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Віталій НАГІРНИЙ

КОСНЯТИН СІРОСЛАВИЧ І ВОЛОДИСЛАВ 
КОРМИЛЬЧИЧ: КІЛЬКА МІРКУВАНЬ ПРО 

МОЖЛИВУ СПОРІДНЕНІСТЬ

У ііістатті проаналізовано концепцію українського 
сходознавця Омеляна Пріцака, згідно з якою 

галицький воєвода Коснятин Сірославич був кормильцем князя 
Володимира Ярославича та батьком боярина Володислава 
Кормильчича. Проведений аналіз джерел показав, що немає 
достатніх підстав для ствердження, що Сірославич був 
вихователем Володимира і що теза про родинні зв’язки між 
Коснятином та Володиславом не має достатньої аргументації 
і залишається тільки цікавою гіпотезою. Більш правдоподібно, 
що Володислав Кормильчич був сином жінки-кормилиці, тобто 
молочним братом галицького князя, і що саме цією обставиною 
був зумовлений його винятковий вплив у Галицькій землі.
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Наприкінці 2005 р. видатний український сходознавець-
тюрколог Омелян Пріцак закінчив приготування праці “Коли 
і ким було написане «Слово о полку Ігоревім»”, яка побачила 
світ уже після його смерті (29 травня 2006 р.) у київському 
видавництві “Обереги” в 2008 р. Вся книга присвячена пошуку 
відповіді на два ключові питання – коли і ким було написано 
“Слово”1. В загальному О. Пріцак дійшов наступного висновку: 

1 Пріцак О. Коли і ким було написано “Слово о полку Ігоревім”. – Київ, 2008. 
Див. також критичний огляд книги: Толочко О. [рец.:] Пріцак Омелян. Коли 
і ким було написано “Слово о полку Ігоревім”. К. : Обереги, 2008, 359 с. // 
Ruthenica. – Вип. 7 – 2008. – С. 252–254. 
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і літописну версію походу Ігоря 1185 р. у “Київському літописі”, 
і “Слово” було створено на замовлення головного героя повісті 
у період між 1198 р. і груднем 1202 р. Автором обох творів 
мав бути “боярин Володислав Коснятич († бл. 1214 р.), син 
Галицького воєводи Коснятина Сірославича, кормильця 
(вихователя) дітей Галицького князя Ярослава Осмомисла”2. 
Залишаючи фахівцям дискусії щодо автентичності “Слова”, 
часу і місця створення повісті, а також проблеми її авторства, 
зупинюся тільки на аналізі тези про можливі родинні зв’язки 
між Коснятином Сірославичем і Володиславом Кормильчичем.

Наскільки мені відомо, український сходознавець став 
першим дослідником, хто зробив спробу пов’язати між собою 
родинними зв’язками ці дві відомі постаті другої половини 
ХІІ і початку ХІІІ ст.3 У більшості сучасних авторів концепція 
О. Пріцака не викликала жодної реакції – дослідники її 
просто не помітили4. Видавалося би, що запропонована теза 
так і залишиться поза увагою істориків. Однак в окремих 
спеціалізованих працях, присвячених просопографічним 
студіям над руською середньовічною елітою, вона все ж таки 
знайшла підтримку і сприймається як доведений факт5. Таке 

2 Пріцак О. Коли і ким було написано... – С. 262.
3 Розгляду цього питання автор присвятив окремий параграф у своїй 

праці. Див.: Там само. – С. 140–145.
4 Див.: Волощук М. “Вокняжениє” галицьке Володислава Кормильчича 

