
ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ СЕРЕДНІХ
ВІКІВ ТА НОВОГО ЧАСУ

А.Нлахонін

До проблеми племінної приналежності населення
Ногорини в Давньоруську добу

Свідчення з історії східних слов'ян у
переддержавний і ранньодержавний період поодинокі
і суперечливі. Фольклорні перекази і візантійські
джерела переплелися в обробці київського літописця,
складаючи основу Повісті временних літ . На
перший план в ній виступають давні міста, - Київ і
Новгород, норманські князі і їх відносини з столицею
Візантійської імперії. Що ж до історії периферійних
земель, то про неї історикові більше розповідають
археологічні джерела.

Письмові джерела не дають нам, здавалося б, ні
яких свідчень про племінну приналежність населення
межиріччя Горині і Случі. Тому недаремно ще
М.С.Грушевський вагався, чи відносити ці землі до
зони розселення деревлян чи волинян1. Н.П.Барсов,
С.М.Середонін і Л.Нідерле вважали, що деревлянам
належали землі у межиріччі Горині і Тетерева1 2. Лише

1 Грушевський М.С. ... Т.2, С.258.
2 Барсов Н.П. Очерки русской исторической географии.
Варшава, 1885. С. 127-129; Середонин С.М. Историческая
география. Пг.,1916. С. 146-147; Нидерле Л. Славянские
древности. М., 1956. С. 156.
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багаторічні дослідження археологів, започатковані
В Б.Антоновичем1, дозволили встановити умовний
кордон між цими племінними союзами, яким
вважається р.Случ, де полоса лісу слугувала за
природний рубіж між волинянами і деревлянами "'.

Але, визначившись з цим питанням, ми одразу
стикаємося із наступним. Літописець не знає
усталеного терміну для населення межиріччя
Західного Бугу і Случі: бужане, зане седоша по Бугу,
послеже же велыняне 1 * 3; дулебы живяху по Бугу, где
ныне велыняне 4. Спроба пояснити вагання літописця
лаконічною формулою волиняни... - друга назва -
бужане  і віднести існування союзу дулібів на кілька
сторіч раніше5, не витримує критики. Той же
літописець згадує дулібів не тільки в фольклорному
переказі про примучування  їх аварами (VI-VII от ),
але й зіадує їх серед учасників походу Олега на
Константинополь в 907 р.б7 а Константин
Багрянородний розміщує десь в межах вказаною

1 Антонович В.Б. Раскопки в стране древлян.// Материалы
по археологии России. СПб., 1893. № 11.
 Седов В.В. Восточные славяне в древности и

средневековье. М.,1982. С.96.
3ПВЛ, Ї, С. 13.
4ПВЛ. LC.14.
5 Седов В.В Восточные славяне С.94; Його ж:
Древнерусская народность. М.,1999. С.41-49. В останній з
цих монографій В.В.Седов запропонував схему за якою з
союзу дулібів походять не тільки волиняни і бужани, але й
поляни, древляни і дреговичи.
бПВЛ I, С 23.
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регіону і племя лендзян1. На додаток можемо ще
привести переказ приведений в ал-М.а'суді, арабського
автора першої половини X ст. Він пише про союз
племен на чолі з племенем Валініана з царем
Мажаком, який розпався на окремі коліна і кожне
плем'я обрало собі царя 1 2. Серед племен, на які
розпався цей союз, Масуді згадує і плем'я, яке
називають Дулаба, цар же їх іменується Ванджслава 3 4.
Саме тому В. Д.Коро люк та, слідом за ним,
М.Ф.Котляр подовжують історію союзу дулібів до 80-
х років X ст.т

Ще Ф.Вестберг (здається, слідом за
Й.Лелевелем) запропонував вважати згадуваних тут
дулібів чеським племенем (і, дійсно, за
етнографічними матеріалами дуліби відомі і на
території сучасної Чехії), частина якого оселилась на
Західному Бузі. Його князь Ванджслав, - це чеський

