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Закінчення в наступному числі

КНЯЗЬ РОСТИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
І ВОЛИНЬ

Андрій ПЛАХОНІН

авряд чи сучасні історики можуть цілком достовірно відновити події 
історії Південно-Західної Русі середини XI ст. М.Ф. Котляр зазначає, 
що «процеси складання державних територій, утворення нових зе

мель на фундаменті тих, що раніше оформилися, як це сталося з Волинню й Га
личиною, не лише надзвичайно складні та багатогранні, а й значною мірою при
ховані від очей історика»1. Коли з укладенням союзу між Казиміром І і Яросла
вом Мудрим владналася давня суперечка за землі т.зв. «Червенської Русі», по
гляд літописця, укладача «Повісті временних літ», надовго відвертається від 
західних кордонів Давньоруської держави. Він лише побіжно згадує урядування 
на Волині сина Ярослава Святослава та недовге княжіння Ігоря Ярославича у Во
лодимирі після смерті батька2. Але вже з другої половини 50-х рр. XI ст. ми не 
маємо жодних певних відомостей про приналежність Волині.

Ще у XIX ст. увагу дослідників привернуло повідомлення В.М. Татищева про 
князювання онука Ярослава Ростислава Володимировича у Володимирі. За невідо
мим нам джерелом історик XVIII ст. твердить, що після смерті Ігоря Ярославича 
(1060 р.) Ростислав був переведений до столиці Волині3.0 . Алдріяшев не заперечу
вав такої можливості4. Та сучасні дослідники не поділяють цієї його думки. 
М.Ф. Котляр вважає, що сини Ростислава прагнули отримати уділи в майбутній 
Галицькій землі5. Тим самим він солідаризується з М.С. Грушевським, який вва
жав, що Ростислав отримав після смерті Ярослава Перемишль6. Інакше підходить 
до цієї проблеми О.М. Рапов. Він аналізує попереднє повідомлення В.М. Татищева 
про надання 1052 р. Ростиславу Ростово-Суздальської землі7, зіставляючи його з 
текстом «ряда» Ярослава, за яким Ростово-Суздальську землю нібито отримав Все
волод Ярославич. До того ж він вважає незрозумілим той факт, що Ростислава бу
ло посаджено на Волині лише у 1060 р., після смерті Ігоря, який з 1057 р. сидів не 
у Володимирі, а у Смоленську8.

Аргументація О.М. Рапова не здається нам переконливою. Всеволод отримав 
батьківський спадок не у 1052 р., а у 1054 р., отже Ростислав міг урядувати у 
Північно-Східній Русі. До того ж «Повість временних літ» долею Всеволода нази
ває лише Переяслав (на відміну від пізніших літописних зводів)9, а Ростово-Суз
дальську землю він міг отримати і пізніше, коли Ростислав був переведений на 
Волинь10. Також незрозуміло, чому Ігор Ярославич, отримавши Смоленськ, не 
міг зберегти за собою Володимир. Ми згодні з О.М. Раповим лише у тому, що



свідчення В.М. Татищева мають зазнати ретельної верифікації, але заснованої не 
на хиткому ґрунті власних міркувань, а на ретельному вивченні всього комплек
су джерел з історії Східної Європи Давньоруської доби. Отже, керуючись цією 
думкою, спробуємо відповісти на питання, чи міг Ростислав Володимирович бу
ти князем Володимира Волинського?
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Серед усього комплексу свідчень про Ростислава Володимировича в «Історії 

Російській» В.М. Татищева нашу увагу передовсім привернуло повідомлення про 
угорський шлюб руського князя. Адже в «Повісті временних літ» про це не 
йдеться. Єдиним джерелом такого повідомлення, відомим сьогодні, є «Хроніка 
про давні і новітні діяння угрів» (т. зв. «Ілюмінована Хроніка»), укладання якої 
було започатковано капеланом короля Лайоша І Марком Кальті у 1358 р.; до її 
складу було включено фрагменти анонімних «Діянь угрів» та їх продовжень, 
створених у XI — на початку XII ст.11 Ця хроніка не була відома В.М. Татищеву. 
Отже, цей факт, як здається на перший погляд, дозволяє з більшою довірою по
ставитися до свідчень російського історика XVIII ст. і спробувати дослідити саму 
можливість перебування Ростислава Володимировича на Волині у світлі русько- 
угорських зв’язків середини — другої половини XI ст.

