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ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ КИЇВСЬКИЙ ВСЕВОЛОД ЯРОСЛАВИЧ 
(1077— 1093)

В історії бувають інколи такі скоміпліковані політичні ускладнення, 
що й геніяльний володар не може їх  розв’язати й умирає залишаючи 
по собі славу звичайної людини. Або раптом виринає дужа постать, 
в тіні якої губляться інші, хоч вони теж  були не звичайні, але -великий 
їх  притьмарив. До цього ще долучається опінія якогось видатного 
історика, за яким (повторяють і другі, що цей, чи той князь був пере
січний, неенерґійний, із слабими природними даруваннями й т. п. Та
ке сталося з князем Ярополком І Святославичем (970—979), якого 
вважали слабкою особистістю, і внаслідок цього історична наука мало 
цікавилася його особою і його добою. Щойно в останніх роках перед 
війною появилися спеціяльні праці присвячені Ярополкові, в яких 
показано видатну ролю цього князя в початковій історії нашої дер- 
жавности. Напр., В. Заїкин повністю реабілітував Яроіполка й доказав, 
що Ярополк — це був один з видатніших діячів старої Руси.1

На нашу скромну думку подібна доля стрінула пізнішого велико
го князя київського Всеволода — четвертого сина Ярослава Мудрого; 
напр., «Енциклопедія Українознавства» назвала Всеволода «слабим 
адміністратором»,2 хоч її /попередниця «Українська Загальна Енци
клопедія» не завагалася назвати Всеволода «найвизначнішим сином 
Ярослава Мудрого».3 То ж  спинім -коротко свою увагу на особі й ді
яльності князя Всеволода Ярославича.

Молодість Всеволода

Всеволод народився 1030 p., бо під цим роком Літописець записав: 
«И родися Ярославу четвертий синъ, и нарече имя ему Всеволодъ.4

1 В. Заїкин, Християнство на Україні за часів Ярополка I (969—979) 
«Записки ЧСБВ», т. III, вип. 1-2 і 3-4, Львів 1930.

2 Енциклопедія Українознавства (В. Кубійович), Словникова частина, 
стор. 322.

3 Українська Загальна Енциклопедія (Ів. Раковський) Львів—Оганисла- 
вів—Коломия, т. І, стор. 666.

4 Повесть временних лет (підгот. Д. Лихачева), Москва—Ленинград 
1950, т. І, стор. 101.
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На іншому місці літописець каже, що Всеволод «б'Ь бо любимъ отцемъ 
паче всея братьи, егоже имяше .присно у себе».5 М іж найстаршим 
братом Ізя'Славом, Святославом і Всеволодом був ще один брат, що 
скоро іпомер і літописець не згадує його імені. Тому пізніше Всеволод 
був третім оином Ярослава М. Мавши коло двадцяти років, Всеволод 
одружився з грецькою царівною — дочкою візантійського імператора 
Костянтина Мономаха. Справді акад. С. Платонов називає її тільки 
«роственницею» візантійського імператора,6 одначе літописець під ро
ком 1053-ім заіписав дослівно таке: «У Всеволода родився син, и наре
че имя ему Володимеръ, отъ ц ар и ц і грькьнЬ».7

В іншому місці літописець написав таке про Всеволодового бать- 
ка-Ярослава Мудрого: «Ярослав ж е сей, якож е рекохомъ, любимь б'Ь 
книгамъ. многи написан і в свят'Ьй Софьи церкви, юже созда сам».8 
Цю любов до книг одідичив (по батькові його улюблений син — Все
волод. ВІН (ВИВЧИВ п ’ять чужих (МОВ, хоч не виїздив нікуди поза 
Русь. Син Всеволода — Володимир (по матері) Мономах підкреслює 
незвичайні знання батька кажучи: «отець мой, дома С'Ьдя, изуміяше 
5 язы къ, — в том бо честь есть отъ инЪхъ земель». Цей ф акт оціню
ють звичайно, яко доказ «особливої освіти» — каж е М. Грушевський,9 
але йото треба оцінити теж, як  доказ небуденних здібностей і пиль- 
ности Всеволода. Грецької мови він вчився за допомогою своєї жінки
— візантійської царівни, або від своєї дочки ігумені — Янки, що знала 
досконало грецьку мову.10 Це знання мов Всеволода могло мати і суто 
практичне значення в пізніше досить розвинених державних дипло
матичних взаєминах.

