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У статті аналізується поширена в українській історіографії теза про датування першої 

письмової згадки про Снятин 1158 р. і походження назви міста від імені його ймовірного власника, 

боярина Коснятина Сірославича. На підставі аналізу літописних повідомлень автор приходить до 

висновку, що теза про оборону Снятина галицьким воєводою від військ Івана Ростиславича в 1158 р. 

опирається на помилковій інтерпретації та ототожненні двох різних подій – місії Коснятина в Київ 

весною 1157 р. і нападі Івана Ростиславича на Кучелмин і Ушицю восени 1158 р. – і позбавлена будь-

якого історичного підґрунтя. Автор вважає також, що немає підстав твердити, що назва населеного 

пункту над Прутом походить від імені галицького воєводи Коснятина Сірославича.  
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У сучасній українській науковій і краєзнавчій літературі широко побутує думка, що 

місто Снятин на Покутті вперше згадане під 1158 р., а його назва походить від імені галицького 

воєводи Коснятина Сірославича. У даній статті зроблено спробу вияснити чи таке твердження 

має під собою реальне історичне підґрунтя. 

Відмічений підхід має вже досить тривалу традицію і сягає початку 30-х рр. ХХ ст. 

Його засновником можна вважати редактора видання “Ziemia Stanisławowska” Г. Сейдлера, 

котрий в 1930 р. видав невеличку брошуру під назвою “Śniatyn: szkic monograficzny”
1
. У даній 

праці автор намагався датувати першу згадку про місто над Прутом 1158 р. На його думку, 

Снятин, будучи важливим стратегічним пунктом, опинився в центрі боротьби між галицьким 

князем Ярославом Володимирковичем та колишнім звенигородським правителем Іваном Рос-

тиславичем Берладником. Розвиваючи свою думку, Г. Сейдлер твердив, що після повернення 

Снятина під контроль Ярослава, місто було віддане у короткочасне володіння опальному 

візантійському імператорові Андроніку Комнену, котрий у 1165 р. перебував у Галицькому 

князівстві
2
.    

Цілком ймовірно, що ця оригінальна, але повністю відірвана від історичних джерел, 

теза Г. Сейдлера, так і залишилася б непоміченою, якщо б у 1950-х рр. радянська влада не вирі-

шила відзначити ювілей Снятина. Запропоноване польським краєзнавцем датування першої 

згадки міста прекрасно вписувалося в цей задум. Його одразу ж підхопила преса. 1 червня 

1958 р. у снятинській районній газеті “Колгоспник” вийшла стаття історика А. Рузанова
3
 під 

                                                 
*
 За допомогу у пошуку матеріалів до даної статті висловлюю щиру подяку працівникам і аспірантам 

факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника – Галині Микитюк, Андрію Корольку та Остапу Кардашу. 
1
 Seidler H. Sniatyn: szkic monograficzny. Stanisławów : Ziemia Stanisławowska, 1930. S. 1–14. 

2
 Там само. S. 4. Див. також український переклад праці: Сейдлер Г. Снятин: нарис монографічний. Ста-

ниславів 1930 року. Накладом редакції Землі Станиславівської. Переклад з польської мови. Віки гово-

рять. Матеріали до історії Снятинщини від найдавніших часів, приг. М. Бажанський. Дітройт : Бібліо-

тека видавництва “Снятин”, 1981. С. 26.   
3
 Про нього відомо тільки, що він був кандидатом історичних наук. Встановити його місце праці не 

вдалося. Див.: Бажанський М. Вступне слово, пояснення до матеріалів. Віки говорять... С. 6–7.   
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назвою “До 800-річчя Снятина. Дещо з історії нашого міста”
4
. Плутаючись у датуванні першої 

згадки про Снятин – 1148 р. чи 1158 р. – він в кінцевому результаті випрацював компромісний 

варіант і заявив: “1158 рік треба рахувати часом узаконення міста Снятин, хоч вперше воно 

згадується в літописі за 1148 рік”
5
. Тут же А. Рузанов спробував пояснити і походження назви 

міста. На його думку, воно носило ім’я “одного із синів галицького князя Ярослава Осмо-

мисла”
6
. Якого саме сина Ярослава малося на увазі, історик не уточнив. Незабаром, 23 липня 

1958 р., в івано-франківській обласній газеті “Прикарпатська правда” появилася стаття голов-

ного редактора “Колгоспника” А. Шидловського під назвою “Снятину 800 років”, з інформа-