(1210–1214 рр., з перервами): міфи і реальність // Вісник Прикарпатського 
університету. Історія. – Вип. 15. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 38–47; Його ж. 
Невідомі сторінки біографії Володислава Кормильчича (1214–1232 рр.) // 
Вісник Прикарпатського університету. Історія. – Вип. 16. – Івано-Франківськ, 
2009. – С. 29–39; Его же. Володислав Кормильчич: Венгерская бытность 
1214–1232 гг. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – 2009. – № 3 (37). – 
С. 19–20; Його ж. “Русь” в Угорському королівстві (ІХ – друга половина XIV ст.): 
суспільно-політична роль, майнові стосунки, міграції. – Івано-Франківськ, 
2014. – С. 145–174; Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Русские имена половецких 
князей. Междинастические контакты сквозь призму антропонимики. – 
Москва, 2013. – С. 197–201; Войтович Л. В. Феномен галицького боярства і його 
стосунки з князями // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного 
університету. – Т. 27. – Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 228–244; Руднік Д. 
Вплив боярських верств Галичини й Волині на державотворчі процеси // 
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету 
імені Володимира Гнатюка. Серія Історія. – 2014. – Вип. 2, ч. 2. – С. 5; Його ж. 
Боярство Південно-Західної Русі XI–XIV ст.: дис. на здобуття наук. ст. к. і. н.: 
спец. 07.00.01 “Історія України”: рукопис. – Старобільськ, 2018. – С. 175, 183, 
186–190. Пор.: Мазур О. Володислав Кормильчич: шлях до княжого столу // 
Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. 6. – Дрогобич, 2002. – С. 118–129.

5 Див., напр.: Jusupović A. Elity ziemi halickiej i wołyńskiej w czasach 
Romanowiczów (1205–1269). Studium prozopografi czne. – Kraków, 2013. – S. 278. У 
біографії Володислава автор відмітив, що у Кормильчича, дуже правдоподібно, 
було двоє братів – Яволод і Ярополк (Ibidem. – S. 277, див. також: S. 246, 
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некритичне сприйняття цієї концепції змушує проаналізувати 
її більш прискіпливо.

Суть аргументів О. Пріцака на підтвердження думки 
про родинні зв’язки Коснятина і Володислава зводиться до 
наступного: винятковий вплив Кормильчича в Галицькій землі 
пояснюється тим, що він був “сином кормильця”, а кормилець 
– це “найвища гідність, яку міг осягнути керівний член 
дружини (воєвода)”; батько Володислава був вихователем сина 
галицького князя Ярослава Володимирковича “Осмомисла”6, 
Володимира; кормилець Володимира одночасно мав бути і 
полководцем (воєводою) Ярослава; цим воєводою-кормильцем 
міг бути тільки Коснятин (Костянтин) Сірославич; відповідно – 
Коснятин був батьком Володислава.

Аналіз наведених вище аргументів варто розпочати із 
твердження історика, що кормилець Володимира Ярославовича 
обов’язково мав бути воєводою. Це зовсім не очевидно. 
Інститут кормильців на Русі, на відміну від інших інститутів 
управління – наприклад, урядів тисяцького чи воєводи – в 
науковій літературі досліджено досить слабо7. Це пояснюється 
в першу чергу малою кількістю інформації про кормильців. 
У розпорядженні дослідників є лише три прямі згадки про 
князівських опікунів. У літописній статті 6453 (945/946) р. 
названо кормильця Святослава Ігоревича, Асмуда (“Ѡльга же 
бѧшє в Києвѣ . съ сн҃омъ своимъ дѣтьском̑ . Ст҃ославомъ . и 
кормилець бѣ єго Асмудъ”)8. Під 6526 (1018/1019) р. відзначено, 

przyp. 1229), яких, гіпотетично, теж можна було би вважати синами Коснятина 
Сірославича. Однак у біографіях Яволода і Ярополка варшавський дослідник 
проігнорував можливі родинні пов’язання між ними та Володиславом (Ibidem. 
– S. 175–176, 179–180).

6 У цьому випадку подаю прізвисько “Осмомисл” за О. Пріцаком. Уважаю 
однак, що до його використання треба ставитися із обережністю. Див. про це: 
Нагірний В. Чи існував “Ярослав Осмомисл”? Про наукову коректність вживання 
прізвиська галицького князя Ярослава Володимирковича // Галич: зб. наук. 
пр. / [за ред. М. Волощука]. – Т. 4. – Івано-Франківськ, 2019. – С. 95–104.