Київські князі познайомилися з уграми ще у IX ст. За свідченням «Повісті 
временних літ», у 898 р. угри під час переселення до Середнього Подунав’я зупи
нялися біля Києва12. Та навряд чи подальші стосунки між ними були регулярни
ми, хоча вони і не переривалися. Візантійські джерела згадують допоміжний 
загін угрів у війську Святослава Ігоревича під час Балканської кампанії13. Не
вдовзі угорські і руські посли згадуються серед учасників імперського з’їзду в 
Кведлінбурзі 973 р .14 Під 996 р. серед сусідів, з якими жив у мирі Володимир 
Святославич, згаданий Стефан (Іштван) Угорський15.

Політичні відносини двох держав пожвавішали лише після смерті Іштвана І 
(1038 р.), коли члени королівської династії Ендре і Левенте втекли на Русь. Як 
повідомляють угорський історик XIII ст. Шимон Кезаї та звід XIV ст., Ендре і Ле
венте, залишивши брата Белу у Польщі (він одружився із сестрою Казиміра І), 
вирушили на Русь до князя міста Володимира. Але король Петер Орсеоло пере
шкодив укладанню союзу між вигнанцями і руським князем, і брати вирушили 
до половців, звідки невдовзі знову повернулися на Русь16.

Не названий на ім’я князь Володимира — це Святослав Ярославич, який за 
життя батька сидів на Волині17. На нашу думку, він мав отримати Волинь у 
1043—1047 рр.18 Отже, перебування двох Арпадів у Володимирі Волинському 
може бути датоване другим перебуванням Петера Орсеоло на угорському столі 
(1044—1046 рр.). О.В. Назаренко схильний пояснювати відмову князя Володи
мира у допомозі стійкістю русько-германського союзу19 (Петер Орсеоло був кре
атурою імператора Генріха III). Але чи міг надати таку допомогу князь окраїнно
го Володимира, який за життя батька навряд чи мав право самостійної 
зовнішньої політики? Та й попри нібито активний дипломатичний спротив 
Імперії Ярослав вступив у союз із королем Абою Шамуелем (1041—1044)20. Та
кий союз не здається нам дивним. Адже і сам О.В. Назаренко відзначає охолод
ження русько-германських відносин у 1043 р.21 Пояснюється це тим, що, за 
свідченням Ламперта Херсфельдського, на різдво 1042 р. послам Ярослава було 
відмовлено у проекті шлюбу між його донькою і Генріхом III22. 1 хоча імператор, 
за свідченням «Альтайхських анналів», намагався пом’якшити відмову, спричи
нену кризою у відносинах з Бургундією, великими дарами23, образа мала змуси
ти Ярослава до кроків у відповідь. Саме такими кроками і могла стати, ймовірно, 
підтримка антигерманськи налаштованих претендентів на угорський стіл — Аби



Шамуеля і, пізніше, Ендре, який одружився з донькою Ярослава24 (чи не її 
раніше пропонували Генріху III?)25.

Для нас у цій історії важливо, що шлях угорських вигнанців було спрямовано 
не безпосередньо до Києва, а до Волині. Та це не поодинокий випадок, коли вияв
ляються політичні контакти між Південно-Західною Руссю і Угорським ко
ролівством. Із п’яти шлюбів між Рюриковичами та Арпадами до першої чверті 
XII ст. два пов’язані з київськими князями (шлюб між Ендре І і донькою Яросла
ва та шлюб Кальмана (1095—1114) з донькою Володимира Мономаха Єфімією 
(1112)26), а три — з князями Волині. Так, донька Ласло І стала дружиною во
линського князя Ярослава Святополчича27, син Кальмана Алмош заручився з 
донькою князя Волині Святополка Ізяславича Передславою28. Таким чином, і 
угорський шлюб Ростислава Володимировича можемо пов’язати з тим часом, ко
ли він у 1060—1064 рр. сидів у Володимирі.

М.А. Баумгартен датує цей шлюб 1064 р.29 Але ми не можемо погодитись з 
цим датуванням, оскільки на момент смерті (1066 р.) Ростислав мав уже при
наймні трьох синів — Рюрика, Володаря і Василька30. Отже, можемо віднести 
цей шлюб до 1060—1061 рр., коли, на нашу думку, Ростислав Володимирович 
активно прибирав до своїх рук волость Ігоря Ярославича.