цією про офіційне святкування цієї події 26 жовтня 1958 р. 800-річчя Снятина А. Шидловський 

“обґрунтував” тим, що “історія зберегла згадку про нього ще з 1158 року в найдавніших спис-

ках Іпатіївського літопису”
7
. Ще через місяць, 29 серпня того ж року, вийшла чергова стаття 

А. Рузанова, під назвою “З історії нашого міста. Звідки походить назва Снятин”
8
. У даній праці 

історик вже не сумнівався в тому, що місто вперше згадане саме у 1158 р. Тут же він запропо-

нував нове пояснення походження назви населеного пункту: “місто Снятин носить ім’я воєводи 

Коснятина Сірославовича, який в 1158–1159 роках відстоював його від наступаючих шести-

тисячних військ Івана Ростиславовича”
9
. Після появи згаданих публікацій, 26 жовтня 1158 р. 

відбулися святкування ювілею
10

. Присутні на ньому були не тільки представники влади та 

місцеві жителі, але і офіційна делегація української діаспори з Канади
11

.  
Офіційне святкування 800-річного ювілею Снятина у 1958 р. “затвердило” датування пер-

шої згадки про місто 1158 р. і зумовило її проникнення в академічні праці. У 1963 р. ця дата 
появилася в “Українській Радянській Енциклопедії”

12
, а згодом і в “Радянській Енциклопедії 

історії України”
13

. А починаючи з “Історії міст і сіл Української РСР” в офіційних виданнях за-
кріпилася і версія про походження назви населеного пункту від імені його “власника”, боярина 
Коснятина Сірославича

14
. Цю тезу підхопило українське діаспорне середовище

15
, а згодом і біль-

шість сучасних українських істориків та краєзнавців
16

. Поодинокі спроби окремих авторів спрос-
тувати таке твердження

17
 і датувати першу згадку про Снятин кінцем ХІV ст.

18
, залишилися 
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 Рузанов А. Дещо з історії нашого міста [До 800-річчя Снятина]. Колгоспник. 1958. № 65 (1594). 
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Франківськ : Манускрипт-Львів, 2010. С. 72–73; Войтович Л. Галич у політичному житті Європи ХІ–ХІV 
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 Миська Р. Літописні пункти Галицької землі (за писемними та археологічними джерелами). Археоло-
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непоміченими
19

. У даний час 1158 р. прийнятий як офіційна дата заснування міста і науковцями
20

, 
і офіційними органами влади

21
 та домінує на електронних ресурсах

22
. Не ставиться під сумнів і 

причетність галицького боярина Коснятина Сірославича до походження назви міста
23

.   
В  цілому, офіційна версія про першу появу Снятина на сторінках письмових джерел ви-

глядає наступним чином: у 1158 р. колишній звенигородський князь Іван Ростиславич Берлад-
ник здійснив напад на землі галицького князя Ярослава Володимирковича; оборону південних 
кордонів Галицького князівства очолював Коснятин Сірославич; воєводі вдалося успішно 
відбити напад Берладника на Снятин; місто в цей час було у власності цього боярина; назва 
Снятин походить від імені Коснятина (Снятин = Ко-снятин)

24
.  

Всі перелічені вище прихильники такого трактування одноголосно твердять, що перша 
письмова згадка про Снятин знаходиться в “Іпатіївському літописному зводі” під 1158 р. При 
чому в жодній (!) із перелічених праць немає прямого поклику на джерело – поклики або надто 
загальні

25
 або відсутні взагалі. Це вимагає ще раз звернутися до аналізу літописних даних.    

В “Іпатіївському літописному зводі” інформація про події 1158 р. розбита на два літо-
писні роки – 6665 і 6666. Під 6665 (1157/1158) р. (правильна дата: перша половина 1157 р.

26
) 

                                                                                                                                                         
18

 Див. напр.: Бучко Д. Походження назв населених пунктів Покуття. Львів : Світ, 1990. С. 110; Вортман Д. 

