ольги за європейським епосом // Другі «Ольжині читання». 
Пліснеськ – Львів. 14-15 червня 2007року. – Львів, 2007. – С.18-26; Його ж. Болгарське коріння 
Володимира Святославовича // Львів, 23 липня 2015 року.-С.1-31. – [Електронний ресурс] / 
Режим доступу: 
https://www.academia.edu/31111915/%D0%9C%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0
%86%D0%B3%D0%BE%D1%80._%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D
1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%92%
D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%
D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D
0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82_%D0%97%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87_._23_%D0
%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F_2015_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_%D0%95%D0
%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D
0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81_URL_http_zbruc.eu_node_41310_.docx 

http://www.anthropos.net.ua/jspui/handle/123456789/2194
http://www.anthropos.net.ua/jspui/handle/123456789/2194
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увійшов до феми Парістріон (тобто, «Придунав’я»). «Территория ее 

располагалась между нижним течением Дуная и Черным морем, будучи с 

запада ограниченной р. Вит, с востока – дельтой Дуная»22. Болгарам вдалось 

наприкінці століття тимчасово відвоювати цей район. Однак він повернувся до 

Візантії продовж 1001–1004 років. Після смерті у 1018 році в битві з греками 

болгарського царя Івана-Владислава Болгарське царство припинило існування 

на 168 років. 

Аби якось призупинити напади на Візантію кочівників із наших 

причорноморських степів греки у 1048 р. організовують напівавтономний 

печенізьких архонтат із переселених на Нижній Дунай і охрещених 20000 

печенігів на чолі з ханом Іоаном Кегеном. Проте він проіснував недовго, лише 

два роки23. 

Правдоподібно, такі ж функції були покладені на засновану тут же 

наприкінці століття норманами з імператорської гвардії „Нову Англію“24. 

Вочевидь, формальною підставою для їхнього оселення на Подунав’ї став 

прецедент перебування варягів у цьому регіоні в ІІ половині ІХ – на початку Х 

століть.  

Під час авантюри Володимира Мономаха із Псевдо-Львом Діогеном у 1116 

р. русини ненадовго захопили деякі нижньодунайські міста. 

У 1140-х роках „на дунайской границе Византии было создано буферное 

княжество, призванное защищать ее от набегов с востока»25. Очолив його 

руський князь Іван-Володислав Ростиславович Берладник. Після його смерти в 

                                                             
22 Степаненко В.П. «Города на Дунае» в контексте русско-византийских отношений X–XII в. // 
Русь и Византия: Место стран византийского круга во взаимоотношениях Востока и Запада. 
Тезисы докладов XVIII Всероссийской научной сессии византинистов. – Москва, 2008. – С.130;  
23 Тъпкова-Заимова В. Долни Дунав – гранична зона на византийския Запад. Към историята на 
северните и североизточните български земи, края на X—XII в. – София, 1976. – С.75-80; 
Степаненко В. Города. – С.130. 
24 Тъпкова-Заимова В. Долни Дунав. – С.132-133;  Madgearu A. Byzantine Military Organization 
on the Danube 10th-12th Centuries. – Leiden, Boston, 2013. – Р.141. 
25 Степаненко В. Города. – С. 132. 
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1162 році греки передали цю землю з 4 містами Василькові Юрійовичу, який, 

правдоподібно, тримав її пожиттєво (помер до 1174 р.26).  

Під тиском волинського князя Романа Мстиславовича, який незаконно 

захопив галицький престол, Берладничі змушені були переселитись на Пониззя 

та в дельту Дунаю. Їх вже стали називати «галицькими вигнанцями»27. Цей регіон 

не входив до Київської держави. Про це недвозначно свідчить наказ 1173 р. 

суздальського князя Андрія Юрійовича своєму посланцеві: «Двд҃ви 

[Ростиславовичу. – І.М.] рци а ты поиди вь Берладь. а в Руськои земли не велю 

ти быти»28.  

Галицькі  вигнанці згадані принагідно у Галицько-Волинському літописі (далі 

– ГВЛ) під 1202 р., коли їх запросили до Галича міщани, прихильники синів князя 

Ігоря Святославовича: «приведоша кормиличич[и]. иже бѣ загналъ великыи кн҃зь 

Романъ. невѣры ради»29.  