Всеволод переяславським князем

Року 1054 помер великий князь Ярослав.10а Перед смертю він роз
ділив руські землі між своїх синів. Найстаршому синові Ізяславові 
дав Київ і, вчинивши Ізяслава своїм наслідником наказав іншим бра
там слухати Ізяслава, Святославові дав {Чернігів, Всеволодові — Пе
реяслав, Ігореві — Володимир, а В ячеславові — Смоленськ.11 Д. Ли
хачев каже, що в -першому літописі Новогородському повніше вичис
лено землі, які належ али до головних городів. І так Всеволод крім 
Переяслава отримав іще- Ростов, Суздаль, Білеорезо і Поволжя.12

5 Д. Вр. Л., стор. 108.
в С. Платонов, Учебник русской истории, Прага 1924, т. I, стор. 44.
7 П. Вр. Л., crop. 108.
8 Там же, стор. 103.
9 М. Грушевський, Історія, України Руси, т. II, Львів 1905, стор. 81.
10 м . Чубатий, Історія Християнства на Руси Україні, Рим—Нью-Йорк 

1965, стор. 321.
Юа Д. [Вр. Л., стор. 108.
11 Там же, стор. 108.
21 Д. Лихачев. Комментарии до П. Вр. Л., т. II, стор. 389.
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Грушевський думає, що крім цього Ростислав отримав Галичину, а 
Всеслав — Полоцьк.13 З цього числа п ’ятьох володарів були три рідні 
брати, інші два — їх близькі свояки.

К ілька років після смерти Ярослава пройшли тихо. Старші Ярос- 
лавичі жили в любові — як їм радив батько і серед тієї любови по
ширювали свої землі на некористь інших свояків. Найстарший Ярос- 
лавич Ізяслав не зумів стати зверхником над своїми братами, як 
цього бажав батько. Літописець каж е «красень и тЪломъ в ел и к ъ . . .  
но оро-стъ мужь умом».14 У висліді цього склався трію'мвірат трьох 
старших Ярославичів: Ізяслав, Святослав і Всеволод, близьких су
сідів (Київ—Чернігів—-Переяслав) і водночас найсильніших м іж  кня
зями. Ізяслав полагоджував всякі важливіш і справи разом з братами 
Святославом і Всеволодом спільно, навіть там, де справа стосувалася 
його самого. Три брати разом видавали нові закони, разом перевели 
брата Ігоря з Володимира до Смоленська, разом ходили походом на 
торків, разом увільнили ув’язненого дядька Судослава.15 Ця спільна 
діяльність членів тріюмвірату мала на меті в першу чергу розширити 
свої землі. І так, коли помер смоленський князь В’ячеслав, тріюмві- 
рат силоміць перевів на його місце його старшого брата Ігоря, а Во
линь узяв собі; коли помер Ігор залишивши двох синів, тріюмвірат 
поділив його смоленську волость між  собою не давши нічого малим 
братаничам. «Якби цей поділ удержався довший час, міг був мати 
далекосяглі політичні наслідки — каж е С. Томашівський;16 одначе 
він іперетривав тільки один рік».

К ілька років пізніше в українських степах появилися нові орди 
численніші й сильніші від торків, себто половці, або кумани, що біль
ше ніж  півтора століття стають справжнім Божим бичем іна Руську 
землю. Боротьба з половцями наповнює собою всю дальшу історію 
південної Русі аж  до приходу татар у першій половині ХІІІ-го сто
ліття.17

Року 1068 половці погромили трьох старших Ярославичів над річ
кою Альтою і страшенно спустошили передусім волость Всеволода — 
Переяславщину. Всеволод докладав усіх зусиль, щоб свою волость 
відбудувати. Наслідком розгрому князів була революція в Києві, звід
ки Кияни вигнали Ізяслава. Але той за допомогою польського короля 
Болеслава II Смілого здобув назад київський престіл. Як коШіенсацію 
за допомогу Болеслав захотів Перемишль. Року 1073 між  Ярослави- 
чами дійшло до незгоди за полоцький уділ і тепер два молодші брати 
Святослав із Всеволодом вигнали з Києва найстаршого брата Ізяслава, 
якого з волі батька, повинні були слухати. На київському столі засів, 
як  великий князь, Святослав Ярославич (1073—1076), відступивши

13 м . Грушевський, цит. твір, стор. 47.
14 П. Вр. Л., стор. 134.
із М. Грушевський, іцит. твір, стор. 52.
16 С. Томашівський, Історія України , старинні і середні віки, Мюнхен 

