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А. Плахонін (Київ)

ІГУМЕН СТЕФАН У МІЖКНЯЗІВСЬКИХ ВІДНОСИНАХ
ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ XI СТ.

Наступник святого Феодосія Стефан заклав, як нам
відомо, два храми святої Богородиці,  Богородичні храми
Печерського та Кловського монастирів, ігуменом яких він був.
Другий з цих двох монастирів, який в літописі так і названий
"Кловський" та "Стефаничів , він збудував власними руками,
не дочекавшись лише зведення верхів кам яного храму. Цій
незвичайній людині було тісно у монастирських стінах, 
через якийсь конфлікт він змушений був полишити ігуменство
Печерського монастиря, не затримався він надовго і у Клові.
Свою кар єру Стефан завершив єпископом Володимира на
Волині, яким він і помер, як зазначає Повість временних літ,
27 квітня 6602 (1094) р.

І Патерик і Повість временних літ свідчать, що
монастирське життя не увільняло від участі у політичному
житті країни.  Наставники Стефана святі Феодосій та
Антоній перебували у конфлікті з київським князем Ізяславом
Ярославичем, а останній навіть був змушений переховуватися
від нього під рукою його брата чернігівського князя
Святослава. Але ж тому самому Святославу невдячні
монахи не простили того, що він, в обхід старійшинства
захопив стіл власного брата і лише його широка ктиторська
політика стримувала Печерський монастир від відкритого
конфлікту з князем. У роки київського князювання Всеволода
печерські старці явно симпатизували його старшим боярам,
які скаржилися на невиправдану увагу цього князя до
молодшої дружини та зневагу до їх власних заслуг.

Хоча вокняжіння у Києві останнього з Ярославичів, 
Всеволода, мабуть сприймалося, як кінець нескінченних
внутрішніх чвар та війн, надії ці не справдилися. Літописець
писав, що Всеволодъ же с4дє Кьієв і принять власть
руськую всю 1. Л.В.Черепнін та, слідом за ним, П.П.Толочко
вважають, що таким чином Всеволоду вдалося об єднати під

*! Ипатьевская летопись Н ГІСРЛ.  Т.2.  М.,1998.  Стб.195;
Лаврентьевская летопись // ПСРЛ.  Т. 1.  М.,1998.  Стб.204.
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своєю владою всі давньоруські землі2. Але ж від його
померлих та загиблих братів залишалися ще численні
племінники, які прагли оволодіти хоча б бодай яким-небудь
столом,  бажано тим, на якому вже сидів його батько:.
Оєдящю во ему [Всеволод.  А.П.] Києве, печаль висть
ему ОТ сиповець СВОИ^Ъ, ЯКО НАЧАША ЄМу СТуЖАТН, Хотя
власти ов сея, ово же другие; сен же омиряя ИХ Р АД ДАВ АША
ВЛАСТИ ИМЪ 3.

Влада Всеволода, крім Руської землі  поширювалася
на Смоленську, Ростово-Суздальську землю. Син Ізяслава
Ярополк отримав Волинську і Турівську землю, як отчину.
Святополк Ізяславич зберіг за собою Новгородську землю4 5. В
Полоцькій землі знову закріпився Всеслав Брячиславич. Отже,
можемо погодитись з О.Є.Пресняковим, який вважав, що час
княжіння Всеволода (1078-1093) був критичний в історії
міжкнязівських відносин Давньої Русі. При ньому з ясувалися
основні протиріччя в звичайному розумінні витоків княжого
володіння '. Такої ж думки додержувався і М.С.Гру шевський,
який зазначав, що все п ятнадцятилітнє князювання

Всеволода в Києві пішло на те лише, аби охоронити зібрані
землі, відбитися від позбавлених земель князів 6 7.

З усіх небожів лише Ізяславичі отримали після другого
вокняжіння Всеволода у Києві власні столи. Як зазначає
укладач Повісті временних літ , Всеволод посади ЯрополкА
Володимєри, придАве ему Туровъ '. Святополк Ізяславич з
1078 по 1088 р. сидів у Новгороді8. В.М.Татищев писав, що
Всеволод залишив за Ярополком і Вишгород, до чого із

2 Черепнин Л.В. К вопросу о характере и форме Древнерусского
государства X - начала XIII в.// Исторические записки.  Т.89. 
М.,1972. С.361; Толочко П.П. Древняя Русь... С.92.
3 Плат.  Стб.207; Лавр.  Стб.216-217.
4 Ипат.  Стб.191, 199; Лавр.  Стб.200, 207.
5 Пресняков А.Е. Княжое право в Древней Руси. Лекции по Русской
истории. Киевская Русь.  М., 1993.  С.36.
6 Грушевський М.С. Історія України Руси.  К., 1992.  Т.2. 
С.71.

7 Ипат.  Стб. 195; Лавр.  Стб .204.
8 Ипат. Стб.191, 199; Лавр. Стб.200, 207.
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довірою поставився О.М.Рапов9. Як писав історик XVIII ст.,
Всеволод сына своего Владимира перевел из Смоленска в
Чернигов, детем Изяславлим оставил прежние их владения,
кои им даны были от отца их: Святополк в Новеграде, а
Ярополк в Вышеграде, к тому прибавил ему Всеволод
Владимер, Давиду, сыну Игореву, дал Туров, Святославлим
детем  Тмуторокань, Муром и другие тамо области 10 11. На
нашу думку, В.М.Татищев спробував таким чином
узагальнити переділи столів, які відбувалися з 1077 по 80-ті
роки XI ст. Сучасні історики не мають даних на
підтвердження цих припущень В.М.Татищева, отже, можемо
лише здогадуватися про можливі володіння небожів
Всеволода. Перемишльську волость, можливо, тримав
старший з Ростиславичів,  Рюрик. Перемишль він отримав
ще за Ізяслава і тримав його не на правах отчини.
О.Є.Пресняков писав, що Перемишль належав до володінь
Ізяслава та його сина Ярополка, посилаючись на слова
Святополка Ізяславича: сє єсть волость отца моего и
брата 11. Але, зазначимо, що Святополк звертався з цією
промовою до Василька та Володаря, які дійсно отримали свої
столи у 80-х рр. від Ізяслава, а Перемишль наслідували від
брата Рюрика вже як отчину. Вже пізніше, у 1100 р. Володарю
пропонувалося задовольнитися виключно Перемишлем та
повернути Святополку Теребовлю. Можемо припустити, що і
1097 р. своєю  волостю Святополк називав саме це місто.

Молодші Ростиславичі12, Ігоревичі та Святославичі, на
думку автора, не отримали жодних волостей по смерті
Ізяслава. Всеволод з власних егоїстичних міркувань гальмував
наділення синовців  володіннями, та й Ярополка Ізяславича
він наділив, як це видно з подальших подій, не без внутрішніх
вагань.

9 Татищев В.Н. История Российская.  М.,1962.  Т.2.  С.93-94;
Рапов О.М. Княжеские владения на Руси в X  первой половине
XIII в.  М.,1977.  С.82-83.
10 Татищев В.Н. Указ.соч.  Т.2.  С.93-94.
11 Ипат.  Стб.244; Пресняков А.Е. Лекции по русской истории. 
Т. 1.  М, 1938.  С. 157-158.
12 Докладніше див.: АПлахонін. Князь Ростислав Володимирович і
Волинь // Київська старовина.  2000.  № 5  С.14-21.
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Всеволод Ярославля і сам отримав київській стіл
завдяки виступу обділених синовців. Ображений ним Олег
Святославич, який, ймовірно, вимагав від дядьків батьківський
Чернігів, або, скоріш за все, закріпити за ним Волинь, яку
тримав за часів київського князювання батька, "бєжа ..
Тмутороконю от ВСЄВОЛОДА, МЄСЯЦА АПрИЛЯ 10"13(1078 рік).
Саме тривале перебування у Тмуторокані Олега Святославича
впевнило В.М.Татищева у тому, що Святославичі закріпили
тоді за собою Рязанську та Муромську землю. Адже історик
XVIII ст. вважав що назву Тмуторакань у XI ст. носила
Рязанська земля14. Ця його думка систематично відбивалася на
авторському викладенні літописного матеріалу, що
залишається непоміченим численними істориками, які
некритично підходять до оригінальних" свідчень "Історії
Російської".