Один із представників роду – Володислав Кормильчич – ненадовго посів 

галицький трон. Про це ГВЛ повідомляє під 1209 роком (насправді подія 

відбулась восени 1213 р.): «Володислав же воѣха в Галичь. и вокнѧжисѧ и сѣде 

на столѣ»30. Через рік угорський король Ендре ІІ «пославъ и ѧ Володислава. в 

Галичи заточи и. и в томь заточеньи оумре. нашедъ зло племени своемоу. и 

дѣтемь своимъ. кнѧжениѧ дѣлѧ. вси бо кнѧзи не призрѧхоу дѣтии его»31. Судячи 

з рідкісного імені та проугорської позиції родичем Кормильчича – онуком, сином 

чи племінником – міг бути Володислав Юрійович (†1245)32. 

                                                             
26 Там само.  
27 Пашуто Т. В. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. – Москва, 1950. – С.144, 169. 
Рабинович Р. А. Берладники, бродники, галицкие выгонцы // Тельнов Н., Степанов В., Руссев 
Н., Рабинович Р. "И ... разошлись славяне по земле". Из истории Карпато-Днестровских земель 
VI – XIII вв.– Кишинев, 2002. – [Електронний ресурс] / Режим доступу: 
http://papacoma.narod.ru/articles/rabinovich_berladniki.htm 
28 Полное собрание. – Ствп. 573. 
29 Там само. – Ствп.718. 
30 Там само. – Ствп.729. 
31 Там само. – Ствп.731. 
32 Там само. – Ствп. 759, 764, 766, 793, 804. 
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Галицькі вигнанці, названі у одному грецькому джерелі «руськими 

біженцями», стали значною мілітарною силою. Саме за їх допомогою воцарився 

болгарський престолонаслідник Іван Асен ІІ у 1217–1218 роках33. До слова, його 

батько – Асен І – отримав своє ім’я на честь полоцького хана Асена, з онукою 

якого був одружений Юрій Долгорукий34. Нагадаймо, що саме його синові 

Василькові візантійці надали болгарські землі на Нижньому Дунаї. 

Русини з цього регіону взяли участь у відомій битві 1323 р. з монголо-

татарами на річці Калці. Одним із керівників їхного війська був син Володислава 

Кормильчича. «Выгонци Галичькыѧ придоша по Днѣпроу. и воиидоша в море. бѣ 

бо лодеи тысѧща. и воидоша во. Днѣпръ. и возведоша порогы и сташа оу рѣкъı 

Хорьтицѣ. на бродоу оу Протолчи. бѣ бо с ними Домамѣричь Юрьгіи и 

Держикраи. Володиславичь»35.  

У ГВЛ нічого не говориться про князівське походження Володислава 

Кормильчича. Мало того, літописець навмисно наводить вислів краківського 

князя Лєшка Білого: «не єс̑ лѣпо боѧриноу кнѧжити в Галичи»36. Ці слова могли 

відповідати дійсності, тобто, Володислав доводився онуком Івана 

Ростиславовича по жіночій лінії. Або ж літописець Данила Романовича пішов на 

зумисну фальсифікацію реального соціального статусу Кормильчича. Адже 

згідно з тогочасним престолонаслідуванням Берладник, та відповідно його діти, 

мали більше прав на галицьку спадщину, аніж її узурпатор князь Роман 

Мстиславович, батько Данила. 

Вокняжіння Володислава Кормильчича не стало унікальним явищем для 

Галичини ХІІІ століття. Як розповідає ГВЛ під 1240 роком (фактично 1241 р. – І.М.) 

«боѩре же Галичьстии Данила кнѧземь собѣ называхоу. а самѣ всю землю 

держахоу. Доброслав же вокнѧжилъсѧ бѣ. и Соудьичь поповъ вноукъ. и грабѧше 

                                                             
33 Златарски  В. История на българската държава презъ среднитъ векове. – София, 1940. – Т.3. 
– С.322. 
34 Мутафчиев П. Произходътъ. – С.15. 
35 Полное собрание. – Ствп. 742. 
36 Там само. – Ствп. 731. 
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всю землю. и въшед̑ во Бакотоу. все Понизье приѧ. безъ кнѧжа повелениѩ. 