УВУ 1948, стор. 48.
17 Дм. Дорошенко, Нарис історії України, Варшава 1932, т. І, стор. 55.
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Всеволодові Переяславщину, Смоленщину, Волинь і Турівщину. Бо
леслав II, загрожений з боку чехів, не міг тепер помогти Ізяславові. 
Також взаємини з німецьким цісарем Генріхом IV, а навіть з папою 
Григорієм VII нічого не дали Ізяславові. Тим часом помер Святослав. 
На його місце в Києві сів Всеволод із Переяслава. Але 1077 р. вер
нувся Ізяслав з польським військом. Всеволод пішов Ізяславові на 
зустріч з військом на Волинь, одначе — як  каж е Грушевський — 
«битися не відважився цей обережний і вирахований князь».18 Він 
волів застосувати прихильно вичікуюче становище супроти брата. 
Між братами дійшло до угоди, вони разом вернулися до Києва й Ізяс- 
лав знов, уж е втретє сів на київському престолі (1077 p.).

Чи Всеволод поступив так з політичної обережности, чи з пошани 
до старшого брата, чи не бажав проливу братньої крови, у всякому 
разі — це було розумне рішення, яке вказує на політичну зрілість 
і розум Всеволода.

Коли ж  між Всеволодом і Святославичами вибухла боротьба за 
Чернігівщину, яку Всеволод загарбав на основі порозуміння з Ізясла- 
вом, бо вони обидва вважали небіжчика Святослава тільки тимча
совим інтрузом на київському престолі, Ізяслав став по стороні брата 
проти братаничів і в битві на «нежатиній ниві» коло Чернігова на
ложив головою 1078 р. Так скінчив своє драматичне життя перший 
представник сеньйорату, даючи наглядний доказ, що така система на 
Русі неможлива.19

Всеволод великим київським князем (1078—1093)

Із синів Ярослава залишився тільки один Всеволод, якому не міг 
вже ніхто перечити старшинства і київського престола. Прогнавши 
Святославичів із Чернігівщини 1077 p., володів він більшістю русь
ких волостей. Тільки Полоцька земля залиш илася дальше за Всесла- 
вом; Ізяславичам дісталися: Володимир, Турів і Пинське (Ярополкові) 
та Новгород (Овятополкові). Сам Всеволод мав тепер: Київ, Чернігів, 
Переяслав — усе ядро Руської держави, а ще Смоленськ і Поволжя, 
отже разом більшу частину Ярославової спадщини.20 Літописець ка
же: «Всеволодъ ж е с'Ьде ЇСиев'Ь на столі отца своего и брата своего, 
приимъ власть руськую всю».21

М айже вся внутрішня політика Всеволода за його п’ятнадцятиліт
нього князювання обмежувалася тим, щоб охороняти зібрані землі 
й відбиватися від «князів-ізгоїв». А за Всеволода було їх  уж е поважне 
число, не беручи до уваги тут полоцької лінії і Бориса В ’ячеславича, 
по супротивному боці бачимо м іж  ізгоями: чотирьох Святославичів

18 м. Грушевський, цит. твір, т. II, стор. 68.
19 С. Томашівський, цит. твір, стор. 50.
20 М. Грушевський, цит. твір, стор. 71.
21 П. Bp. JL, т. І, стор. 135.
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(Романа, Олега, Давида й Ярослава), двох Ігоревичів (Давида і його 
брата) й трьох Ростиславичів).22

Князі-ізгої намагалися здобути свої землі й на допомогу приво
дили собі половецькі ватаги; особливо зловісної слави придбав собі 
Олег Святославич, якого «Слово о полку Ігореві» називає Гореслави- 
чем. Помічником Всеволода в його держаній праці був його син Воло
димир Мономах, що з його доручення об'їздив усі землі і поладнував 
усякі справи.23 Крім цього на українські землі часто нападали степо
вики. У воєнних походах теж  часто Всеволода виручав його син Воло
димир Мономах через те, що Всеволод був слабкого здоров’я. Літо
писець каже: «В сих печалех всташа и недузи ему».24 Мабуть тут 
і треба ш укати джерела тієї леґенди, що нібито Всеволод був мало- 
енерґійний. Вдержати такі простори Руської землі й оборонити їх 
перед князями-ізгоями і перед степовиками — вже це одне вимагало 
незвичайної енергії.