7 Серед спеціалізованих студій можна відзначити тільки праці: 
Пресняковъ А. Е. Кормилецъ, воевода, тысяцкій // Извѣстiя Отдѣленiя Русскаго 
языка и Словесности. – Т. 13, кн. 1. – Санктъ-Петербургъ, 1908. – С. 148–174; 
Гарданов В. К. “Кормильство” в Древней Руси (К вопросу о пережитках родового 
строя в феодальной Руси IX–XIII вв.) // Советская этнография. – 1959. – № 6. 
– С. 40–58; Poppe A. Kormilec // Słownik Starożytności Słowiańskich. – T. 2. – 
Wrocław; Warszawa; Kraków, 1964. – S. 478–480; Мазур О. Релікти авункулату 
і “кормильство” у князівських династіях Рюриковичів і П’ястовичів // 
Народознавчі зошити. – Вип. 3. – Львів, 2001. – С. 419–421; Толочко П. П. Власть 
в Древней Руси. Х–ХІІІ вв. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 83.

8 Ипатьевская лѣтопись // Полное Собраніе Русскихъ Лѣтописей [далі – 
ПСРЛ]. – Т. 2. – Санктъ-Петербургъ, 1908. – Стб. 43; Лаврентьевская летопись // 
ПСРЛ. – Т. 1. – Ленинград, 1926–1928. – С. 55; Новгородская первая летопись 
старшего и младшего изводов. – Москва; Ленинград, 1950. – С. 110.
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що в Ярослава Володимировича був “корьмилець и воєвода 
Будыи”9. У 6679 (1171/1172) р. згадано, що кормильцем 
Володимира Андрійовича був посадник Паоук (“посла 
Володимирю посадника Паоука . кормилцѧ Володимирѧ”)10. У 
першому випадку Асмуда названо тільки кормильцем, а функції 
воєводи виконував Свенельд (“кормилець бѣ єго Асмудъ . и 
воєвода бѣ Свиндєлдъ”)11. У другому – Будий одночасно був 
і вихователем, і воєводою. У третьому – функції кормильця 
виконував володимирський посадник Паоук. Ці приклади 
свідчать, що вихователя молодого князя призначали не тільки 
з числа воєвод. Очевидно, що головним критерієм при виборі 
опікуна були його особисті якості і досвід, а не конкретні 
функції, якими він був наділений при князівському дворі.

О. Пріцак уважав, що воєводою, який став вихователем 
Володимира Ярославича був Коснятин Сірославич. Основним 
аргументом, котрим послужився історик, був той факт, що 
боярин зустрічається на сторінках джерел найчастіше серед 
усіх представників галицької знаті ХІІ ст.12 “Київський літопис” 
справді згадує про нього аж чотири рази. Вперше – в статті 6665 
(1157/1158) р. (правильна дата: перша половина 1157 р.13), 
коли Ярослав відправив Коснятина до київського князя 
Ізяслава Давидовича з вимогою видати Івана Ростиславича 
Берладника14. Наступний раз Сірославич віднотований під 
6668 (1160/1161) р. (правильна дата: 1159/1160 р.15), коли на 
чолі “Галичанъı” брав участь в поході на Вжищ, допомагаючи 
чернігівському князеві Святославові Ольговичу проти 
Святослава Володимировича16. В обох випадках літописні 
дані дозволяють говорити тільки про виконання Коснятином 
функцій воєводи і княжого посла.

9 Ипатьевская лѣтопись... – Стб. 130; Лаврентьевская летопись... – С. 143.
10 Ипатьевская лѣтопись... – Стб. 546. Під 6659 (1151/1152) р. також 

названий кормилець Володимира Андрійовича, однак без подання його імені: 
“Володимира же не пусти кормилець его зане . молодъ бѣ в то времѧ” (Там 
само. – Стб. 431).

11 Ипатьевская лѣтопись... – Стб. 43; Лаврентьевская летопись... – С. 55; 
Новгородская первая летопись... – С. 110. Під наступним, 6654 (946/947) р. 
Асмуда названо тільки по імені (Ипатьевская лѣтопись... – Стб. 46; 
Лаврентьевская летопись... – С. 58; Новгородская первая летопись... – С. 113).