Снятин, місто Івано-Франковської обл. Енциклопедія історії України : у 10 т. Т. 9 : Прил – С. / ред-

кол. В. А. Смолій та ін. Київ : Наук. думка, 2012. С. 683.    
19
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Манускрипт-Львів, 2014. С. 91. 
20
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для нас має значення наступний фрагмент: “В то же веремѧ бѧше привелъ Гюрги . Ивана Ро-
стиславича . рекомаго Берладника . исъ Суждалѧ . ѡкованого . хотѧ и дати Ӕрославу зѧ-
ти своему . прислалъ бо бѧше Ӕрославъ оуже по Берладника . Ст҃ополка кн҃зѧ и Кснѧти-
на Сѣрославича . съ многою дружиною . и нача молвити митрополитъ игумени вси . Гюрге-
ви рекуче . грѣхъ ти есть цѣловавши к нему хрс̑тъ держиши в толицѣ нужи а и еще хощеши 
въıдати на оубиство . ѡн же послушавъ ихъ пусти ѡпѧть Суждалю ѡкована . оувѣдавъ же 
Изѧславъ . ѡже послалъ ѡпѧть Гюрги Суждалю и пославъ перекъı мужи своӕ . и поӕ и к 
собѣ Чернигову и тако же избави Бъ҃ Ивана ѿ великиӕ тоӕ нужа”

27
. Як чітко видно з цитованого 

тексту, в літописній статті взагалі не йдеться про напад Івана Ростиславича на володіння Яро-
слава. Джерело інформує тільки, що галицький князь відправив свою довірену особу, Косня-
тина Сірославича, до двору Юрія Володимировича в Київ, з метою добитися видачі Івана, схоп-
леного людьми Юрія. Посланцеві Ярослава не вдалося досягти поставленої мети і він 
повернуся в Галич без Берладника. Останній був відправлений назад у Суздаль, однак по дорозі 
його звільнив чернігівський князь Ізяслав Давидович. У свою чергу, під 6666 (1158/1159) 
літописним роком будь-яка інформація як про напад Івана на володіння Ярослава, так і взагалі 
про події в Галицькій землі, повністю відсутня

28
.    

Згаданий вище похід Івана Ростиславича на південне прикордоння Галицького князівства 

описаний в літописі під 6667 (1159/1160) р. (правильна дата: 1158/1159 р.
29

): “То том же лѣт̑  нача 

Ӕрославъ Галичьскъıи . искати Ивана Ростиславича . стрьичича своего . Ѧрославъ бо бѧше по-

дъмолвилъ кн҃зѣ Рускиѣ . и королѧ и Лѧдьскиӕ кн҃зѧ да бъıша ему бъıли помочьници . на Ивана . 

и ѡбѣщашас̑ ему вси . и послаша послъı Киеву къ Изѧславу Двд҃вичю . Ӕрославъ Галичьс-

кии Избигнѣва . Ст҃ославъ Ѡлгович̑ Жирослава Иванковича . Ростиславъ и Мьстиславич̑  чема . 

Мьстиславъ Изѧславичь . Жирослава Васильевича Ӕрославъ Изѧславичь . Ѡнофрьӕ . Во-

лоди Андрѣевича . Гаврила Васильевич̑  Ст҃ославъ Всеволодичь Киӕнина . король мужа своего . и 

ѿ Лѧховъ мужь свои . Изѧславъ же припрѣ всих̑  . и ѿвѣтъ . имъ давъ . ѿпусти ӕ . Иванъ же тогда 

оуполошивъсѧ . ѣха в поле къ Половцемъ . и шедъ с Половци и ста в городехъ Подунаискъıх̑ . и 

изби двѣ кубарѣ . и взѧ товара мног̑ в нею . и пакостѧше ръıболовомъ Галичьскъıмъ . и при-

доша к нему Половци мнози . и Берладника оу него искуписѧ . ҂s҃ . и поиде къ Кучелмину и ради 

бъıша ему . и ѿтуда къ Оушици поиде . и вошла бѧше засада Ӕрославлѧ 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...”
30

. Очевидно, саме цю вій-

ськову акцію Івана Ростиславича проти Ярослава Володимирковича дослідники трактують як 

“похід на Снятин”. Однак, з літописного повідомлення чітко слідує, що об’єктом нападу Берлад-

ника був спочатку Кучелмин (суч. с. Ломачинці Сокирянського р-ну Чернівецької обл.), а згодом 

Ушиця (суч. с. Стара Ушиця Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.), тобто бойові дії 

велися далеко від сучасного Снятина (відстань по прямій лінії від Кучелмина і Ушиці до міста 

над Прутом становить не менше 100 км). Після невдачі під Ушицею Іван відмовився від 

продовження бойових дій і відправився в Київ (іл. 1).  