Шлюб цей не був простим політичним реверансом між найближчими сусіда
ми. Хронологічно він збігається з новим актом боротьби за угорський стіл, в яко
му головну роль грав майбутній тесть Ростислава герцог Бела — володар східної 
третини угорського королівства.

Наприкінці 50-х рр. XI ст. Ендре І відмовився від антигерманської політики попе
редніх років, пішовши на союз з імператором Генріхом III, з донькою якого 1058 р. 
заручився син Ендре І Шаламон. Ще у 1057 р., примусивши Белу зректися прав на 
корону на побаченні у замку Варконі, Ендре І коронував Шаламона як спадкоємця 
трону. Але Бела не склав зброї31. Мабуть, тому і був змушений Ендре звернутися по 
допомогу до імператора. Але у міжусобній боротьбі Ендре не допомогли німецький 
допоміжний загін і наймане військо. Розбитий у битвах на Тисі та біля замку Мошон, 
1060 року він потрапив у полон, де невдовзі і помер. Його дружина, дочка Ярослава 
та син Шамуель ще за рік до того втекли до Німеччини32.

Занадто сміливим було б припущення, що Ростислав брав участь у цій 
військовій кампанії на боці Бели І, якого було короновано на різдво 1060 р. Та 
шлюб між донькою герцога, який здобуває втрачену корону, та єдиним сином ко
лишнього спадкоємця київського столу, який прагне повернути собі батьківські 
володіння, не має вигляд мезальянсу. Цей шлюб став Ростиславу у пригоді. Ад
же Бела І і київський князь Ізяслав Ярославич були одружені з рідними сестра
ми, доньками польського князя Мешка II, сестрами Казиміра І. Таким чином, 
Ростислав отримав важелі впливу при дворі київського князя.

Та не будемо перебільшувати можливий вплив тестя Ростислава на політичне 
життя Давньої Русі. Адже для Ізяслава Ярославича конче необхідно було роз
містити невгамовного племінника подалі від Новгорода, де він міг розраховувати 
на широку підтримку. Тому Волинь, максимально віддалена від північного 
міста, здавалася київському князю найкращим вирішенням проблеми.

Ростислав навряд чи вдовольнився наданим йому уділом. Адже на Волині він 
залишався у повній залежності від Ізяслава, в оточенні володінь київського князя 
та його польських і угорських союзників, тоді як в Новгороді він міг розраховува
ти на започаткування власної територіальної династії, як полоцькі Ізяславичі33. 
Певні натяки на підтримку Ростиславом зв’язків з Новгородом після 1060 р. зна
ходимо у Тверському збірнику34. На думку Д.С. Лихачова, Тверський збірник у 
частині до 1074 р. містить окремі статті Початкового зводу35, укладач якого Ни
кон кілька разів перебував у Тмуторокані тоді, коли там князював Ростислав. До
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тих же додаткових повідомлень Тверського збірника і Никоновського літопису 
можна віднести і примітку до статті 1064 р.: «Б^жд изъ  Новдгородд Р остислава  во 

Тли/торокднь»36. Д.А. Мачинський та О.В. Гадло вважають, що 1064 року Рости
слав намагався захопити батьківський стіл37. Що ж змусило волинського князя 
до цього відчайдушного кроку?

На нашу думку, це пов’язано з подіями в Угорщині. Адже 11 вересня 1063 р. 
помер тесть Ростислава Бела І. Угорський стіл за підтримки імператора Генріха 
IV захопив син Ендре І, племінник Ізяслава Шаламон. Сини Бели — Гейза, Лам- 
перт та Ласло — втекли до Польщі. І хоча Гейза до пасхи 1064 р. повернувся до 
Угорщини та взяв участь у коронації38, його положення було надто хитким. Та
ким чином, позбувшись підтримки, Ростислав мав облишити будь-які сподіван
ня на напівнезалежне правління на Волині. Саме тому він і вдався до новгород
ської авантюри, а коли вона не вдалася, втік до далекої Тмуторокані.