12 Пріцак О. Коли і ким було написано... – С. 141–142.
13 Ці події, поза всяким сумнівом, відбулися не пізніше першої половини 

травня 1157 р. З літописного тексту видно, що однією із головних діючих осіб 
був київський князь Юрій Володимирович (Довгорукий), який помер 15 травня 
1157 р. (Бережков Н. Г. Хронология русcкого летописания. – Москва, 1963. – 
С. 168).

14 Ипатьевская лѣтопись... – Стб. 488.
15 Бережков Н. Г. Хронология русcкого летописания... – С. 171–172.
16 Ипатьевская лѣтопись... – Стб. 509.
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Ще раз про Коснятина говориться під 6680 (1172/1173) р. 

(правильна дата: 1169/1170 р.17) – цього року він стояв на чолі 
галицьких військ, які підтримували володимирського князя 
Мстислава Ізяславича в поході на Київ і Вишгород18. У цьому 
описі поряд із воєводою згадані також Ярославичі (“Кснѧтинъ . 
же съ Ӕрославичи бѧше . воевода съ Галичанъı”)19. О. Пріцак 
вбачав в цьому повідомленні “недвозначне підтвердження 
нашого припущення, що Коснятин був воєводою-кормильцем 
синів Ярослава, зокрема престолонаслідника – Володимира”20. 
Такий категоричний висновок не зовсім зрозумілий. По-перше, 
на основі літописного тексту можна говорити про виконання 
Коснятином тільки однієї функції – воєводи. Присутність 
у війську Ярославичів ще не дає підстав для автоматичного 
висновку, що очільник війська був одночасно опікуном одного 
із них. З літописів відомі й інші приклади, коли молоді князі 
брали участь в поході поряд із більш досвідченими воєводами. 
Так, 13-річного Володимира Всеволодовича Мономаха батько 
відправив до “Смолиньску . со Ставкомь Скордѧтичемъ”21, 
під час походу київських військ на Пересопницю і Луцьк 
весною 1155 р.22 поряд із воєводою Жирославом знаходилися 
“Вѧчесла|вли внукъı”23, а в 1244 р. в битві на р. Січниця при 
молодому Левові Даниловичу знаходилися двірський Андрій та 
воєвода Яків24. Таких прикладів можна навести більше. Однак 
жоден з них не дає поважних підстав уважати, що досвідчений 
воєвода, який супроводжував молодого князя, був одночасно 
його вихователем. По-друге, руський книжник указав, що 
в поході на Київ брали участь “Ӕрославичи”, тобто обидва 
сини Ярослава, Володимир і Олег. Якщо хоча би гіпотетично 
допустити, що Коснятин був княжим кормильцем, то чому 
його вихованцем не міг бути Олег? Адже саме його Ярослав 
особливо виділяв і вважав своїм спадкоємцем на галицькому 
троні25.

17 Бережков Н. Г. Хронология русcкого летописания... – С. 182.
18 Ипатьевская лѣтопись... – Стб. 548.
19 Там само – Стб. 548.
20 Пріцак О. Коли і ким було написано... – С. 142.
21 Лаврентьевская летопись... – С. 247.
22 Про хронологію цього походу, див.: Бережков Н. Г. Хронология русcкого 

летописания... – С. 64, 157.
23 Лаврентьевская летопись... – С. 345; Ипатьевская лѣтопись... – Стб. 479. 

Див. також: Нагирный В. Н. Туровский посадник Жирослав Иванкович. 
Просопографический очерк // Studia Historica Europae Orientalis = 
Исследования по истории Восточной Европы: науч. сб. – Вып. 12. – Минск, 
2020. – С. 37.