Олег позбувся Волині саме у час останнього
повернення Ізяслава Ярославича на київський стіл. Літописець
так розповідав про повернення Ізяслава з польським військом:
"fi лето 6585 (1077  A.IL). Поиде Изяславъ с ляхы,
Всеволод же поиде противу ему. Оеде Борисъ Чернигове
месяца МАЯ 4 день, и бысть княженья его 8 ДНИИ, И БЄЖА
ТмуторокАню к Роман ови (Роман Святославич сидів у
Тмуторакані ще з часів київського княжіння батька  А.П.).
Всеволода же йде противу врлту ИзЯСЛАВу на Волынь, и
створистА миръ, и пришедъ Изяславъ седе Кыеве, месяца
нуля 15 день, Олег же, сынъ Овятославль, ве у Всеволода
Чернигове"15. Отже, літописець спеціально відмічає, що по
укладанню угоди між Ізяславом і Всеволодом, останній забрав
з собою Олега до Чернігова, немов би натякаючи, таким

13 Ипат.  Стб. 196; Лавр.  Стб.204.
14 Татищев В.Н. История Российская.  T.l.  М.;Л.,1962.  С.249
та ін.;  Т.4.  С.427. Тут Татищев посилається на точку зору
Феофана Прокоповича: Резань первое упоминается, но когда оной
построен или в рускую власть пришел, о том нигде в летописях не

упоминается. Токмо мнится, по рассужению архиепископа
Прокоповича, под имянем Тмуторокани сие закрывалось, особливо,
что Олег называет его своим, а прежде сказано, что Олег был в
Тмуторокани на княжении .
15 Ипат.  Стб. 190; Лавр.  Стб. 199.



83

чином, що це було однією з умов угоди. Підтверджує таку
думку нібито і "Повчання Володимира Мономаха": "й
Овятослакъ оумрє, и язъ пакы Смолиньску, А и-
Омолнньска той же зиме та к Новугороду16 на весну
Глевови в помочь. А. на лето со отцемь подъ Полтескъ, А
на другую зиму с Овятополкомъ подъ Полтескъ, 
ожьгоша Полтескъ; онъ иде Новугороду, А я с Половци НА
Одрьскъ, воюя, та Чернигову. И ПАКЫ, и-Омолиньска къ
отцю придох Чернигову. И Олегъ приде, из Володимеря
выведенъ, И ВОЗЗВАХЪ и к сове на оведъ со отцемь в

Чернигове, НА Крлснемь дворе, И ВДАХЪ отцю 300 гривен
золота"17.

Але в око впадає той факт, що за Повчанням прибуття
Олега до Чернігова можна датувати лише 1078 р., тобто роком
його "втечі" до Тмуторакані. Святослав, за повідомленням
літопису, помер 27 грудня 1076 р. Взимку 1076/1077 рр., за
хронологією Повчання, Мономах ходив до Смоленська.
Навесні 1077 р. він ходив на допомогу Глібу Святославичу до
Новгороду. Влітку Мономах побував з батьком під Полоцьком
(дивно, що це єдиний похід влітку 1077 р., згаданий
Мономахом, коли його батько в липні  на початку червня вів
переговори з Ізяславом на Волині),  мабуть похід на
Полоцьк відбувся вже пізніше і пов язаний з намаганням
Ізяслава Ярославича повернути собі це місто. Взимку 1077/78
рр. він знову, вже з Святополком Ізяславичем, ходив на
Полоцьк, звідки з союзними половцями пішов на Одреськ.

16 В даному місці зауважу, що видавцями Повісті временних літ 1950
р. було запропоновано нову редакцію розділових знаків у цій частині
літописного тексту: "а и-Омолнньска той же зиме ТА к
Новугороду; на весну Глевови в помочь...". Заміна коми, яка
наводилася у всіх попередніх виданнях Лаврентіївського літопису
(зрозуміло відсутньої у оригінальному тексті) на крапку з комою
розриває цілком органічну цілісну фразу "та к Новугороду на весну
Глевови в помочь...",  оскільки до своєї смерті у 1078 р. Гліб
Святославич залишався князем Новгороду. Якщо прийняти
запропоновану 1950 р. редакцію, доведеться визнати, що протягом
зими-весни 1077 р. Мономах двічі ходив до Новгороду.
"Лавр  Стб.247-248.
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Отже, якщо літописець засвідчив, що Олег позбувся
Волині у статті 1077 р., то Мономах згадував це як про подію
наступного 1078 р. На нашу думку, і літописна стаття 6585
(1077) р. не дозволяє беззаперечно датувати втрату Олегом
володимирського столу саме літом 1077 р. Заключна фраза
річного запису немов би передує першій фразі запису
наступного, 6586 року: "Олегъ же, сынъ Святославам, вє у
Бсєволода Чернигове. Jß лето 6586. Бєжа Олегъ, сынъ
Святославам, Тмутороконю от Бсєволода, месяца лприля
10 . Якщо згадати, що новий 6586 р. у XI ст. розпочинався у
березні, то думка про перебування Олега у Чернігові лише
протягом березня-квітня 1078 р. здається нам цілком
слушною. Та й причина втечі Олега є для нас цілком
прозорою: саме цим часом датується смерть олегового брата
Гліба у Заволоччі. Якщо згадати, що кількома місяцями
раніше Мономах разом із Святополком Ізяславичем перебував
під Полоцьком, звідки Святополк рушив на Новгород, після
чого власне князь Гліб і загинув за таємничих обставин, то
Олег дуже ніяково почував себе поруч із' нещодавнім
союзником ймовірного вбивці свого брата. Чи не був
величезний хабар у 300 гривен золотом викупом за життя
Олега?

Отже, ймовірно Олег спробував віддатися під руку
Всеволода, передавши йому як сюзерену частину доходів
Волинського князівства. За спостереженням І.М.Івакіна, обід
"на Крлснємь дворе  відбувся на Великдень, який в 1078 р.
припадав на 8 квітня, за три дні до "втечі  Олега18. Очевидно,
від Всеволода Олег, крім обіду, дістав лише категоричну
відмову.

Отже, втрата Олегом Волині була одночасною з
вигнанням Гліба з Новгороду та намаганням захопити
Полоцьк, і, скоріше за все, може бути датована зимою 1077/78
рр. Не в інтересах Всеволода було потурати укріпленню влади
Ізяслава. Актом, спрямованим на дистанціювання від жорсткої

18 Ивакин И.М. Князь Владимир Мономах и его Поучение.  4.1.
Поучение детям; Письмо к Олегу и отрывки.  М.,1901.  С. 159.
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політики київського князя, стало поховання загиблого Гліба у
Чернігові влітку 1078 р.19

*Але Всеволод ледве не поплатився за свою обережну
політику, коли того ж 1078 р. Олег Святославич та Борис
Вячеславич за допомогою половців відбили в нього
Чернігівську землю. Рятуючи брата, в битві на Нежатиній ниві
загинув київський князь Ізяслав, і Всеволод випадково для
себе повернувся на київський стіл. Йому вдалося вдало
використати візантійську  політику, до якої так неохоче
вдавався Ізяслав. Вже у 1079 р. за намови Всеволода половці
вбили брата Гліба Святославича Романа. Одночасно, у
Тмуторакані було схоплено Олега, якого на чотири роки
відправили у заслання до Візантії. У Тмуторакані сів посадник
Всеволода Ратибор2и. Немов би відчуваючи навислу над собою
загрозу, в 1081 р. "бєжа Иорєвичь Дабыдъ с болоддрємь
Ростиславнчємь, мєсяца мая 13 день. И придоста
Тмуторокань, и яста Ратикора, н сєдоста Тмуторокани 21.
М.С.Грушевський, свого часу, припускав, що Давид та
Володар "попробували відібрати від Ярополка Волинь"22. На
відміну від Грушевського, М.Ф.Котляр пише, що до
захоплення Тмуторакані "після кончини Ігоря Ярославича
малий Давид був хтозна-де"23. Ми дійсно не маємо натяку
жодного історичного джерела на місце перебування Ігоревичів
та молодших Ростиславичів до 1081 р.