Григорьи же Васильевичь. собѣ горноую страноу Перемышльскоую мышлѧше 

ѡдержати. и бьс̑ мѧтежь великъ в землѣ и грабежь. ѿ них̑. Данилъ же оувѣдавъ. 

посла Ѩкова столника своего. с великою жалостью. ко Доброславоу. глѧ҃ к нимь. 

кнѧзь вашь азъ есмь. повелениѩ моего не творите землю грабите. Черниговьских̑ 

боѩръ не велѣх ти. Доброславе приимати. нъ дати волости Галичкимъ. а 

Коломыискюю солъ ѿлоучите на мѧ. ѡномоу же рекшоу. да боудеть тако. во тъ 

же часъ. Ѩковоу сѣдѧщоу оу него приидоста Лазорь Домажирець и Иворъ. 

Молибожичь. два безаконьника. ѿ племени смердьѧ. и поклонистасѧ емоу до 

землѣ. Ѩковоу же оудивившоусѧ. и прашавшоу вины. про что поклонистасѧ. 

Доброславоу же рекшоу. вдахъ има Коломыю Ѩковоу же рекшоу емоу. како 

можеши бес повелениѩ кнѧжа ѿдати ю сима. ѩко величии кнѧзи держать сию 

Коломыю на роздавание ѡроужьникомъ си бо еста недостоина. ни Вотьиина 

держати. ѡн же оусмѣѩвьсѧ реч̑. то что могоу же гла҃ти. Ѩковъ же приехавъ всѧ 

си сказа. кнѧзю Данилови. Данилъ же скорбѧше. и молѧшесѧ Бо҃у ѡ ѡчинѣ своеи. 

ѩко нечс̑твымъ симъ держати ю и ѡбладати ею и малоу же времени миноувшоу 

присла Доброславъ. на Григорѧ река ѩко невѣренъ ти есть. противлѧшесѧ емоу. 

а самъ хотѧше всю землю ѡдержати. свадивьшесѧ сами. и приѣхаш с великою 

гордынею. едоучю Доброславоу во ѡдинои сорочьцѣ. гордѧщоу ни на землю 

смотрѧщю. Галичаном же текоущимъ оу стремени его. Данилови же видѧщоу и 

Василкови гордость его. болшоую враждоу на нь воздвигн̑ оуста. Доброславоу же 

и Григорю ѡбоимъ ловѧщимъ. на сѧ. слышав же Данилъ рѣчи ихъ ѩко полны 

соуть льсти. и не хотѧть по воли его ходити. и власть его иномоу предати. 

сомыслив же се братомъ. поноужи же видѧ безаконие ихъ. и повелѣ его 

изоимати»37.  

Таким чином, у 1241 році княжий двірський Григорій Васильович не тільки 

«собѣ горноую страноу Перемышльскоую мышлѧше ѡдержати», але і все 

                                                             
37 Там само. – Ствп.789, 790-791. 
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Підгір’я. Які «кровні» підстави могли бути у нього для цього? Тут варто нагадати, 

як називався батько Івана Берладника – Ростислав Василькович († між 1127 та 

1141 рр.). Він мав ще друге, християнське ім’я – Григорій, унікальне серед 

русинських князів. Тобто, двірський міг бути нащадком цього правомочного 

володаря Галичини та близьким родичем Володислава Кормильчича.  

Водночас із Григорієм Васильовичем на південній частині Галицького 

князівства та Пониззі вокняжився Доброслав Судич, найвпливовіший у той час 

боярин Підгір’я. Він, зокрема, керувався князівським правом, коли призначене 

на утримання війська соляне мито передав простим людям.  

На підставі патроніму та аналізу тогочасної політичної ситуації Михайло 

Волощук вважає його сином галицького боярина Судислава, за походження чеха 

з осілого в Угорському королівстві роду Ludan38. 