24 Ипатьевская лѣтопись... – Стб. 797.
25 Там само – Стб. 657.
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Востаннє Коснятин зустрічається на сторінках джерел 

у 6681 (1173/1174) р. (правильна дата: 1170/1171 р.26) серед 
галицьких бояр, які підтримали княгиню Ольгу, опальну 
дружину князя Ярослава Володимирковича, і спільно з нею 
відправились у польські землі, де знаходилися вісім місяців27. 
Після цього боярин більше не згадується в джерелах. О. Пріцак 
вважав однак, що “кормилець Коснятин Сірославич (очевидно, 
із своїм сином Володиславом) виконував свій обов’язок супроти 
престолонаслідника [Володимира Ярославича. – В. Н.] і був на 
чужині разом з ним (і його матір’ю) на другому (1174–1175) 
і третьому (1180–1184) вигнаннях”28. Але такий висновок 
відірваний від джерельних даних. Характер літописної 
інформації не дає жодного натяку на можливість такого 
розвитку подій. Невідомо навіть, чи Коснятин ще жив у 1174–
1175 і 1180–1184 рр.

У світлі проаналізованих вище літописних фрагментів 
вважаю, що немає поважних підстав говорити, що кормильцем 
Володимира Ярославича був саме Коснятин Сірославич29. З 
таким же самим успіхом ним могла бути інша довірена особа 
з оточення Ярослава – наприклад Ізбигнєв Івачевич (посол 
Ярослава в Київ у 6667 (1159/1160) р.30, правильна дата: 
1158/1159 р.)31, Тудор Єльчич/Гальчич (галицький воєвода у 
6668 (1160/1161) р. і в 6688 (1180/1181) р.)32 чи Святослав 
(князь незнаного походження на службі в Ярослава в 1157/1158 

26 Бережков Н. Г. Хронология русcкого летописания... – С. 188.
27 Ипатьевская лѣтопись... – Стб. 564. Цікаве припущення щодо можливих 

причин підтримки Коснятином Ольги висловив П. Стефанович. На його думку, 
Сірославич міг попасти в опалу після історії з підробкою княжої грамоти під час 
походу на Київ і Вишгород в 1169/1170 р. (Стефанович П. Отношения князя и 
знати в Галицком и Волынском княжествах до конца XII в. // Средневековая 
Русь. – Вып. 7. – Москва, 2007. – С. 198).

28 Пріцак О. Коли і ким було написано... – С. 144.
29 Хоча особі Коснятина Сірославича в історичній літературі приділяли 

не так вже й багато уваги, його постать, однак, встигла обрости значними 
кабінетними міфами. Наприклад, його безпідставно пов’язують із обороною 
південних кордонів Галицького князівства від військ Івана Ростиславича 
(Берладника) восени 1158 р. чи із заснуванням м. Снятина на Покутті. Дет. 
про це, див.: Нагірний В. Чи галицький воєвода Коснятин Сірославич був 
причетний до появи назви міста Снятина // Галичина: науковий і культурно-
просвітній краєзнавчий часопис. – Вип. 33. – Івано-Франківськ, 2020 (у друці).

30 Ипатьевская лѣтопись... – Стб. 497. Ізбигнєв Івачевич вперше згаданий 
ще в 6660 (1152/1153) р., як найближча особа батька Ярослава, Володимирка 
Володаревича (Там само – Стб. 449).

31 Бережков Н. Г. Хронология русcкого летописания... – С. 170–171.
32 Ипатьевская лѣтопись... – Стб. 507, 616. Про нього див.: Мельникова Е. А. 

Имя Тудоръ в домонгольской Руси: христианское или скандинавское? // 
Slověne. – 2015. – Nr 1. – S. 269–270.
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і 1170/1171 рр.)33. Відповідно, нема підстав говорити і 
про родинні пов’язання між Коснятином Сірославичем та 
Володиславом Кормильчичем.

Свого часу Михайло Грушевський припускав, що 
батьком Володислава міг бути кормилець Нездило, згаданий 
на сторінках “Галицько-Волинського літопису (Хроніки 
Романовичів)” у статті 1231 р.34 Нещодавно припущення 
українського історика підтримали російські дослідники Анна 
Літвіна та Федір Успенський35. І хоча переконливих аргументів 
на користь припущення М. Грушевського немає, ймовірність 
кровних зв’язків між Нездилом та Володиславом видається 
більш логічною, ніж можливість спорідненості Коснятина і 
Володислава.