1 Константин Багрянородный. Об управлении империей.
М.Д99Ї.С.44/45,156/157.
2 Гаркави А.Я. Сказания мусульманских писателей о
славянах и русских (с половины Vffl века до конца X века
по Р.Х.). СПб., 1870. С.201; Див. також, останній варіант
перекладу, запропонований А.П.Ковалевським
(А.П.Ковалевский. Славяне и их соседи в первой половине
X в. по данным аль-Масуди.// Вопросы историографии и
источниковедения славяно-германских отношений.
М., 1993. С.70-71.
3 Там само; А.П.Ковалевский. Славяне и их соседи... С.70.
4 Королюк В.Д. Западные славяне и Киевская Русь.
М.,1964. С.87-90; Котляр М.Ф. Галицько-ВолинськаРусь.
К.,1998. С.19-21.
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Вацлав (9І6-929)1. Ф.Вестберг намагається довести,
що чехи згадуються у Масуді саме під назвою Дулаба.
Але такі беззастережні висновки, характерні для
історіографії XIX ст., в наш час були б передчасні. По-
перше, Масуді серед слов'янських племен називає
Марава, а, також, Бамджин (Богемців - Чехів) на чолі з
царем Азана, які сусідять на берегах Дунаю*. Поруч з
володіннями царя Дира  (літописний Дір?)
згадуються володіння царя Аванджа, який має міста, і
великі області, багато війська і військового
облаштунку; він воює з Румом, Іфранджем,
Нукабардом і іншими народами, але війни ці нерішучі.
З цим слов'янським царем сусідить цар Турка (угри -
А.П.) 1 2 3. Цар Аванджа  інша форма напису імені
згадуваного вище Вандж-Слава,  А-Вандж-Слав, -
царя дулібів.

Отже, кордони держави Ванджслава визначені
на півдні і сході: на півдні вона межує з Угорщиною,
на сході - з державою Діра, що означає, що до її
складу входили землі Чехії, Моравії (цар мораван не
згадується). Малої Польщі і частини Волині. Це
певним чином перекликається з сюжетом про східний
кордон Празької єпархії в грамоті 1081 р. (див.нижче).

Привертає увагу той факт, що в Масуді
одночасно згадуються і чеська держава Ванджслава і
князівство Богемів царя Азана, що свідчить про різні

1 Вестберг Ф. К анализу восточых источников о Восточной
Европе.//ЖМНП, 1908. Февраль. Ч.ХІП. С.394-397.
2Гаркави А.Я. Сказания... С. 136, 141.
3 Там само. С. 137.
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джерела свідчень в арабського автора про землі
Центральної Європи. Механічне зведення різнорідної і
різночасової інформації дуже характерне для
ранньосередньовічної арабської географії.
АП.Ковалевський запропонував дещо інший варіант'
ідентифікації етнонімів ал-Маеуді. Під алл-Дира  він,
слідом за М.Шармуа1, вбачає аль-Лудйер  -
Лотарингію, цар Авандж перетворюється на аль-
Іфранджа (Франконію)", з чим можна погодитись.
Отже, якщо в попередніх реконструкціях перелік
племен слов ян йшов зі сходу на захід, - Русь, Чехія,
Угри, - то, згідно з А.П.Ковалевським, оповідач
орієнтувався у зворотньому напрямку, - Лотарингія,
Франконія, Угри. Але, в цій беззаперечно
обгрунтованій гіпотезі присутні декілька
недоречностей. Сам А П.Ковалевський вважає, що ал-
Масуді використовував записки анонімного автора
слов янського походження, чи, принаймні, добре
знайомого з мовою слов ян1 * 3. У вказаному ж
фрагменті, за реконструкцією АП.Ковалевського, не
згадується жодне з слов янських політичних утворень.
Цей факт А.П.Ковалевський пояснити не зміг. До того
ж, викладення географічного матеріалу з заходу на
схід, як правило, в середньовічній арабський географії,
має означати, що сам автор перебував на крайній

1 M.Charmoy. Relation de Macoudy sur les anciens Slaves.//
Memories de 1 Acad. hnper. Des sciences de St.Petersbourg,
serie VI. SPb., 1834. P.408.
" А.П.Ковалевский. Славяне и их соседи... С.72-77.
3 Там само. С.62-79.