Оригінальне припущення щодо можливих володінь
Давида Ігоревича після смерті батька висунуте В.А.Кучкіним.
Аналізуючи повідомлення, вміщене під 1060 р. у Тверському
збірнику: рДЗДеДИША ЯрОСААБНЧИ ОмОЛЄНЄСКЧЬ СЄЕЄ НА Три
части 24, він дійшов висновку про те, що після смерті Ігоря
Ярославича Смоленськ, чи доходи з нього, було розділено між

19 Ипат.  Стб. 191; Лавр.  Стб.200.
2 ;' Ипат.  Стб. 196; Лавр.  Стб.204.
21 Ипат.  Стб. 196; Лавр.  Стб.204.
22 Грушевський М. Історія України-Руси.  Т.2.  К.,1992.  С.73.
'J Котляр М.Ф. Галицько-Волинська Русь...  С.74.
2  Летописный сборник именуемый Тверскою летописью... 
Стб. 153. Таке саме повідомлення було вміщене і у Софіївському І
літописі (Софиевская первая летопись // ПСРЛ  T.V. Вып.1. 
С. 131): И посемъ рАЗДЄАНША Омоленескъ НА Три части .
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Борисом Вячеславичем (сином померлого у 1057 р.
смоленського князя Вячеслава Ярославича), Давидом та
Всеволодом Ігоревичами20. Слідом за О.С.Пресняковим* 26,
В.А.Кучкін вважає, що в 1078 р. по приїзді з Смоленська
[Володимир Мономах.  А.П.] передав батьку 300 золотих
гривень,  очевидно смоленську данину. Кратна трьом сума,
ймовірно склалася з данин, які сплачували раніше кожному з
трьох отчичів Смоленської землі 27. Але сума в 300 золотих
гривень, як ми вказували вище, скоріше за все, була передана
Всеволоду не Володимиром, а Олегом Святославичем, тому й
не мала ніякого відношення до Смоленська (хоча, більш
прийнятним тут був би наведений нами приклад Б.А.Романова
про бюджет Смоленського князівства в 20-30 рр. ХП ст.).
В.А.Кучкіну здалося можливим встановити зв язок між
повідомленнями Тверського збірника і Софіївським І
літописом, а через нього, а також через повідомлення від 1054
р. Новгородського IV літопису28 з новгородським зводом XI
ст. Але нам здається, що спроба перенести практику поділу
доходів з князівства між спадкоємцями, яка існувала з кінця
XIV ст. (так, О.Є.Пресняков, наприклад, посилається на
прецедент з часів князювання Івана Калити) на століття XI
вимагає більш серйозних доказів. Тим більш, що В.А.Кучкін,
непомітно для себе, спростовує можливий зв язок між
Тверською збіркою та новгородським літописанням XI ст.,
стверджуючи, що датування 1054 р. є невірним, а в похідній
від них статті є більш прийнятною.  Виникає питання,  на
основі чого ж тоді літописець XVI ст. виправляв помилки у
датуванні у протографі?!

2> Кучкин В.А. Междукняжескис отношения...  С.25-26.
26 Правда сам О.Є.Пресняков вважав, що Смоленськ, як і Волинь в
1057 р. поділили між собою три старших Ярославича (Пресняков
А.Е. Лекции по русской истории. Киевская Русь // Пресняков А.Е.
Княжое право в Древней Руси. Лекции по русской истории. 
М., 1993. С.389).
27 Кучкин В.А. Междукняжеские отношения...  С.26.  прим.58;
Пресняков А.Е. Княжое право... С.44.  прим.З.
28 Новгородская IV летопись И ПСРЛ T.IV. Вып.1.  М.,2000. 
С.118.
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Мусимо визнати, що нічого не знаємо про володіння
Давида Ігоревича до 1081 р., але, по аналогії з долею Олега
Святославича, мусимо припустити, що, якщо він і займав до
того якийсь князівський стіл, то втратив його в усобицях кінця
70-х  початку 80-х рр. XI ст.

Ворожа до Ярополка акція Володаря Ростиславича у
1081 р. здається нам неможливою і з огляду на повідомлення
статті 1084 р.: "ß лето 6592. Приходи Ярополкъ ко
Всеволоду на Великъ день. ß се же время ВЬІКЄГОСТА
Ростиславича 2 от ЯрополкА, и пришедшл прогнлстА
ЯрополкА1 29. Цими двома Ростиславичами могли бути лише
Володар і Василько, оскільки Рюрик, як ми вже згадували
вище, мав власний стіл,  Перемишль. Навряд чи Ярополк
надав би притулок своїм недавнім конкурентам.

Конфлікт навколо Волині був вдало використаний
Всеволодом. Коли його син Мономах вибив з Володимира
Ростиславичів, він міг диктувати Ярополку Ізяславичу будь-
які умови. В результаті, з окраїнних волинських земель було
нарізано декілька нових князівств для бунтівних ізгоїв".

По-перше, землі у Подністров ї отримали молодші
Ростиславичі. По-друге,  було влаштовано і Давида
Ігоревича, який саме 1084 р. вирішив нагадати Всеволоду про
свої права: "ß се ж лето Давыдъ зая грькы въ Олешьи, и
ЗАЯ у НИХ именье. Всеволодъ же, пославъ, приведе и, и
вдаста ему Дорогокужь"30. М.С.Грушевський вважав, що
погоринський Дорогобуж належав до того Ярополку31, що
довести майже неможливо. Вище ми вже вказували, що
Погорину ще у 1060 р., після переходу Ігоря Ярославича до
Смоленську, було прилучено до доменіальних володінь
київського князя. Та й у подальшому, як тільки Давид сідав у
Володимирі з дозволу Всеволода, останній забирав собі
Дорогобуж. Цієї політики дотримувався і Святополк
Ізяславич.

Отже, Всеволод виділив Давиду Ігоревичу частину
власних володінь. З іншого боку, ці землі у минулому

Ипат.  Стб. 196; Лавр. С'тб.205.
Ипат.  Стб. 196; Лавр.  Стб.205.

jI Грушевський М. Історія України-Руси. Т.2.  К.,1992.  С.74.
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належали батькові Давида Ігорю, що мало нагадувати
дорогобузькому князю про отчинні права на всю Волинь.
Зауважу, що всі конкуренти Всеволода мали отчинні  права
на Волинь,  і батьки Ізяславичів, і Ігоревичів, і
Ростиславичів володіли колись землями у цьому регіоні, що
вкрай заплутувало ситуацію.

Таким чином, Всеволоду вдалося зібрати всіх своїх
конкурентів до одного кошика, і залишалося лише чекати поки
вони переб ють один одного. Криза настала вже наступного
року: "Ярополкъ же хотяше ити на Всеволода, послушлвъ
ЗЛЫХ советника, се уведлвъ, Всеволодъ посла противу ему
Володимерл. Ярополкъ же, ОСТАВИВЪ МАТерЬ свою и
дружину Лучьске, БЄЖА в Ляхы. Володимеру же пришедшю
Лучьску, и вдашася лучАне. Володимеръ же посади Давыда
Володимери, ВЪ ЯрОПОЛКА место, а матерь Ярополчю, и
жену его и дружину его приведе Киеву, и имеепье вземъ
его1 32. Про ворожі наміри Ярополка Всеволод міг дізнатися
лише від Давида Ігоревича (для того, щоб рушити на Київ,
Ярополку треба було пройти повз Дорогобуж). Скоріше за все,
саме Давиду вдалося намовити конкурента і таким чином сісти
у Володимирі. Правда, з вже урізаних володінь Ярополка,
скоріш за все, було виділено ще одне князівство, в якому сів
Володимир Мономах, оскільки наступного року Ярополк
зустрів його саме на Волині33. Цілком можливо, що Мономах
контролював ситуацію з Луцька, до якого було додано від
батька і Дорогобуж.

Наступного року Ярополку вдалося повернути собі
володимирській стіл. Як нам здається, це сталося лише
завдяки його союзу з польським князем Владиславом-
Германом. На користь існування союзу Владислава-Германа з
якимось руським князем свідчить оповідання польських
джерел про шлюб Мешка з руською княжною: Тому його
дядя Владислав вирішив закликати юнака у Польщу... і, не
зважаючи на заздрісну долю, одружити його з руською

32 Ипат.  Стб. 197; Лавр.  Стб.205.
33 Грушевський М. Історія України-Руси.  Т.2.  К., 1992.  С.76.
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дівчиною 34. Рочник краківського капітулу, Свентокшиський
рочник давній та Рочник стислий наводять дату цього шлюбу,
 1088 р.35 Ян Длугош знав і ім я дружини Мешка,  Євдокія
Ізяславна, сестра Ярополка та Святополка Ізяславичів36.
М.Баумгартен, В.Т.Пашуто, О.Б.Головко, Д.Донськой
повністю сприйняли цю ідентифікацію дружини Мешка3',
хоча ще О.Бальцер звернув увагу на той факт, що імена
Мешка та його дружини за Длугошем дивним чином
співпадають з парою імен Мешка Ш Старого та Євдокії
Ізяславни (дочка Ізяслава Мстиславича) в Хроніці Кадлубка і
пояснював це тим, що Длугош просто заплутався у джерелах.
 Ім я дружини Мешка він зазначив як невідоме38.