                                                             
38 Волощук М. М. «Русь» в Угорському королівстві (XI – друга половина XIV ст.): 
суспільно-політична роль, майнові стосунки, міграції. – Івано-Франківськ, 2014. – С.340-350. 
Див. ще: Петрик А.II. До історії боярських родин Кормильчичів, Доброславичів та Дядьковичів 
/ / Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2001. – Вип.5. – С. 29-45. 
      Ці можновладці, судячи з назви роду Ludan, могли були нащадками норманів. У 
баварському «Описі градів і земель на північ від Дунаю» (860-і рр.) фігурує група норманів Liudi 
(Войтович Л. «Баварський географ»: Проблеми ідентифікації слов’янських племен // Треті 
«Ольжині читання». Пліснеськ 31 травня 2008 року. – Львів, 2009. – С.4). Їх згадує і араб Ал-
Масуді (940-х рр.). «Русы – многочисленные народы, имеющие отдельные виды. У них есть 
вид, называемый Луда’ана. Они самые многочисленные, посещают для торговли страну 
Андалусию, Италию, Константинополь и хазар» (Древняя Русь в свете зарубежных источников. 
Хрестоматия. – Т.3. – Восточные источники. – Москва, 2009. – С.114, 118). Можливо, так 
іменувались представники найактивнішої норманської торговельної компанії, куди входили 
також південнофранцузькі кельтські рутени та фризи (Пріцак О. Походження Русі. Стародавні 
скандинавські джерела (крім ісландських саґ). – Київ, 1997. – Т.1. – С.38, 53). Не виключено, що 
назва цієї групи Луда’ана походить від чоловічого імені кельтського походження Ludan / 
«призначений Лугові», тобто найголовнішому гальському богу Лугу (Lugus, Lug). 

До слова, зв'язок нашої династії із Фризією проявився в тому, що один із синів Олега мав 
фризьке ім’я Дир (Голлман Г.-Ф. Рустрингия, первоначальное отечество первого российского 
великого князя Рюрика и братьев его. – Москва, 1819. – С.377). Вочевидь, вторинною по 
відношенню до цього етноніму є східнослов’янська луда («грубий верхній одяг»), назву якої 
виводять від давньоскандинського loði  (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. 
– Москва, 1986. – Т.2. – С.529). Правдоподібно , первісно йшлося про сукняні плащі, які дуже 
цінувались в Русі та арабських країнах; до Х ст. головним центром їх виробництва була Фризія 
(Źródła hebrajskie do dziejów Słowian i niektórych innych ludów Środkowej i Wschodniej Europy/ 
Wyjątki z pism religijnych i prawniczych XI – XIII w. / Opracowali i przygotowali do druku Franciszek 
Kupfer, Tadeusz Lewicki. – Wrocław, Warszawa, 1956. – S.128, 132).  
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 Не виключаючи зв’язку Доброслава Судича з цим чесько-угорським родом, 

я переконаний у його руському походженні. Підставою для цього є мимохідь 

кинена літописцем фраза «попів онук». Літописець Данила Романовича 

погірдливо його так називає, натякаючи на його сумнівні щодо легітимности 

княжі амбіції (саме по собі походження від священика не було чимсь 

недостойним). 

На мій погляд, саме ця фраза є ключем для розуміння генеалогії Доброслава 

Судича. Під 1188 роком ГВЛ нотує про тогочасного володаря нашого Підгір’я 

наступне: «Кнѧзѧщоу Володимероу в Галичкои земли и бѣ бо любезнивъ питию 

многомоу. и доумы не любѧшеть с моужми своими. и поѩ оу попа женоу и 

постави собѣ женоу. и родисѧ оу неѩ два сн҃а»39. Галицькі бояри-заколотники 

виправдувались перед своїм правителем таким чином: «Кнѧже мы не на тѧ 

восталѣ есмы. но не хочемь кланѧтисѧ попадьи. а хочемь ю оубити. а ты гдѣ 

хощешь тоу за тѧ поимемь. и се рѣкоша вѣдаючи ажь емоу не поустити попадьи. 

но абы имъ како прогнати ег̑. и симъ емоу пригрозиша. онъ же оубоѩвъс̑ поимавъ 

злато и сребро много. с дроужиною. и женоу свою поимѧ. и дв҃а сн҃а. и еха во 

Оугры. ко королеви»40. На мою думку, саме ці слова дають підставу припустити, 

що Доброслав Судич був нащадком згаданої дружини галицького правителя. 