Всеволод, як  освічена людина, вніс значні зміни і доповнення в 
«Руську Правду» т. зв. «Правду Ярославичів».25 Як відомо «Руська 
Правда» це збірник норм давньоруського права XI—XII стол., що 
лягли в основу староруського права і цінне джерело правової системи 
Київської Руси. Досі відомо понад 100 списків «Руської Правди». Всі 
описки діляться на три основні редакції коротку, .розширену й ско
рочену. «Коротка Руська Правда» найстарша. Вона складається з 
двох частин: з «.Правди Ярослава» і  «Правди Ярославичів», себто си
нів Ярослава. «Правда Ярослава» це загальний запис звичаєвого пра
ва, де немає подрібних норм, тільки кара за  вбивство, покалічення, 
побої, крадіж  коня і т. п. «Правда Ярославичів» уж е чітко відбиває 
характер суспільних стосунків, захищає недоторканість земельної 
власности, інвентаря, маєтку, коней, худоби, птахів.26 І саме до ре
дакції тієї «Правди Ярославичів» багато спричинився Всеволод, як  
освічений князь, що знав п ’ять чуж их мов іі міг знати правові систе
ми чуж их держав.

Крім цього Всеволод заснував Києво-Видубецький манастир, за пе
реказом на тому місці, де до берега прибився ідол Перуна. Перша лі
тописна звістка під роком 1070-им каже: «В се ж е л'Ьто (1070) залож е
на бысть церков святаго М ихаила в монастирі Всеволож'Ь».27 Року 
1088 посвячено головну церкву св. Михаїла. «В л'Ьто 6596 (1088) свя
щенна бысть церкы святаго М ихаила манастыря Всеволожа митро- 
политомъ Иваномъ и епископы Лукою, Исаием, И ваном ъ. . .  ».28 Особ
ливою прихильністю ставився до манастиря і ним опікуватися Всево-

22 с. Тамашіївський, цит. твір, стор. 51.
23 I. Хшгмськией, Історія України , Нью-Йорк—Мюнхен 1949, НТІІІ, 

стор. 55.
24 П. Вр. Л., т. I, стор. 142.
25 Українська Радянська Енциклопедія, т. З, Київ 1960, стор. 33.
26 Див. Українська Радянська Енциклопедія, т. 12, Київ 1963, стор. 448.
27 П. Вр. Л., т. І, стор. 116.
28 Там же, стор. 137.
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лодів син — Володимир Мономах. Ігумен видубецького манастиря 
Сильвестер писав «Повість временних літ». Манастир кілька разів 
зазнавав руйнацій. У XVII-ім стол. відбудував його митр. П. Могила. 
Іконостас належав до найкращих зразків барокко. Большевицька вла
да манастир зруйнувала.29 Всеволод збудував теж  манастир св. Андрея 
для своєї дочки Анни.29а

Деякі історики (напр., С. Томашівський) роблять закиди Всеволо
дові, що він окружався молодими дружинниками, слухав їх  ради, що 
не виходило на користь держави, бо загально нарікано на здирства 
княж их урядників (тивунів). Виникає питання: чи цього закиду не 
можна витлумачити на добре? Себто, що Всеволод ішов на зустріч но
вим течіям, що їх репрезентували молодші бояри і дозволяв їм заво
дити нові способи управи. Найкраще загляньмо до самого джерела, 
себто до літопису, як  він про це висловлюється. Літописець записав 
дослівно так: «И (Всеволод) нача любити омыслъ іуних, сов'Ьт творя 
с ними; си ж е начаша заводити й, негод овати дружини своея первия 
и людем не доходити княж е правди, начаша ти іуним грабити, людий 
продавати, сему не вЪдущу в болъзпех своих».30 Із слів літописця зов
сім не виходить, що Всеволод потурав молодим, або, що йому не ста
вало енерґії кермувати молодими дорадниками, а лише, що молоді й 
амбітні реформатори використовували владу для своєї особистої ко- 
ристи, а Всеволод через свою недугу не знав про це (сему не в'Ьдущу 
бользнехъ своихъ).. Така наша думка в цій справі.