В.Т.Пашуто називав сумніви О.Бальцера безпідставними, і, в
свою чергу, наголосив на тому, що джерелом Длугоша був
Київський літопис, який зберіг повідомлення про шлюб
доньки Ізяслава39. Та, все ж таки, думка про те, що Київській
звід 1237 р. у частині Повісті временних літ був набагато
інформативніше, викликає сумніви. Адже, як правило,

Хроника Галла Анонима // Щавелева Н.И. Польские
латиноязычные средневековые источники: Тексты, перевод,
комментарий.  М.,1990.  С.54.
ь Рочник краковского капитула //; Свентокшиский рочник древний
//; Рочник краткий // Щавелева Н.И. Польские латиноязычные
средневековые источники: Тексты, перевод, комментарий. 
М.,1990. С.148, 154, 156.
36 Joannis Długossi. Historiae Polonicae / Ed. A.Przezdziecki. 
Cracoviae, 1873. Lib.IV. P.161.
3/ N. De Baumgarten. Genealogies et mariages occidentaux des Rurikides
Russes du Xе au XIIIе siede.  Roma,1927. - P.10-11.  Table II. 
j\°.4; Пашуто B.T. Внешняя политика Древней Руси.  М.,1968. 
С.43; Головко А.Б. Древняя Русь и Польша в политических
взаимоотношениях X - первой трети XIII вв.  К., 1988.  С.59;
Донской Д. Справочник по генеалогии Рюриковичей.  4.1.
(Середина IX - начало XIV вв.)  Ренн, 1991.  С.33-34.
3S Balzer О. Genealogia Piastów.  Kraków, 1895.  S.86-87; броника
магистра Винцентия Кадлубка // Щавелева Н.И. Польские
латиноязычные средневековые источники: Тексты, перевод,
комментарий.  М., 1990.  С. 105.
39 Пашуто В.Т. Очерки по истории Г алицко-Волынской Руси. 
М.,1950. С.18, 25-29.
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додаткова інформація у пізніших зводах про імена та шлюби
давньоруських князів ґрунтується на повідомленнях синодиків
та помянників, а інші джерела додаткових відомостей
волинського походження варто шукати у місцевих записах
(хоча списувати на них всі незрозумілі за походженням
повідомлення польських середньовічних істориків та,
наприклад, В.М.Татищева, теж не варто), а не у втрачених
списках Повісті временних літ.

О.В.Назаренко критикує Длугоша з дещо інших засад.
По-перше, він наголошує на невідповідності віку Мешка та
можливої дочки Ізяслава Ізяславича від Гертруди,  Мешко
народився 1069 р., а Гертруда, його можлива теща,  близько
1025 р., тобто до 1069 р. вже могла минути вік, коли могла
народити дитину40. Зазначимо від себе, що точна дата
народження Гертруди невідомо,  її можна дещо відсунути у
бік від 1025 р., та 1 практика шлюбів, коли дружина старше за
чоловіка (в цьому випадку мова може йти про різницю 3 5
років) була і залишається доволі поширеною. Аргумент ж
О.В.Назаренка, що шлюби родичів у п ятому коліні були
неможливими з точки зору християнського права, не є

некоректним: "Tako єсть право уне поиманиє: крата два 
то две колене; дети тою  то 3-є колено: дотоле нелзє
пойматися. Виучи тою  6-е колено: не лзє же, 7-е и 8-е,
то уже достойно пойматися"41.

Здавалося б, дійсно,  якщо визнати Всеволодка
сином Давида Ігоревича, то він би доводився Агафії родичем у
шостому коліні:

Ярослав Мудрий
Всеволод Ігор
Володимир Мономах Давид
Агафія = Всеволодко

І все ж таки, недарма сам О.В.Назаренко нижче
обережно зауважує, що "церковне шлюбне законодавства все-
таки іноді порушувалося, а іноді з нього робилися

40 Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях... 
С.547-548.

41 Памятники древнерусского канонического права.  СПб., 1908. 
4.1: Памятники XI XV вв. / [А.С.Павлов]. 2-е изд. / РИБ.  Т.6. 
№ XIV, Стб. 143.
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виключення, які санкціонувалися церквою. В цілому, ця
проблема залишається недослідженою 42. Адже, навіть при
самому поверхневому знайомстві з шлюбами всередині роду
Рюриковичів стає помітним, що шлюби між родичами в
шостому коліні були досить поширеними:

Ярослав Мудрий
Ьяслав Святослав

Святополк Давид
Анна = Святослав

Мстислав Володимирович
Ростислав Ьяслав

Рюрик Мстислав

Предслава=Роман

Ьяслав Ярославич
Ярополк Святополк

Гліб Всеславич = Анастасія Ярослав
Ростислав -  Софія

Мстислав Володимирович
Ростислав Марія - Всеволод

Ольгович

Рюрик Святослав

Донька = Гліб

До того ж, спираючись на давньоруське церковне
право, О.В.Назаренко не ознайомився з усім комплексом
документів, присвячених регулюванню шлюбних відносин
між родичами. Так наприклад, у складі відносно пізнього,
другої половини XV ст., Рогожського списку Кормчої, який
належить до т.зв. Єфремівської редакції, зберігся переклад
відповідного фрагменту з Прохирону 0 в ьзкрлнениих
ЖЄНИТВАХ , в якому йдеться: Нъ НИ ТЄХ в ноучАтє, АЩЄ и
четвертАго воудєт степени. 0т него же стелене могут
поймати на БрАКъ 43. Отже, якщо слідувати цим настановам,
то можливими стають шлюби й у п ятому коліні.

В силу цих обставин, вважаємо, що висновки
О.В.Назаренко про екстраординарність шлюбів між родичами
у шостому коліні є дещо передчасними. Тим більш
необережно тільки на основі цих висновків передивлятися
шлюби між Рюриковичами та представниками європейських

 w 44
династій .

42 Назаренко А.В. Городенское княжество... С.171 172.
,3 Щапов Я.Н. Новый список кормчей Ефремовской редакции It
Источники и историография славянского средневековья.  М.,1967.
 С.267.

Ч"1 Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях.
Междисциплинарные очерки культурных, торговых, политических
связей IX XII веков.  М.,2001.  С.559 584.
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Та, пєрєсєдєв мало дмии , Ярополк вирушив на
Звенигород, проти Рюрика Ростиславича. Під час цього
походу його й було підступно вбито,  нібито за намовою
Рюрика це зробив наближений до князя Нерадець.  Вороги
Всеволода Ярославича, як правило, завжди вмирали
насильницькою смертю. У Володимирі знову сів Давид
Ігоревич.

В літописних оповідях про ці конфлікти Стефан не
грає активної ролі. Але цілий ряд обставин змусив нас
запідозрити вплив подій політичного життя Русі останньої
третини XI ст. на життя печерського ігумена. Адже наприклад,
за повідомленням Патерика, Стефан позбувся ігуменства з-за
якогось конфлікту у братії. Документ 0 игуменєх'ь
Печерскихъ отъ начала бывших^  відносить поставлення
наступника Стефана Никона до 6585 (1077) р.: ОтефАнъ
постАвленъ высть игуменом в лето 6582. Никонъ
постАвленъ высть игуменом в лето 6585 * 45. Ще
М.Д.Присьолков звернув увагу на факт співпадіння дат
другого повернення на київський стіл Ізяслава Ярославича та
дату усунення Стефана з ігуменства. Він припустив, що
Ізяслав був невдоволений тим, що монахи попри волю
Феодосія, який збирався залишити монастир Іакову,
самостійно призначили його наступника46.  Ізяславу вдалося
посадити на його місце зручну для себе кандидатуру, 
Никона (постать опозиційну до узурпатору столу Святослава,
адже, коли той захопив стіл свого старшого брата Никон
повернувся до Тмуторакані)47. Автор житія св.Феодосія, 
Нестор, постриженик Стефана, на відміну від Повісті
временних літ, замовчав незручні обставини спротиву братії
останній волі святого та проголосив, що кандидатуру Стефана
обрав сам святий'"8.