8

західній точці, тобто, в даному випадку, в Маїрибі.
Але ал-Маеуді останні десятиріччя життя прожив в
Єгипті, і ніколи не відвідував західну частину
арабського світу.

Єдиний висновок, який ми можемо попередньо
зробити з цих суперечливих повідомлень, це
впевненість у племінній неоднорідності населення
території межиріччя Західного Бугу і Случі, яке в
історичній науці прийнято пов язувати з територією
одного племінного об єднання дулібів-бужан-волинян.

Певні підстави для цього дає Баварський
географ , в якому племінні назви бужан (Busani),
лендзян (Lendizi), волиняи (Velunzani) названі
одночасно1. До того ж, А. В.Назаренко небезпідставно
проводить паралель між Zerivani  і Червенські
гради 1 2, що підкріплюється сусідством їх в тексті з
Veiunzani (волинянами) і Lendizi (лендзянами).
Коментар в Баварському географі  до етноніму
Zerivani на диво нагадує розповідь ал-Масуді про
Валініану: Це королівство таке велике, що від нього
походять усі слов'янські народи і ведуть від нього, за
їх словами, свій початок 3.

Geographus Bavams джерело дуже

специфічне. Датується воно, як це показали останні
дослідження, другою половиною IX ст. і було
створено в абатстві Райхенау на верхньому Рейні (у

1 Назаренко А.В. Немецкие латиноязычные источники IX-
XI веков: Тексты, перевод, комментарий. М.,1993. С. 13-15.
2 Там само. С.34-35.
3 Там само. С. 13-І 5.
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Швабії)*. Саме в цьому монастирі в 870-ті рр.
тимчасово перебував звільнений за наказом папи
св.Мефодій на шляху до Моравії;, про що сповіщає
Liber confratemitatum  ( Книга побратимів ),

створена в абатстві. В цьому поминальнику двічі
згадано, на почесних перших місцях, серед живої
братії Мефодія, і, один раз, як померлого, його брата
Константина-Кирила1. В помяннику монастиря
зустрічаємо імена Святополка Моравського (871-894) і
нитранського єпископа Вихинга?

Дотепна гіпотеза АВ. Назаренка* 1 2 3 дозволяє ке
тільки віднайти джерело свідчень про Східну Європу в
ченців Швабського монастиря, але й поєднати її з
кирило-мефодіївською місією у Великій Моравії.

Однак, ми далекі від того, щоб пов язувати
знайомсгво Мефодія з населенням Волині і Погорини
з поширенням політичної влади Великоморавської
держави на ці землі. В історичній літературі дуже
часто з являються спроби екстраполювати кордони

* Тому вірніше було б називати його Швабським
географом .
1 Liber confratemitatum monasterii Augiensis: Das
Verbriiderungsbuch der Abtei Reichenau./ J.Autenrieth,
D. Geunich, K. Schmid.// MGH Libri memoriales et Necrologia.
NS. Hannover, 1979. T.l. P.4 Al, 5 D4.
2 Назаренко A.B. Русь и Германия в ІХ-Х вв.// ДГ. 1991.
М.,1994. С.39.
3 НазаренкоА.В. Западноевропейские источники. // Древняя
Русь в свеге зарубежных источников. Под ред.
E. А.Мельниковой. М.,1999. С.294-295.
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Празького єпископства, зафіксовані грамотою 1086 р.1
на часи Великої Моравії, - Червенські гради до 981 р.
належать чехам1 2. Ще у дослідженнях Б.Кшеменської і
Д.Тржештика3, В.Д.Королюка4, А.В.Флоровеького5,
АН.Насонова6 слушно наголошувалось, що східний
кордон по Бугу і Стиру можна віднести не до
політичної, а до місійної експансії в середині IX -
середині X ст. чесько-моравського духовенства у землі
східних слов'ян.