Необхідно звернути увагу на ще одну можливість 
пояснення терміну “кормильчич”. І Омелян Пріцак36, і інші 
сучасні дослідники вважають його підтвердженням того, що 
Володислав був сином княжого кормильця-чоловіка37. Але 
боярин міг бути і сином кормилиці-жінки одного із Ярославичів, 

33 Ипатьевская лѣтопись... – Стб. 488, 564. Див. також: Грушевський М. 
Історія України-Руси. – Т. 2: XI–XIII вік. – Львів, 1905. – С. 443; Стефанович П. 
Отношения князя и знати... – С. 198–199.

34 В літописі Нездила не згадано прямо. Про нього дізнаємося з інформації 
про його дружину: “Двд҃ви оуполошивъшоусѧ теща бо его бѣше вѣрна 
Соудиславоу кормильчьӕ Нездиловаа . матерью бо си нарѣчашеть ю . вѣща емоу 
ӕко не можешь . оудержати града сего” (Ипатьевская лѣтопись... – Стб. 764–
765; Kronika halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczów) / [wyd., wstępem i 
przyp. opatrz. D. Dąbrowski, A. Jusupović przy współ. I. Juriewej, A. Majorowa 
i T. Wiłkuł]. – Kraków; Warszawa, 2017. – S. 163, przyp. 465). На основі цього 
повідомлення М. Грушевський припустив, що кормилець Нездило міг бути 
батьком Судислава, а також Володислава і Ярополка (Грушевський М. Історія 
України-Руси. – Т. 3: До року 1340. – Львів, 1905. – С. 50). В історичній науці 
теза про спорідненість Судислава із Володиславом та Ярополком не знайшла 
підтримки (див.: Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Русские имена половецких 
князей... – С. 199, прим. 4; Волощук М. М. “Русь” в Угорському королівстві... – 
С. 284–301), але можливість родинного зв’язку між Нездилом та Володиславом 
і Ярополком допускається (Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Русские имена 
половецких князей... – С. 199, прим. 4).

35 Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Русские имена половецких князей... – 
С. 199, прим. 4.

36 Пріцак О. Коли і ким було написано... – С. 140–145.
37 Петрик А. До історії боярських родів Кормильчичів, Доброславичів та 

Дядьковичів // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. 5. – Дрогобич, 
2001. – С. 32; Jusupović A. Elity ziemi halickiej i wołyńskiej... – S. 278; Мазур О. 
Володислав Кормильчич... – С. 119–120. З певним застереженням також див.: 
Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Русские имена половецких князей... – С. 197 
і 199, прим. 4. Відмінну думку представив Петро Толочко, який вважає, що 
Володислав сам був князівським кормильцем, див.: Толочко П. П. Власть в 
Древней Руси... – С. 49.
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тобто молочним братом Володимира, або – щоправда, з меншою 
ймовірністю – Олега.

Наявність на Русі кормилиць жіночої статі фіксується 
вже в “Руській Правді”38. На можливість інтерпретації 
“кормильчича” як сина жінки-кормилиці вказували ще Ізмаїл 
Срезневський39 та Михайло Грушевський40. Згодом Валентин 
Гарданов переконливо показав, що початково літописний 
термін “кормиличич” означав спорідненість саме по матері-
кормилиці, а не по батькові-кормильцю. Тільки через якийсь 
час поняття “кормилець” почали застосовувати і до чоловіків41. 
У свою чергу, Анджей Поппе справедливо відзначив, що жінки-
кормилиці малолітніх князів були на Русі не тільки в перші 
століття її існування, але й на рубежі ХІІ–ХІІІ ст. Дослідник 
звернув увагу на фрагмент “Галицько-Волинського літопису 
(Хроніки Романовичів)”, у якому описано втечу з Володимира 
вдови Романа Мстиславича з малолітніми синами Данилом і 
Васильком в 1205/1206 р., під час якої “Данила ж̑ возмѧ дѧдька 
[Мирослав. – В. Н.] передъ сѧ . изииде изъ града . Василка же 
Юрьи попъ с кормилицею возмѧ”42. Дослідник справедливо 
відмітив, що в цьому літописному описі одночасно згадано 
і дядька, тобто чоловіка-кормильця, і жінку-кормилицю43. 
Історик також дійшов висновку, що Володислав “вокняжися” в 
Галичі, “як молочний брат Володимира Ярославича (а не як син 
К. [Кормильця. – В. Н.] Володимира...)”44. На думку А. Поппе, 
саме той факт, що Володислав Кормильчич був молочним 
братом Володимира, дав підстави боярину зайняти галицький 
трон45. Аргументи польського науковця видаються досить 
переконливими.