45 Пам ятку було надруковано Д.Абрамовичем у: Києво-Печерський
Патерик: Вступ, текст, примітки ІД.Абрамович.  К., 1931. С.210-
211.

4* Ипат. Стб. 177.

4' Приселков М.Д. Очерки по церковно-политической истории
Киевской Руси X XII вв.  СПб., 1913.  С.119.
4S Києво-Печерський Патерик...  С.76-77.
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Про історію виникнення Кловського Стефанича
монастиря ми не знаємо майже нічого. Патерик просто
констатує факт заснування його Стефаном по вигнанні з
Печерського монастиря, а Повість временних літ згадує його
лише в оповіданні про половецький набіг 6604 (1096) р.: ї
пожгоша мАНАСтырь Отєфлнєчь деревне. И ГерМАНЄЧЬ. ї
приидошА на МАНАСтырь Пєчєрьскьіи 49. Натомість, у
Патерику вміщено дві оповіді про заснування храму
Богородиці у Кловському монастирі,  одну у складі житія
св.Феодосія, а другу,  у Слові 4 0 пришєствіи писцевъ
церковных къ игумєну Никону ОТ ЦАрЯГрАДА .

Спираючись, в основному, на четверте Слово,
О.П.Толочко наполягає на участі Володимира Мономаха в
закладанні цієї церкви, як і в ініціюванні святкування Покрова
на Русі'и. Зауважимо тільки, що цю частину Патерика було
написано вже на початку XIII ст. ігуменом монастиря Різдва
Богородиці у заліському Володимирі, єпископом цього міста,
колишнім пострижеником Печерського монастиря Симоном.
Симон вважався вірним прибічником клану Мономаховичів.
Коли його патрон Юрій втратив Володимирський стіл, Симон
добровільно полишив кафедру і повернувся на неї тільки тоді,
коли й його князь повернув собі батьківській стіл. Та з самої
оповіді незрозуміло, в зв язку з закладенням якого
Богородичного храму згадується Мономах,  Успенського чи
Покладення ризи, адже згадка про чудесне видіння Стефана і
про закладення ним Влахернської церкви на Клові перериває
цілісну оповідь про будівництво саме Печерського храму. І
саме цей храм слугував взірцем для будівництва церкви у
Ростові, про яку згадує Симон, а захворілий Мономах
вилікувався за допомогою пояса варяга Шимона, який теж має
відношення скоріше до Печерського храму51.  Отже,
фрагмент про заснування Стефаном Влахернської церкви у
Слові 4 має всі ознаки штучної вставки, а участь Мономаха в
цій оповіді приписується побудові Успенської церкви

Ипат.  Стб.222; Лавр.  Стб.229.
5-1 Толочко А. II. Князь в Древней Руси: власть, собственность,
вделогия. К.,1992.  С.115-121.
я Києво-Печерський Патерик...  С.С.11-12.
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Печерського монастиря. Адже Житіє преподобного
Феодосія , твір сучасний подіям, не знає про його участь у
будівництві церкви у Кловському монастирі52.

Хто ж виступав у ролі ктитора новозбудованого
монастиря? Адже навряд чи Стефан міг сам на свої кошти
вдатися до такої справи, хоча у житії св.Феодосія прямо
сказано. Он же, присно поминаемый Отефанъ, и ту ему
Богу ПОМОГАЮЩУ МОЛИТВАМИ ПреПОДОБНОГО НАСТАВНИКА ему
ОТЦА Феодосия, СЪСТАВИ СОБЄ МАНАСТЫрБ НА КЛОВЄ И
церковь ВЪЗГрАДИ въ имя святыя Богородица и нарекъ
имя ей ПО ОБрАЗу СуЩАГО въ Костянтине граде, иже
Блахерне 53. Хоча кам яний храм і було завершено лише через
ЗО років після заснування монастиря,  1108 р.54, закладення
навіть дерев яного монастиря (а саме таким він постає у вже
згаданій нами літописній оповіді про спалення його
половцями у 1096 р.) було справою надто дорогою. Як ми вже
згадували, Стефан навряд чи міг розраховувати на допомогу
київського князя Ізяслава. Всеволод та його син Володимир
головну увагу приділяли Печерському монастирю, та й той
факт, що у Клові не було поховано жодного представника
роду Мономаховичів свідчить за те, що вони не мали ніякого
відношення до заснування монастиря та будівництва у ньому
храмів. Є.Голубинський вважав, що монастир було закладено
частково на кошти самого Стефана, а частково на кошти його
духовних дітей між боярами 35. Ця думка має під собою
ґрунт. Адже, попри суворий студійський статут, монахи
Печерського монастиря зберігали при собі під час великі
грошові кошти (згадаємо хоча б Слово по монаха Арєфу). Ще
до свого ігуменства Стефан займав доволі значну посаду у
монастирі,  Нестор називає його еклесіархом та доместиком
(тобто він керував справами монастирського храму та
наглядав за церковним хором36),  недарма його ім я
пов язується саме із заснуванням храмів. Таким чином, навіть

52 Києво-Печерський Патерик... С.77.
53 Києво-Печерський Патерик...  С.77.
5,1 Ипат. Стб.260.
3' Голубинский Е. История русской церкви.  T.l. 4.2.  М., 1904.
 С.587.

эб Там само.  С.691.
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якщо не згадувати версію про власне боярське походження
Стефана, на користь якої не маємо жодного доказу, можемо
припустити, що він накопичив значні кошти під час
перебування у Печерському монастирі (а на практиці
сучасного життя можемо побачити, що нагляд за
будівництвом храмів справа дуже вигідна), і, головне,
набрався досвіду політичної діяльності та зв язків.

До того ж, він не далеко перебрався від свого
колишнього монастиря,  Клов знаходиться всього у двох
кілометрах від Печерська, трошки далі, ніж Германии
монастир (дійсно, дуже цікаво, що у найближчих околицях
Печерського монастиря створюється немов би сузір я
монастирів менш значних,  хоча вони нібито живуть
власним життям, але воно тісно пов язано з економічно та
політичною діяльністю Печерського монастиря, іноді
потрапляючи в залежність від нього, і утворюючи справжню
монастирську корпорацію (справа зовсім не досліджена, 
цікаво було б роздивитися всі ці монастирі у комплексі)).

З свого нового помешкання Стефан ревно спостерігав
за подіями у Печерську. В оповіді про віднайдення тіла
св.Феодосія йдеться про те, що як тільки віднайшли тіло
святого, в се же время виде ОтефАНЪ, їже высть в него
место ігумент». fi сє же время высть єпискоігь, ВИДИБЪ въ
своемъ мАнлсътыри здрю велику нддъ пещерою 57. З цієї
оповіді можемо зробити для себе ще один дуже важливий
висновок,  скоріше за все, Кловський монастир не був
князівським і його ктитором був сам Стефан (згадаємо, до
того ж, що й літопис називає його за іменем засновника, 
Стефанич).

Але ж Стефан відомий не тільки як ігумен двох
монастирів, але й як єпископ волинського Володимира
(єпископом його міста його називає написане десь у 1080-ті
рр. житіє св.Феодосія, а Повість временних літ згадує його як
єпископа серед учасників перепоховання св.Феодосія під 1091
р.). Отже, призначення його на володимирську кафедру мало
відбутися десь на самому початку 80-х рр., саме тоді, коли
навколо Волині розгорнулися згадані нами на початку статті

Ипат.  Стб.202.
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криваві події. А зв язок між князем Володимира Давидом
Ігоревичем і єпископом Володимира Стефаном, який хоч і не
закріпився на Волині і більшу частину часу перебував в
Києві38 (наприклад, у 1091 р., як ми вже згадували, він
перебував не у Володимирі, а у своєму монастирі), не
потребує зайвих доказів. Можливість зв язку між Ярополком
та Стефаном викликає сумніви,  Ярополка було поховано у
батьківському монастирі св.Дмитрія, а своє майно він заповів
Печерському монастирю: вда всю жизнь свою: Нєвльскую
волость, и Дєрьвьскую, и Лучьскую, и около Києва  59. Та й,
пізніше, у 1128 р. Дмитрівський монастир із храмом було
передано Печерському: fi сє лєто прєяшл церковь Дмитрия
Пєчєрянє и »АрєкошА ю ПєтрА съ грехомъ ВЄЛИКИАГЬ и
НЄПрАВО 60,

А от волинського князя Давида Ігоревича було
поховано саме у Кловському храмі. Можемо припустити, що і
його племінника,  Мстислава Всеволодовича, згаданого у
одній з груп списків Хождения игумена Даниила  (його
дядька Давида Ігоревича було згадано у іншій групі списків)61,
теж було поховано в цьому храмі.