Не можна не помітити, що усі згадувані в
Баварському географі  етноніми Східної Європи з
числа тих, що надійно локалізуються, можуть буги
пов язані з місійною діяльністю Кирила і Мефодія.
хозари (Caziri), угри (Ungare), руси (Ruzzi)
згадуються у контексті хазарської місії

св.Константина-Кирила7, а вислянй (Vuislane), бужане

1 Козьма Пражский. Чешская хроника. М.,1962
2 Havlik. Tri kapitoly z nejstarsich cesko-polskych vztahu.//
Slovatiske historicke studie. T.IV, 1961, P.70-73.
3 B.Krzemieńska, D.Tfeśtik. O dokumencie praskim z roku
1086.// Studia Źródłoznawcze. 1960. T.V.
4 Короток В.Д. Западные славяне и Киевская Русью
М., 1964. С.122-151.
5 Флоровский А.В. Чехи и восточные славяне. Очерки по
истории чешско-русских отношений (X-XVIIIbb.). Т.1.
Прага, 1935.
6 Насонов А.Н. «Русская земля» и образование территории
Древнерусского государства. М.,1951. С. 133-134.
* Угри в той час жили у Північному Причорномор гї
7 Сказание о начале славянской письменности М.,1981.
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(Busani), лендзяне (Lendizi), волиняни (Velunzani) і
Zerivani можна віднести до сфери політичних інтересів
Великоморавської держави1.

Хоча, як це видно з Константина
Багрянородного, ii ж лендзяне добре були відомі і в
Візантії. В історичній літературі досі ще не дійшли
остаточного висновку щодо локалізації цього
племінного об єднання, не згаданого літописцем і
відомого лише за іноземними джерелами. Л.Нідерле
та, слідом за ним, Г.А.Хабургаєв запропонували
транскрипцію Лучани 1 2. Більшість гіпотез
грунтується на спільному походженні назв Lendzanie
(Lendizi) і Lachowie, Ijach, lęnkas, lengyei (поляк)3.
Х.Ловмяньський розміщував їх у південно-східній
Польщі  Сандомирській землі4.

Але географічні свідчення Константина
Багрянородного не дозволяють локалізувати це
племінне об єднання західніше Волині. Саме тому вже
Т.Василевський висунув припущення, що лендзяни, -

1 Назаренко А.В. Русско-германские связи древнейшей
поры (ІХ-ХІ вв.): состояние проблемы./ Доклады научного
центра славяно-германских исследований. I М.,1995. С.25-
26.

2 Хабургаев Г. А. Этнонимия «Повести временных лет» в
связи с задачами реконструкции восточнославянского

глотгогенеза. М.Д979.С. 186-187.
3 Lehr-Spławióski Т. Lędzice - Ledzanie - Lachowie.//
Opuscula Casimiro Tymieniecki septuagenario dedicata.
Pozsnań, 1959. T.4. S. 195-197,199, 202,207.
4 Łowmiański H. Lędzianie.// Slavia Antiqua. 1953. T.4. S.97-
114.
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це друга назва волинян, пов язана з тим періодом,
коли вони перебували в політичній залежності від
Давньопольської держави1. Дотепну гіпотезу висунув
Г.А.Іллінський , який припустив, що таку назву мали
племінні об єднання радимичів і в ятичів, які, за
свідченням літописця, походять від ляхів ".

Але абстрактні міркування істориків слабо
пов язані з географічною кон'юктурою в Константина
Багрянородного. Б.Н.Флоря, узагальнюючи результати
досліджень з цієї теми на кінець 80-х рр., слушно
підвів риску: При сучасному рівні знань питання
чому Константан Багрянородний назвав волинян
лендзянами, залишається відкритим 1 2 3.

Але, на диво, якщо для етнонімів Баварського
географа точна локалізація неможлива, то Константан
Багрянородний приводить достатньо чіткий опис меж
розселення лендзян. Печенізька ...фема Іавдертим
сусідить з підплатіжними країні Росії місцевостями, з

1 Wasilewski Т. Dulębowie - Lędzianie - Crowaci. Z zaganień
osadnictwa plemiennego i stosunków politycznych nad Bugiem,
Zanem i Wisła w X wieku.// Przegląd Historyczny, 1976. R.67.
N.2. S. 181-187.