Таким чином, віддаючи належне праці, яку виконав 
Омелян Пріцак, необхідно відмітити, що теза про родинні 

38 Памятники русского права. – Вып. 1: Памятники права Киевского 
государства X–XIII вв. / [сост. А. А. Зимин]. – Москва, 1952. – С. 110.

39 Срезневскій И. И. Матеріалы для словаря древне-русскаго языка по 
письменнымъ памятникамъ. – Т. 1: А–К. – Санкт-Петербург, 1893. – Стб. 1405–
1406.

40 Грушевський М. Галицьке боярство ХІІ–ХІІІ в. // Записки Наукового 
Товариства імени Шевченка. – Т. 20. – Львів, 1897. – С. 14. Цікаво, що згодом 
М. Грушевський змінив свою думку і припустив, що Володислав був сином 
кормильця Нездили (Грушевський М. Історія України-Руси. – Т. 3. – С. 50).

41 Гарданов В. К. “Кормильство” в древней Руси... – С. 47.
42 Ипатьевская лѣтопись... – Стб. 718–719.
43 Poppe A. Kormilec... – S. 478–479.
44 Ibidem. – S. 478.
45 Ibidem. Нещодавно таку можливість допустили А. Літвіна та Ф. Успенсь-

кий, див.: Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Выбор имени у русских князей в 
X–XVI вв. Династическая история сквозь призму антропонимики. – Москва, 
2006. – С. 69, прим. 78.
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зв’язки між Коснятином Сірославичем та Володиславом 
Кормильчичем не знаходить достатнього підтвердження в 
джерелах і залишається тільки цікавою гіпотезою. Проведений 
аналіз показав, що немає достатніх підстав для ствердження, що 
Коснятин Сірославич був кормильцем Володимира Ярославича. 
Більш правдоподібно, що Володислав Кормильчич був сином 
жінки-кормилиці, тобто молочним братом галицького князя 
і що саме цією обставиною був зумовлений його винятковий 
вплив у Галицькій землі.

Vitaliy NAGIRNYY

KOSNYATYN SIROSLAVYCH AND 
VOLODYSLAV KORMYLCHYCH: SOME 
CONSIDERATIONS ABOUT A POSSIBLE 

RELATIONSHIP
The article analyzes the hypothesis of the Ukrainian 

orientalist Omelyan Pritsak according to which Halych voivode 
Kosnyatyn Siroslavych was a patron (Old Ruthenian ‘kormylets’) of 
Prince Volodymyr Yaroslavych and the father of boyar Volodyslav 
Kormylchych. The analysis of the sources has shown that there 
are insuffi cient grounds for asserting that Siroslavych was an 
educator of Volodymyr and the thesis of family relationship 
between Kosnyatyn and Volodyslav does not have suffi cient 
evidence and remains to be an interesting hypothesis only. The 
theory that Volodyslav Kormylchych was the son of a wet nurse, 
that is a foster brother of the Halych prince, seems to be more 
plausible. His exceptional infl uence in the Galician land could be 
explained by this circumstance. 

Keywords: Kosnyatyn Siroslavych, Volodyslav Kormylchych, 
Omelyan Pritsak, ‘kormylets’, voivode.
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