Існує твердження, що Володимирові сини називались Василько та 

Володимир-Іван41. Опирається воно на угорському документі 1218 року. 

Насправді в ньому йшлося про одноіменних князів Ростиславовичів, які правили 

                                                             

Термін «лудана» одні дослідники розшифровують як ладожани, інші як – уличі (Рыбаков 
Б.А. Киевская русь и русские княжества ХІІ–ХІІІ вв. Происхождение Руси и становление ее 
государственности. – Москва, 2013. – С.558-560). Існує припущення про тотожність лудана з 
полянами / лензянами (Конча С. Руси-луд'ана з праці аль-Мас'уді: етногеографічна 
інтерпретація // Українознавчий альманах. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С.100-104). 
39 Полное собрание. – Ствп.659-660. 
40 Там само. – Ствп. 660. 
41 Войтович Л. Перша галицька династія // Генеалогічні записки. – Львів, 2009. – Вип. 7 (нової 
серії 1). – С.19. 

http://chtyvo.org.ua/authors/Koncha_Serhii/
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Галичиною продовж 1092 та 1124 років42. Отже, ми не знаємо як називались сини 

князя і яка їх подальша доля. Можемо лише констатувати, що вони емігрували 

разом із батьком до Угорщини, що не протирічить гіпотезі Михайла Волощука. 

Водночас є документальні свідчення про закорінення нащадків Доброслава 

Судича і в Галичині43. Деякі з них іноді обирали за шляхетський придомок ім’я чи 

патронім свого протопласти. Так зберігся документ 1387 року про отримання 

Юрком та Ананієм Доброславичами у володіння с. Тустановичі та Бориславовий 

монастир44. У 1408 році Михайло Судкович підтвердив приналежність йому 

с.Мшаниці (тепер Судковичі, 20 км на північ від Самбора), яке його предкам 

надав ще князь Лев45.  

 

Печатки Тустановських:  

Ілька та Пилипа (1427 р.), Івана (1427 р.), Пилипа (1436 р.) 

Маємо документальну згадку і про герб Судкович. У 1439 році він становив 

собою пів кола та стрілу (…clamacione Sudkowicz alias de media rotha cum 

                                                             
42 Мицько І. Українсько-чеські зв’язки та історія Підгір’я Х – ХІ століть // П’яті «Ольжині 
читання». – Пліснеськ. 7 травня 2010 року. – Львів, Броди, 2011. – С.73. В документі йдеться 
про надання цими «руськими королями з Галича» щорічної фундації в 30 гривень срібла, 
очевидно з соляного мита, сербському Святодмитрівському монастиреві.  
43 Мицько І. Генеалогія та геральдика шляхетських родів Кульчицьких та Доброславичів // 
Статті, написані після вигнання з Інституту українознавства НАН України. – Львів, 2000. – С.56-
60. 
44 Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów na Węgrzech i Rusi halickiej. – Krakόw, 1932. – S.61. 
45 Zbiόr dokumentów małopolskich. – Warszawa, 1975. – Т.6. – S.289-290. 
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sagitta)46, тобто, лук та стрілу. Надалі, внаслідок злиття його з символом 

солярства – півмісяцем із зірками – витворився популярний у Галичині герб Сас47. 

Доброслав Судич міг породичатись також із польським родом гербу 

Одровонж (являв собою лук із накладеною на нього стрілою)48. Походили його 

носії з Моравії49, закорінилися на Сілезії, поблизу Вроцлава, та на Краківщині. 

Серед малопольських Одровонжів було популярне ім’я Sąd. У часи нашого 

Доброслава Судича серед них відомі Sąd Dobiesławowicz та чотири брати 

Сондовичі (українською – Судичі)50. 