І, незалежно від нього, В.Д.Королюк.
2 Ильинский Г. А. Кто были Xeu^autooi Константина
БафянородногоУ/Slavia. 1925-1926. TTV. S.315-319;
Королюк В.Д. Западные славяне... С.98-99.
3 Флоря Б.Н.// Константин Багрянородный. Об управлении
империей. М.,1991. Гл.37. Примечание 15. С.390. З цього
питання узагальнююча робота в Польщі: Labuda G. Czechy,
Rus, kraj Lędzian w drugiej połowie X wieku. // Labuda G.
Studia nad początkami państwa polskiego. Poznań, 1988. Т И.
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ультинами (уличі - А.П.), деревленинами (деревляни -
А.П.), лензанинами і іншими слов янами 1. Отже,
територія лендзян межувала з територією деревлян,
уличів і печенігів. В середині X ст., після падіння
Пересічена (940 р.), племінне об єднання уличів
переселилося з Середнього Подніпров'я до межиріччя
Південного Бугу і Дністра*1 2. Територія деревлян на
півдні не йшла далі верхів їв Тетерева (можливо
Росі)3.

Отже, кордон між землею лендзян і печенігів
міг проходити лише по водорозділу Погорині, Случі і
Південного Бугу. Про те, що лендзяне, пактіоти
руеів, жили у басейні Дніпра, а не Вісли, здається,
свідчить таке повідомлення візантійського імператора:
слов яни ж, їх пактіоти, а саме: кривитеіни (кривичі -
А.П.), лендзаніни і інші славінії - рублять в своїх
горах моноксіли під час зими і, обладнавши їх, з
настанням весни, коли стане крига, вводять в сусідні
водойми. Оскільки ці [водойми] впадають в річку
Дніпро, то й вони з тих [місць] входять в цю ж саму
ріку й вирушають до Кіови 4.

Таким чином, розміщення лендзян у Погорині
ніби не суперечить версії про ототожнення лендзян і
волинян. З іншого боку, як це вже вказувалося вище, в

1 Константин Багрянородный... С. 156/157.
* Незрозуміло, чи Константин Багрянородний розміщує
уличів на Дніпрі, чи вже на Південному Бузі і Дністрі.
2СедовВ.В. ... С.131-133.
3 Там само. С. 104.
4 Константан Багрянородный... С.44/45.
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Баварському географі лендзяни названі пору1! з
волинянами і бужанами. А.А.Горський припускає, що
Lendizi Баварського географу є означення слов'ян
Східної Волині, в той час як Busani - спільність в
Західній (побузькій) Волині 1. Але свідчення того ж
самого Баварського географа вказують на те, що етко-
політична ситуація на Волині була набагато
складнішою. В Західній Волині, по Західноіму Бугу
локалізуються Busani (бужани) і Zerivani (Червенські
гради), в центральній - Velunzani (волиняни), у східній
(на Погорині) - Lendizi ( лендичі ). До того ж,
літописець під 907 р. згадує і дулібів, як учасників
походу Олега на Константинополь". Такий висновок
дозволяє остаточно відмовитись від невдалої схеми
дуліби > бужани > волиняни  на користь племінної
різнорідності населення Волині. Можемо лише
припустити, що літопис і ал-Масуді фіксують періоди
певного домінування в регіоні одного з цих племен,
починаючи з дулібів .

1 Горский А. А. Баварский географ и этнополитическая
структура Восточного славянства.// ДГ. 1995. М.,1997.
С.275-276.

\ПВЛ. Т.1.С.16.

Недосконалість еволюційного  підходу до вирішення
цієї проблеми добре ілюструє одна з останніх робіт
В.В.Седова, в якій він запропонував чергову схему етнічної
історії Волині і Дніпровського Правобережжя, за якою
племена цього регіону (включаючи деревлян, дреговичів і
полян) походять від дулібського племінного союзу (Седов
В.В. Восточнославянские племенные образования и земли
Древней Руси.// Восточная Европа в древности и