Не згадується Снятин і в описі подій 1148 р.
31

, як це припускав А. Рузанов, чи у літо-

писній розповіді про надання Ярославом Володимирковичем “нѣколико городов” Андроніку 

Комнену в 1165 р.
32

, як твердив  Г. Сейдлер.   
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Таким чином, уважний аналіз цитованих літописних повідомлень дозволяє однозначно 

ствердити, що теза про оборону Коснятином Сірославичем Снятина від військ Івана Рости-

славича в 1158 р. опирається на помилковій інтерпретації та ототожненні двох різних подій – 

місії галицького воєводи в Київ весною 1157 р. і поході Берладника на Кучелмин і Ушицю 

восени 1158 р. Можна також чітко і однозначно ствердити – ні під 1158 р., ні під наступними 

роками “Іпатіївський літописний звід” не містить жодної інформації про Снятин. Більше того, 
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назва “Снятин”, або наближена до неї, взагалі не відома раннім руським літописам
33

. Виходячи 

з цього, першою достовірною письмовою інформацією про місто над Прутом необхідно 

вважати його згадку на сторінках “Хроніки” Янка з Чарнкова під 1382 р.
34

.    

Викладені вище аргументи ставлять під поважний сумнів і можливе перебування 

Снятина у власності Коснятина Сірославича чи походження назви цього населеного пункту від 

імені галицького воєводи. Коснятин згадується на сторінках літопису чотири рази. Вперше – у 

цитованому вище фрагменті з 6665 літописного року, коли він, за розпорядженням галицького 

князя Ярослава, відправився “съ многою дружиною” до Києва по Івана Ростиславича
35

. Як від-

мічалося вище, дана місія зазнала невдачі, після чого воєвода повернувся в Галич. Вдруге 

Коснятин віднотований під літописним 6668 (1160/1161) р. (правильна дата: 1159/1160 р.
36

), 

коли на чолі “Галичанъı” допомагав чернігівському князеві Святославові Ольговичу в поході 

проти удільного правителя Вщижа, Святослава Володимировича
37

. Ще раз “Кснѧтинъ . же [...] 

бѧше . воевода съ Галичанъı” згаданий під 6680 (1172/1173) р. (правильна дата: 1169/1170 р.
38

), 

коли брав участь в поході володимирського князя Мстислава Ізяславича на Київ і Вишгород 

проти Гліба Юрієвича і Давида Ростиславича
39

. Востаннє Коснятин зустрічається на сторінках 

джерел у 6681 (1173/1174) р. (правильна дата: 1170/1171 р.
40

) серед галицьких бояр, котрі 

підтримали княгиню Ольгу, опальну дружину князя Ярослава Володимирковича, і спільно з 

нею відправились у польські землі, де знаходилися вісім місяців
41

. Необхідно наголосити, що у 

жодному із цих повідомлень не говориться про можливе перебування Коснятина в Попрутті, 

ані тим більше про якісь його володіння в цьому регіоні. Таким чином, літописні дані не дають 

жодних підстав пов’язувати Коснятина Сірославича із сучасним Снятином.  

Кидається у вічі і надзвичайно велика різниця у часі між фактичною появою населеного 

пункту, діяльністю Коснятина Сірославича та першою достовірною письмовою згадкою 

Снятина. Археологічні дослідження дозволяють впевнено говорити про існування поселень на 

території сучасного міста принаймі від Х ст. (городище Снятин І) або від ХІ ст. (городище 

Снятин ІІ)
42

, тобто задовго до часів Коснятина Сірославича. У свою чергу, перша достовірна 

письмова згадка про місто під його сучасною назвою датується 1382 р.
43

 Саме з того часу назва 
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“Снятин” регулярно з’являється на сторінках актових джерел
44

 та хронік
45

. Виходячи з цього, 

більш раціональним буде шукати походження цієї назви в реаліях ХІV ст.
46

.     

Викладені вище аргументи дозволяють однозначно спростувати як датування першої 

згадки про Снятин 1158 р. чи взагалі ХІІ ст., так і можливу приналежність міста Коснятину 

Сірославичу чи походження назви цього населеного пункту від імені галицького воєводи. 

Опираючись на археологічні матеріали виникнення поселення на місці сучасного Снятина 

необхідно датувати більш раннім часом. Натомість про існування міста під назвою Снятин 

можна говорити тільки починаючи із кінця ХІV ст.  
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Summary 
The article deals with the widespread in the Ukranian historiography thesis  about the dating the first 

written mention of the town of Sniatyn in 1158 as well as the origin of its name after its possible owner, boyar 

Kosnіatyn Siroslavych. This thesis was initiated by the Polish local historian Henryk Seidler in the 1930s and 

developed by Soviet historians and publicists and also Ukrainian diaspora local historians in the 1950s–1980s. 