Яким же чином могли потрапити до Хождения
игумена Даниила  імена Мстислава Всеволодовича та його
дядька Давида Ігоревича? Основні дії в у цьому джерелі
відбуваються в далеких Сирії та Палестині... Сорокарічної
давнини дослідження В.Л.Яніна показало нам цінність цього
джерела для реконструювання міжкнязівських відносин
початку ХП ст62 Паломник Данило хотел выл поставити
КАНДИЛО СВОЄ НАД ГрОВОМ ГОСПОДНИМ ЗА ВСЯ КНЯЗЯ НАША И ЗА

5S Щапов Я.Н. Государство и церковь Древней Руси. X - XIII вв. 
М.,1989.
С.40.
39 Ипат.  Стб.492.

60 Лавр.  Стб.299.
61 Путешествие игумена Даниила по Святой земле в начале XII века.
Под ред. А.С.Норова. Изд. Археографической комиссии. 
СПб., 1864.  С.140.
62 Янин В.Л. Междукняжеские отношения в эпоху Мономаха и
Хождение иіумена Даниила У/ТОДРЛ  XVI.  М.,-Л.,1960. 

С.112-131.
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ВСЮ Рускую землю, ЗА ВСЯ ХРИ$ТИАНЄ Рускыя земли 63.
Імена руських князів були записані в єктиніях ієрусалимської
лаври св. Савви, за них було відправлено 90 літургій (50 за
живих і 40 за померлих). Наприкінці твору ігумен Данило
приводить декілька їх імен  з числа 50 живих князів. Цей
перелік різниться за складом в різних списках твору. В.Л.Янін
робить з цього висновок, що у виборі імен Данило керувався
якимись хоч і не ясними, але достатньою мірою цікавими
йому міркуваннями.. . 64

Якими ж саме міркуваннями? В.П.Адріанова-Перетц
припустила, що Данило, як чернігівський ігумен, згадує тільки
південноруських князів65. В.Л.Янін рішуче виступив проти
підміни образа уболівальника за всю Руську землю патріотом
чернігівського князівства . Звернемося разом з В.Л.Яніним до
класифікації списків князів, яка була виконана
М.А.Веневитіновим66. Він виділив дві скорочені редакції і три
повні, одна з яких поділяється на три підгрупи. Навожу нижче
зведену таблицю цієї класифікації67:

63 Путешествие игумена Даниила по Святой земле в начале XII века.
Под ред. А.С.Норова. Изд. Археографической комиссии. 
СПб.,1864, С.139.
04 Янин В.Л. Междукняжеские отношения в эпоху Мономаха... 
С.113.

6? История русской литературы.  Т.1. Изд. АН СССР.  М.,~
Л.,1941.  С366.
66 М.А.Веневитинов. Хождение игумена Даниила в Святую землю в
начале XII ст. - ЛЗАК.  В.7.  (1876-1877). СПб.,1884.
67 Янин В.Л. Междукняжеские отношения в эпоху Мономаха... 
С.125.
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Виходячи з припущення про те, що в протографі Давид
не був названий по-батькові6 * * 68, В.Л.Янін в подальшій
реконструкції первинного вигляду тексту обмежився простим
механічним зведенням імен князів:

Оє же суть имена и\: ЛЛихаил-Овятополк, Василии
Владимир, Давыд, ДЛ.нхаил-Олєг, ЇЇАНКрАтия-Яросллв
Святославич, Андрєи-Л/ІстислАВ Всеволодович, Феодор-
Мстислав Владимирович, Борис Всєславич, Глек
Минский 69.

Пояснюючи принцип перелічення Данилом імен
князів, В.Л.Янін висуває теорію старійпіинства столів, яка
дозволяє йому припустити, що Андрій-Мстислав
Всеволодович міг бути лише князем Смоленська70. Ще одним
міркуванням Данила, на думку В.Л.Яніна, міг бути поділ
князів на власне князів та їх дітей71, при чому останні, як раз і
не ввійшли до списку72.

Вади цього останнього припущення історика одразу
впадають в око. Серед перелічених князів ми не бачимо
половину з самостійних полоцьких князів Всеславичів73,
відсутній Давид Ігоревич'4, хоча в частині списків ми

6S Це, на думку В.Л.Яніна, пояснює варіанти ідентифікації Давида в
різних списках (Давид Святославич - Давид Ігоревич - Давид
Всєславич).
69 Янин В.Л. Междукняжеские отношения в эпоху Мономаха... 
С.127.

0 Янин В.Л. Междукняжеские отношения в эпоху Мономаха... 
С.129.

zl Така реконструкція дуже схожа на пізніший інститут дітей
боярських .
72 Янин В.Л. Междукняжеские отношения в эпоху Мономаха... 
С.128.

73 Хоча це інколи пояснюють особливим статусом Полоцького
князівства (зауважу на це, що попри цей особливий статус , імена
двох з полоцьких князів включено до переліку протографу).
/4 Виключення імені Давида Ігоревича з переліку руських князів
після Уветичського з їзду цілком можливе, але в одному з списків
воно зустрічається, як і в літописній статті 1112 р. (Лавр.) серед
руських князів-учасників походу на половецький Сугров. Так що
вже на початку XII ст. пам ять про сурове рішення поступово згасає
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зустрічаємо Мстислава Володимировича,  сина Володимира
Мономаха, і Мстислава Всеволодовича,  племінника Давида
Ігоревича,  тобто князів-синів , які хоча і князювали в
значних політичних центрах (?), але їх статус не можна
назвати самостійним.

Що ж до версії про існування ієрархії столів, то за
Данилом і В.Л.Яніним її можна було б відтворити таким
чином:

1. Київ; 2. Переяслав; 3. Чернігів; 4. Новгород-
Сіверський; 5. Муром; 6. Смоленськ (?); 7. Новгород; 8.
Полоцьк; 9. Мінськ.

Якщо стосовно Києва, Переяслава і Чернігова з
реконструкцією В.Л.Яніна можна було б погодитись (з
певними зауваженнями), то незрозумілим є те, чому
Смоленськ, Полоцьк і навіть Новгород (!) ідуть після таких
столів як Новгород-Сіверський і Муром? Доводиться визнати,
що Данило керувався якимось власними міркуваннями,
відмінними від тих, якими можуть керуватися сучасні
історики, спираючись на чітко розроблені історіографією XIX-
XX ст. принципи отчини  і старійшинства .

У своїх молитвах Даниил згадує 50 живих і 40
померлих князів. Детальне дослідження показує, що за часів
подорожі ігумена* 75 можна приблизно нарахувати саме таку
кількість живих князів чоловічої статі. Отже, Даниил дає
загалом вірну кількість живих князів, не врахувавши лише
новонароджених. Підрахунок померлих князів починаючи з
Володимира76 теж дає нам цифру 38 - 40, що свідчить про:
добру обізнаність Данила в генеалогії дому Рюриковичів. Чим'
же керувався Данило, наводячи імена лише декількох з них?!
Не викликає сумніву той факт, що Данило як чернігівский |
ігумен не міг не назвати п яти князівських імен: Святополка-і
Михаїла,  київського князя, Володимира-Василія Мономаха, і
 князя переяславського і колишнього чернігівського, трьох і

чому мали сприяти обставини участі Святополка Ізяславича в історії
з осліпленням Василька Теребовльського.
75 1106-1108. Саме таке датування було запропоноване:
М.А.Веневітиновим (Вказ. праця). Спроби запропонувати датування |
1112-1115 рр. слабо обґрунтована. |
76 Даниил міг відправляти літургії лише за князів-християн. J
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Святославичів: Давида, Олега-Михаїла і Панкратія-Ярослава.
Імена двох останніх, як і київського і переяславського князів,
присутні у всіх списках. Погодимось з В.Л.Яніним, що ім я
Давида було подане в протографі без вказання його по-
батькові, що стало причиною декількох варіантів його
ототожнення в різних списках. Але в протографі його ім я не
могло бути не згаданим, як ім я чернігівського князя. Автор,
вважає, що списком цих п яти князів і було обмежено
протограф. Але Хождение игумена Даниила   твір
світський, повчально-пізнавальний, чим і зумовлений той
факт, що він постійно поширювався в Давній Русі і дійшов до
нас майже у 60 списках. Чи не було ще за участю самого
Данила створено декілька списків цього твору для бібліотек
різних князів? Так списки групи П.1. нашої таблиці можуть
походити від спільного протографа, який було написано для
двору одного з князів Всеславичів (в ньому згадані імена
трьох з них), хоча наявність в списку імені Феодора-
Мстислава Володимировича дозволяє датувати його часами
київського князювання Володимира Мономаха (1113-1125).
Отже, ще в перші десятиріччя свого існування Хождение
могло зазнати кількох редакцій, зумовлених як суто
практичними міркуваннями (як нам здається, з часом, список
князів у творі вже міг сприйматися як своєрідний помянник),
так і змінами в політичному житті, а до нас дійшло лише
декілька з них.