 

 

Герб Одровонж на чеській печатці 1284 року 

Не виключено, що герби Судкович та Одровонж мають спільну генезу, 

варязьке походження. Так як герб нащадка руського воєводи ІХ ст. Свенельда 

                                                             
46 Akta grodzkie i ziemskie. – Lwόw, 1932. – Т.13. – S.81.  
47 Мицько І. Генеалогія.-С.54-56. Півмісяць і зірку мав за герб угорський рід Hunt (Lukačka J. K 
otázkam etnického pôvodu veľmožského rodu Hont-Poznanovcov // Forum Historiae. – 2010. – 
Roč.4. – Č.2. – S.6). Вочевидь, він ідентичний угорцеві Hujd-у, героєві генеалогічної легенди 
(Мицько І. Генеалогія. – С.55). 
48 Rybarski A. Pochodzenie i początek rodu Odrowążów // Przegląd historyczny. – 1914. – T.18/1. – 
S.16. Найстаріше зображення гербу є на печатці 1284 р. Ондржея з м. Кавчігори біля Бенешова 
(Kolář  M. Nejstarší pečeti šlechty české až do roku 1300. – Tabor, 1883. – S.16). 
49 Rybarski A. Pochodzenie i początek rodu Odrowążów // Przegląd Historyczny. – 1914. – T.18/1. – 
S.1-3. 
50 Rybarski A. Pochodzenie i początek rodu Odrowążów // Przegląd historyczny. – 1914. – T.18/2. – 
S.200.  
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вроцлавського можновладця Пьотра Влостовича (†1153), пов'язаного із Чехією51. 

Його клейнод походив від данської руни «Yr» (три з’єднані тички, з довшою 

середньою).  

Таким чином, проведене дослідження дає право стверджувати, що Іван 

Ростиславович Берладник мав друге ім’я, некалендарне, Володислав. А обидва 

своїх імені він отримав на честь родича по жіночій лінії останнього правителя 

Першого болгарського царства Івана-Владислава. Онуком Берладникові 

доводився його тезка Володислав Кормильчич, який спробував у 2013-2014 рр. 

вокняжитись на Підгір’ї. Відкритим залишається питання, чи він був нащадком 

Івана Ростиславовича «по мечу» чи «по кужелі». Не вирішено воно і стосовно 

Григорія Васильовича та Доброслава Судича, кровних родичів галицьких 

правителів, які в 1241 р. спробували заволодіти Галичиною. До слова, через 

століття, після вигасання династії Романовичів по чоловічій  лінії, тут запанував 

син нашої княгині та польського князя Болєслав-Юрій Тройденович (1323-1340). 

Його змінив останній український правитель Галичини Дмитро Дядько52, 

батьками якого були боярин та донька або сестра князя Андрія Юрійовича 

(†1323)53. 

Львів. 27 червня 2018 року                             © Ігор Мицько 

 

 

                                                             
51 В Чехії «він залишив багато свідчень своє хоробрости та доблести» (Мицько І. Нащадки 
воєводи Свенельда в Польщі. – Львів, 2017. – С.9). – [Електронний ресурс] / Режим доступу: 
https://www.academia.edu/35503549/%D0%9C%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0
%86%D0%B3%D0%BE%D1%80._%D0%9D%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%
D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%BD
%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8
9%D1%96._%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2_18_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%
D0%BD%D1%8F_2017_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83  ). 
52 Слово дядько означає тут вихователя княжича. 
53 Мицько І. Дмитро Дядько: генеалогічний етюд // Сайт «Збруч». 2 листопада 2014 року). – 
[Електронний ресурс] / Режим доступу: URL: http://zbruc.eu/node/28667.docx 
 

https://www.academia.edu/35503549/%D0%9C%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80._%D0%9D%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96._%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2_18_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F_2017_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
https://www.academia.edu/35503549/%D0%9C%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80._%D0%9D%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96._%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2_18_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F_2017_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
https://www.academia.edu/35503549/%D0%9C%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80._%D0%9D%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96._%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2_18_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F_2017_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
https://www.academia.edu/35503549/%D0%9C%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80._%D0%9D%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96._%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2_18_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F_2017_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
https://www.academia.edu/35503549/%D0%9C%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80._%D0%9D%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96._%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2_18_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F_2017_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
https://www.academia.edu/35503549/%D0%9C%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80._%D0%9D%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96._%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2_18_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F_2017_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83