The official celebrations of Sniatyn’s anniversaries: the 800
th

 anniversary in 1958, the 850
th
 anniversary in 

2008, and the 860
th

 anniversary in 2018 also promoted the spreading of the mentioned thesis. Nowadays it’s 

supported by most contemporary Ukrainian historians and local historians.  

All supporters of the dating of the first written mention of Snіatyn in 1158 and the origin of its 

denomination from the name of boyar Kosnіatyn Siroslavych argue that such information about the city can be 

found in the “Hіpatian Codex” under the year 1158. In fact, the information about the events of 1158 is broken 

down into two chronicle years in the “Hіpatian Codex” – 1157/1158 and 1158/1159. There are absolutely no 

mentions of Snіatyn. They are also absent in the describing of the events of 1158/1159, when the former prince of 
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“Snyathinensi”), 226 (1482 : “Capitaneo Snyathinensi”); T. 5. Lwów : staraniem Galicyjskiego Wydziału 

Krajowego, 1875. S. 39 (26 X 1416 : “Sniathinensi districtibus”), 78 (9 II 1435 : “Snatin”), 95–96 (2 IX 1439 : 

“capitaneus Styanthinensis”, “Snyathin”), 125–126 (10 II 1444 : “Snatinensi”), 186–187 (16 III 1456 : 

“Snyatinensis”, “Snyatninensi”), 204 (5 XII 1457 : “Snyatinensis”), 211 (28 V 1466 : “Snyatinensi”). Див. 

також: Dörferówna A. Buczacki Michał Mużyło. Polski Słownik Biograficzny. T. 3. Kraków : Nakładem 

Polskiej Akademii Umijętności, 1937. S. 85 (1436); Kurtyka J. Podole w czasach jagiellońskich. Studia i 

materiały / oprac. M. Wilamowski. Kraków : Societas Vistulana, 2011. S. 436 (16 VI 1427); Gąsiorowski A. 

Itinerarium króla Władysława Jagiełły. 1386–1434. Warszawа : Instytut historii PAN, 2015. S. 82 (21 V 1415), 

109 (16 VI 1427).      
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 Ioannis Dlugossi Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae. Vol. 8. Lib. 11 : 1413–1430. Varsaviae : 

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. S. 54 (1415 : “Szniathyn”); Kronika Polska, Litewska, Żmódzka i 

wszystkiej Rusi Macieja Stryjkowskiego. T. 2. Warszawa : Nakład G. L. Glücksberga, 1846. S. 153 (1415). Див. 

також: “Śniatyn”. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 10. Warszawa : 

Nakł. F. Sulimierskiego i W. Walewskiego, 1889. S. 930, 932 (1415, 1448, 1485 і ін.).   
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 Не виключаючи повністю можливості походження назви “Снятин” від антропоніму “Коснятин”, 

вважаю однак безпіставним привязувати її до особи саме Коснятина Сірославича. 
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Zvenyhorod Ivan Rostyslavych (Berladnyk) attacked the southern borders of the Galician principality – the cities 

of Kuchelmyn and Ushytsіa. We can also clearly and unequivocally state that the name “Snіatyn”, or its 

approximate denomination, is not found in the early Rus’ian chronicles at all, and the first reliable mention of 

Sniatyn is found in the “Chronicle” of Janko from Czarnków under the year 1382. The above-outlined 

arguments cast doubt on the possible presence of Sniatyn in Kosnіatyn Siroslavych’s property or the origin of 

the name of this locality from the name of the Galician voivode. Kosnіatyn is mentioned on the pages of the 

chronicle four times – in 1157/1158, in 1159/1160, in 1169/1170, and in 1170/1171. Neither of these mentions  

refers to Kosnіatyn’s possible presence in the Prut basin or hispossible possessions in this region. Thus, the 

chronicle data doesn’t give any reason to associate Kosnіatyn Siroslavych with modern Snіatyn. 

The above arguments allow to refute unequivocally both the dating of the first mention of Snіatyn in 

1158 or in the 12
th

 century at all, as well as the possible affiliation of the town to Kosniatyn Siroslavych or the 

origin of the name of this locality from the name of the Galician voivode. Based on archaeological materials of 

the emergence of the settlement on the site of modern Snіatyn, it should be dated earlier. Instead, the existence of 

the city called Sniatyn can be asserted only from the end of the 14
th

 century. 

Keywords: Kosnіatyn Siroslavych, Snіatyn, Pokuttіa, the Halych voivode. 
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