Виходячи з власного припущення про вплив теорії
старійпіинства столів на ігумена Данила В.Л.Янін стверджує,
що згадка в більшості списків Давида Всеславича  лише
історичні екзерсиси пізнішого редактора. Здавалося б, і дійсно
так. Чому до цього списку князів потрапило ім я ізгоя Давида
і Всеславича (на початок ХП ст.), який отримав власний стіл не
раніше 1114 р.? Вище ми вже вказували, що Хождение  має
; ознаки редагувань протягом перших десятиріч свого
існування. Але, крім цього, і літопис дає нам деякі підстави
заперечити В.Л.Яніну. Сам він посилається на два списки
князів -г учасників походів на половців 1103 і 1107 рр.77

77 Янин В.Л. Междукняжеские отношения в эпоху Мономаха... 
С.117.
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Давида Всеславича згадано в першому з них: "Володнмеръ же
поиде ПєрєяслАвлю, а Овятополкъ по нем, и Дабыдъ
Святославиче, и Дабыдъ Всесллвичь, и ЛЛхтиславъ
Игоревъ внукъ, Вячесллвъ Ярополчичь, Ярополк
Володимєричь 78 В цьому переліку Давид Всеславич згаданий
одразу після Давида Святославича, князя Чернігова, і перед
Мстиславом онуком Ігоря (Мстиславом Всеволодичем
Хождения , якого В.Л.Янін вважає князем Смоленська (?!)).
Отже, літопис дозволяє внести певні корективи в побудови
В.Л.Яніна і підійти до наступного питання нашого
дослідження, чи дійсно Мстислав Всеволодич міг бути
князем Смоленська?79

Літописець знає лише одного князя Мстислава
Всеволодича,  сина Всеволода Давидовича (правнука Ігоря
Ярославича), не називаючи його стіл. Можемо лише
припустити, що він володів батьківським Городном, чи якою-
небудь іншою волостю поблизу цього міста. Мав він двох
братів,  Бориса і Гліба, а також двох сестер, невідомих на
ім я, одна з яких стала дружиною Володимира Давидовича
Чернігівського, а інша,  Георгія Ярославича Турівського80. В
літописі цей князь згаданий двічі,  в 1169 і 1170 рр.81, отож
аж ніяк не може ідентифікуватись з Андрієм-Мстиславом
Всеволодичем Хождения игумена Даниила . В 1106-1108 рр,
 приблизний час написання твору,  літопис знає двох

Мстиславів. Перший з них,  Мстислав Володимирович, син
Мономаха, який в Хождении  названий Феодором-

78 Лавр. Стб.277
79 Зауважу, що в останньому своєму дослідженні
(В.Л.Янин.Комплекс документов об устроении Смоленской епархии.
// ВЛ.Янин. Новгород и Литва. Пограничные ситуации XIII - XIV
веков. М.,1998. С.26-47) В.Л.Янін вже не повергається до свого
припущення про смоленське князювання Мстислава Всеволодича і
лише зауважує, що на початку XII ст. і Переяславль і Смоленськ
належали Володимиру Мономаху...В Смоленську в 1101 р. будує
церкву Богородиці  (С.28). На жаль, в українській історіографії це не
було помічене (иапр. Войтович Л.  1996. - див. далі).
so N. De Baumgarten. Genealogies et manages occidentaux des Rurikides
Russes du Xе au XIIIе siecle.  Roma, 1927.  S.30.
81 Ипат.  Стб.532-544..
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Мстиславом Володимировичем. Інший, згадується лише
кілька разів, без вказівки по-батькові. Літописець знає його як
синовця Давида Ігоревича та внука Игоря . Доводиться
визнати, що саме цого Мстислава ми й можемо вважати
Андрієм-Мстиславом Всеволодичем82.

Жодного разу літописець не згадує володінь цього
князя. Саме це і дозволило В.Л.Яніну віддати  йому у
володіння Смоленськ. Маючи дату створення Хождения
(близько 1106-1108), спробуємо визначити,  кому саме в цей
час могло належати це місто. Складність цього завдання
полягає у тому, що літописець згадує лише про смоленське
княжіння Давида Святославича (1095-1097), після чого
Смоленськ надовго зникає з сторінок літопису. В.Л.Янін
вважає, що отчинний принцип успадкування, встановлений на
Любецькому з їзді (?), став підставою для надання цього столу
Мстиславу Всеволодовичу (чому ж тоді не Давиду
Ігоревичу?)83. Ще О.М.Рапов зауважив, що В.Л.Янін ігнорує
свідчення Татищева про те, що Смоленськ отримав на
Любецькому з їзді Володимир Мономах, а також відомості
літопису про те, що князем Смоленська на самому початку ХП
ст. був син Мономаха Святослав84. Як справедливо зауважує
сам В.Л.Янін(с.122), Святослав міг захворіти, прийняти схиму
тощо, посилання ж на авторитет Татищева виглядає досить
сумнівним. Але дослідникові допомагає Повчання
Володимира Мономаха , свідчення якого дозволяють нам не
погодитись з аргументацією В.Л.Яніна. Мономах згадує про
своє перебування в Смоленську протягом зими (до Великодня)

ь2 Вище вже вказувалося, що кількість 50 живих і 40 померлих князів
Рюриковичів, яких знає Даниил, збігається з відомими нам даними
щодо генеалогії цього князівського роду. Отже, ми не можемо
припустити які-небудь додаткові його гілки-відгалуження.
ьз Янин В.Л. Междукняжеские отношения в эпоху Мономаха... 
С.118-119.

S4 Рапов О.М. Княжеские владения на Руси в X - первой половине
XIII в.  М., 1977.  С.201-203.
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1106-1107 рр.85, отже, саме в час написання Хождения , з
датуванням якого погоджується і сам В.Л.Янін.

Повернемося до особи Мстислава Всеволодовича і
спробуємо простежити його біографію за скупими згадками
літописця. Перший раз він з являється у літописі в Повісті
про осліплення Василька  як синовець  Давида при описі
невдалої для Давида облоги Володимира, яку ми можемо
датувати 1098-1099 рр.86 Отже, літописець недвозначно вказує
на Мстислава, як на сина невідомого нам на ім я брата Давида
Ігоревича. Разом з Давидом він згодом (1099) сідає у
Володимирі, але, скоріше за все, у постійних воєнних діях так
і не встигає отримати собі окремий уділ. Літописна стаття
1100 р. розпочинається повідомленням: "Яьіидє Мстислава»
от Давыда на море месяца июня в 10 87 Вжите выиде
означає похід на море ,  звичайний грабіжницький похід,
ухідництво, яке було основним заняттям князів-ізгоїв, якими
ще не так давно були Давид і Мстислав. Давид, який сів у
Володимирі за допомогою половців, потребував коштів, отож і
змушений був їх шукати у далеких набігах.

В межиріччі Дністра і Дніпра, тобто по Південному
Бугу, було розташовано кочів я союзника Давида,  хана
Боняка. Цей союз є примітним явищем в історії половецько-
руських відносин,  Боняк, запеклий ворог руських князів,
єдиний раз виступає в літописі як їх союзник, підтримав
Давида Ігоревича в поході 1099 р.88 Жодного разу ані
Мстислав Всеволодович, ані Давид Ігоревич не беруть участі в
походах, спрямованих проти цього об єднання половців (як,
наприклад, 1107 р., коли загинув брат Боняка Тааз). Можемо
припустити можливі родинні зв язки між сім єю Давида
Ігоревича і Боняка. Саме в союзі з цим ханом, мабуть, міг
планувати Мстислав який-небудь набіг, чи знову залучити
його орду для боротьби з супротивниками в Перемишлі або в
Києві.