Про зовнішню, себто закордонну політику Всеволода знаємо неба
гато. З  того часу як  західні українсько-руські землі відокремилися 
від Києва, Всеволод мав менше нагоди мати зносини з західно-евро- 
пейськими землями, напр., з Польщею й Угорщиною. Натомість Все
волод мусів мати якісь взаємини з Німеччиною, бо його дочка Евпра- 
ксія вийшла зам іж  за  саксонського марґрафа, а коли, повдовіла, оже
нився з нею 1089 р. німецький цісар Генріх IV, але це подруж жя було 
нещасливе. Німецькі хронікарі оповідають страхіття про те, як  Ген
ріх зневажав свою жінку. Врешті вона втекла від нього до маркґра- 
фині Матільди тосканської і  за її посередництвом звернулася до папи 
римського. Справу її з чоловіком обмірковувано на синоді в Констан
ці, а потім у Пяченці 1095 p., Генріха засуджено і виклято, а Евпрак- 
сія вернулася на Русь, де постриглася в черниці. Під роком 1106-им 
літописець записав: «В се ж е л-Ьто пострижеся Еупраксія Всеволожа 
дщи месяца декабря въ 6 день».31 Одначе слушно запримічу є М. Гру
шевський, кажучи: «Шлюб цей, зрештою, незалежно навіть від свого 
нещасливого характеру, не міг мати для Русі особливого політично

29 Енциклопедія Українознавства, словникова частина, з. 4, стор. 247. 
29а І. Крипякевич, М. Голубець, Велика історія України, Вінніпег 1948

(вид. І. Тиктора), стор. 169.
30 п . В.р. Л., т. І, стор. 142.
31 П. Вр. Л., т. І, стор. 186.
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го значення уже тому, що Генрих і Німеччина тоді були зайняті сво
їми справами».32

Всеволод мав тісні зв’язки  з Візантією, знаємо, що він сам оже
нився з візантійською царівною і, не вважаю чи на зміни династій на 
візантійському престолі, Всеволод дальше піддержував ці зв’язки. 
Найліпший доказ — це заслання Олега до Царгороду 1079 р. Дехто 
(Васільєвский) припускає, що візантійський цісар М ихаїл Дука сва
тав свого брата за Всеволодову дочку.33 Також син Всеволода — Воло
димир Мономах мав тісні зв ’язки з Візантією.

Крім цього Всеволод підтримував взаємини із скандинавськими 
краями. Свого сина Володимира Мономаха він оженив з дочкою ан
глійського короля Гаральда, а свого внука Мстислава з дочкою швед
ського короля Інга — Христиною.34 Отже Всеволод мав широкі дина
стичні зв ’язки.

Всеволод помер 13 квітня 1093 р. на 63-ому році життя в присут
ності своїх синів: Володимира Мономаха й Ростислава. Його похова
но ;в Софійській катедрі коло гробу батька Ярослава, що собі цього 
бажав, бо любив його більше, ніж  його братів.35

Хоч Грушевський не дуж е прихильний Всеволодові — то все ж  
таки мусів признати, що «Всеволод був дуже зручним, вирахованим 
політиком .. . Д ри тім усім він дуже вважав на вимоги й погляди су- 
еіїільности і вславився своїм зразковим життям».36 Про це останнє 
літописець висловлюється так- «Сей бо благоверный князь Всеволод 
бЪ издьтска боголюбивъ, любя правду, набдя убогыя, въздая честь 
епискоиомъ и презвутеромъ излиха ж е любяше черноризници и по- 
даяш е требованье имъ. БЪ ж е самъ въздерж аяся от пьянства и от 
похоти, т^мъ любимъ бЪ отцемъ своим.37 Тому ми прилучаємося до 
характеристики, що її подала Українська Загальна Енциклопедія: 
«Всеволод Ярославич 1077—1093, найвизначніш ий син Ярослава М. 
(нідкресл. наше), старався об’єднати поділену Київську Державу, ут
римував зв’язки  з Візантією і Скандинавією, визначався освітою, го
ворив 5 мовами».38 Тієї ж  думки є проф. М. Чубатий39 і ін.

Вслід за тим Всеволодові належить почесне місце в першому ряді 
великих київських князів.

32 М. Грушевський, цит. твір, т. II, стро. 79.
33 М. Грушевський, там же, стор. 6 6 .
34 Дм. Дорошенко, Нарис історії України , т. І, стор. 56.
35 П. Вір. Д., т. І, стор. 142.
36 М. Грушевський, цит. твір, стар. 80.
37 П. Bp. JL, т. І, стор. 142.
3® Українська Загальна Енциклопедія, т. І, стор. 6 6 6 .
39 М. Чубатий, цит. твір, стор. 421.