8;> Це датування добре фіксується наступною згадкою Мономаха про
смерть своєї першої дружини саме по полишенні ним Смоленська,
 7 травня 1107 р. - (Лавр.  Стб.250).
86 Лавр.  Стб.272.
87 Лавр Стб.273.
88 Лавр.  Стб.270-271
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Останній варіант здається нам більш слушним з огляду
на те, що літописець сповіщає нам точну дату цього походу. А
слідом за нею, через два місяці (10 чи 14 серпня) створишА
мнрь межи собою, Овятополкь, Володимєрь, Дабыдъ
(Святославич. - А.П.), Олегъ, в Оув'Ътичихъ"89. Ця
одностайна угода могла бути викликана саме загрозою
спільної кампанії Давида Ігоревича і грізного Боняка, які
незадовго перед тим повністю знищили угорське військо. Не
будемо детально зупинятись на обставинах Уветичського
з їзду 1100 р., на якому колишній спільник Давида Ігоревича в
осліпленні Василька Теребовльського Святополк з союзними
йому руськими князями засудили Давида, занє увєргь еси
ножь в мы . Волинське князівство було остаточно відібране в
Давида. Шєдь сяди в Божєскомь, в Фетрове; Дукенъ и
Черторыескъ, то ти дасть Овятополкь, А се ТИ ДАСТЬ
Болодимирь 200 гривень, Дабыдъ и Флегъ 200 гривень 90
А Дабыдъ сєдяше у Божьскемъ, и посємь вда

Овятополкь Давыдови Дорогокужь, в нем же и умре 91.
Літописець, складач Повісті временних літ  на цьому

ставить крапку в житті і політичній кар єрі Давида Ігоревича.
Він надовго зникає з сторінок літописів, не бере участі в
спільних походах руських князів на половців. Його князівство,
до складу якого входили Погорина і верхня течія Південного
Бугу (з Божським) було відновленням першого володіння
Давида, наданого йому в 1084 р. Всеволодом Ярославичем.
Княжим столом був Дорогобуж, а колишній,  Божський, 
міг отримати племінник Мстислав Всеволодович. Саме він на
чолі військ князівства його дядька бере участь в поході на
половців 1103 р.92 Лише незадовго до смерті, в 1112 р., ім я
Давида Ігоревича знову згадується серед імен руських князів в
поході на половецький Сугров93. А наступного року, 25 травня
він помер94.

S9 Лавр. Стб.273.
90 Лавр. Стб.273-274.
91 Там само.

92 Лавр.  Стб.277.
93 Лавр.  Стб.289.
91 Там само.
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Літописець мовчить про подальшу долю його
князівства. Син Давида Ігоревича Всеволод названий в 1127 р.
князем Городна, північної частини батьківського князівства9',
що дає підстави М.Ф.Котляру вважати, що він зайняв
батьківський стіл після його смерті95 96. Маємо певні підстави
гадати, що у Дорогобужі сів Мстислав Всеволодович.
Літописець дає нам лише дату його смерті,  1116 р.97, не
вказуючи, який стіл він займав на цей момент. Але наступні
події вказують, що дорогобузький. 1117 р. спалахнув конфлікт
між Володимиром Мономахом і Ярославом Святополчичем.
Літописець не вказує нам його причин. Пізніший
Никоновський літопис твердить, що Ярослав відіслав від себе
свою дружину,  онуку Володимира98. Але це сталося вже
1118 р., після першого походу Мономаха на князя Волині.
В.М.Татищев вказує, що конфлікт відбувся з-за Погорини.30
М.Ф.Котляр вважає версію Татищева більш слушною99.
Впадає в око той факт, що цей конфлікт відбувся одразу ж
після смерті Мстислава Всеволодовича, володіння якого
одразу ж були захоплені Мономахом. За Всеволодом
Давидовичем, який став зятем Мономаха, було залишено
Городенське князівство100.

95 Лавр.  Стб.297.
96 Котляр М.Ф. Галицько-Волинська Русь. К.,1998. С.92; Його ж:
Формирование территории и возникновение городов Галицко-
Волынской Руси IX - ХШ вв.  К., 1985.  С.55.
97 Ипат, С.284.
98 ГІСРЛ.  Т.9.  М.,2000.  С.150.
99 Котляр М.Ф. Галицько -Волинська Русь.  К.,1998.  С.92.
100 Останнім часом було висунуто сумніви щодо можливості
родинного зв язку між Всеволодком Городенським та Давидом
Ігоревичем (див.: Назаренко А.В. Городенское княжество и
городенскис князья в XII в. И Древнейшие государства на
территории Восточной Европы. 1998. Памяти чл.-кор. РАН
А.П.Новосельцева.  М.,2000.  С. 169-188.). Наша стаття,
присвячена цій проблемі, тільки готується до друку (Плахонин А.Г.
"История Российская" В.Н.Татищева и исследование генеалогии
Рюриковичей // Средневековая Русь..  Вып.4.  М.,2002).Тут
зауважимо тільки, що ще М.С.Грушевський висловлював певні
сумніви з цього приводу (Грушевский М.С. Волынский вопрос
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Привертає увагу той факт, що Андрій-Мстислав
Всеволодам згаданий лише у одній групі списків, на місці
Феодора-Мстислава Володимировича. Але припущенню про
можливу звичайну помилку при копіюванні заперечує той
факт, що крім вказання по-батькові, Ходжения  надає й різні
хрестильні імена. Отже, дійсно, десь за часів Дорогобузького
князювання Мстислава Всеволодовича 1113 - 1116, було
виготовлено окремий список Хождения . Відбутися це могло
в стінах Кловського Стефанича монастиря, певний період
історії якого пов язаний з ім ям Давида Ігоревича. Можливо
там само, тільки трошки пізніше, на світ з явився список групи
Сокр.А, в якому замість Давидів Святославича та Всеславича
згадується Давид Ігоревич.

Доречи, список Хождения , виготовлений для
Мстислава Всеволодовича, переписувався не з того ж
протографу, що із згадкою Давида,  у примірнику
Мстислава замість Гліба Всеславича згадується Борис
Всеславич полоцький, що відкрито свідчить про його
непечерське походження.  Гліб, як і його дружина, дочка
Ярополка Ізяславича стільки зробили для Печерського
монастиря (як ми писали вище, серед відданого печерянам
майна згадується і Дмитрівська церква, заснована ще
Ізяславом Ярославичем), що їх було поховано в головах
святого Феодосія* 101. Отже, цей протограф може походити з
бібліотек або Михайлівського золотоверхого, або
Видубицького монастирів, які були тісно пов язані із братом
покійного Ярополка Ізяславича Святополком (особливо, якщо
згадати тісні зв язки між дядьком Мстислава та Святополком).

В той же час списки із згадкою Гліба Всеславича,
вочевидь, пов язані саме із Печерським скрипторієм, а список
із згадкою імені Давида Ігоревича міг бути замовлений його
сином Всеволодком, тісно пов язаним із кланом Мономашичів
(він був одружений з дочкою Мономаха) а, тому, і з
Печерським монастирем. Чи зберігався зв язок між нащадками
Давида Ігоревича та Кловським монастирем невідомо (ми вже
згадували, що Кловський монастир не був князівським). Адже

1087 1102 гг. // Киевская старина.  №>5.  т.ХХХІІІ  К.,1891.
 С.267.).
101 Ипат. Ст.492.
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і сам монастир після бурхливих подій останньої третини XI ст.
згадується лише кілька разів: під 1108 р., у зв язку із
завершенням верхів храму102, під 1112 р.,  у зв язку з
похованням у ньому Давида Ігоревича103, під 1115 р. серед
учасників перепоховання свв. Бориса та Гліба згадується
кловський ігумен Петро104. Чи може після захоплення
Дорогобужу Мономахом невдовзі після 1115 р., чи вже після
монгольського погрому монастир та слободи навколо нього
потрапили до власності Печерського монастиря105, певний
зв язок з яким, вочевидь, так і не переривався.

102 Ипат.  Стб.260.
103 Ипат. Стб.273.
104 Ипат.  Ст.280. З оповіді про віднайдення тіла ев. Феодосия
знаємо, що його попередником, наступником Стефана був Климент
(Ипат.  Стб.202).
10:1 Толочко ГІ.П. Історична топографія стародавнього Київа. 
К.,1972.  С.157; Мовчан И.И. Историческая топография околицы
древнего Киева (IX ХІИ вв.).  К.: Институт археологии Академии
наук Украинской ССР, 1986. (рукопись диссертации на соискание
ученой степени кандидат исторических наук).