Подальші зв’язки Ростислава з Південно-Західною Руссю не відбиті у джере
лах. Невідоме нам джерело, яке використав В.Н. Татищев, свідчить, що дружи
на і діти Ростислава залишалися у руках Ізяслава39. Маємо певні підстави гада
ти, що певну частину Волині, принаймні номінально, було залишено за синами 
Ростислава. Адже, по-перше, «Повість временних літ» нічого не повідомляє про 
час надання майбутньої Галицької землі дітям Ростислава. Мабуть, за ними було 
залишено невеличку Перемишльську волость, в якій у 80-і рр. XI ст. згадується 
Рюрик Ростиславич. Лише невдала спроба захопити батьківський Володимир 
змусила Давида І Василька задовольнитися Звенигородом і Теребовлем40. 
М.С. Грушевський чомусь не врахував цієї спроби молодших Ростиславичів ут
вердитися у Володимирі, коли безапеляційно стверджував, що Ростиславичі 
«прагнули» до майбутньої Галицької землі41.

Ще одним аргументом на користь того, що Ростиславичі зберігали за собою во
лодіння у Південно-Західній Русі, знаходимо в угорських джерелах. У 1072 р. 
один із синів Бели І Ласло поїхав на Русь «просити допомоги у друзів»42. 
Цінність цього повідомлення полягає в тому, що воно було вміщене в «Gęsta 
Hungarorum», складених у канцелярії сина Гейзи Коломана ще наприкінці XI ст. 
Хто ж міг бути союзником синів Бели на Русі? До них ми не можемо віднести 
київського князя Ізяслава, племінник якого посідав угорський стіл. Не можемо 
також назвати і Святослава Чернігівського, котрий вороже ставився до Ростисла
ва, який відібрав колись у нього Тмуторокань. Та й Ласло навряд чи міг оминути 
володіння київського князя, щоб дістатися до молодших Ярославичів. Та і на
вряд чи він міг розраховувати на їх допомогу, адже саме 1072 р. назрівав новий 
спалах конфлікту між трьома синами Ярослава.

Отже, єдиними союзниками синів Бели І могли бути сини Ростислава, які 
сиділи у західному Перемишлі. Проте, як можна припустити, їхні ресурси не бу
ли достатніми для допомоги, адже, за свідченням угорського джерела, місія Лас
ло зазнала невдачі43. Та за допомоги Ростиславичів чи без неї, 14 березня 1074 р. 
Гейзі та Ласло у битві біля Модьорода вдалося розбити Шаламона, і Гейза став ко
ролем Угорщини.

* * -к
Нам залишається відповісти ще на одне питання — про джерело свідчень 

В.М. Татищева про Ростислава Володимировича.
Ще з часів О.О. Шахматова дослідники давньоруських літописів пов’язують 

комплекс тмутороканських повідомлень Начального зводу з ім’ям Никона44. Йо
го опозиційність до київського князя Ізяслава Ярославича, кількаразове тривале 
перебування в Тмуторокані, нарешті безпосередній зв’язок з таким центром літо
писання, як Печерський монастир, навряд чи залишають щонайменші приводи
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для сумнівів. Никон перебував у Тмуторокані у 60-і рр. XI ст., зустрічався безпо
середньо з Ростиславом Володимировичем, воєводою Вишатою, свідчення яких, 
а також безпосередні спостереження самого монаха стали джерелом усього ком
плексу тмутороканських повідомлень зводу 1073 р.45 За спостереженням 
Д.С. Лихачова, саме у 1064 р., році втечі Ростислава і Вишати до Тмуторокані, 
перериваються новгородські свідчення у складі «Повісті временних літ»46. 
М.Н. Тихомиров вважав, що весь цей комплекс новгородських повідомлень має 
усне походження, а не запозичений з міфічного новгородського зводу 1050 р.47

З іншого боку, комплекс повідомлень про Ростислава Володимировича в 
складі «Повісті временних літ» не здається нам повним. Літописний панегірик 
Ростиславу, створений Никоном, ніяк не підходить до образу князя-ізгоя, який 
тільки тим і відомий на Русі, що втік з невідомих причин від Ізяслава в далеке 
південне місто, вибивши звідти сина чернігівського князя, та простого душею, 
занадто довірливого політика, який не розпізнав хитрощів візантійського дипло
мата, за що й поплатився власним життям. Постать Ростислава Володимировича 
у літописі немовби протиставляється Святославу Ігоревичу та Ользі, які вдало 
викривали хитрощі греків.

Отже, постає питання, чи при укладанні Початкового зводу були використані 
усі матеріали Никона про Ростислава Володимировича. Адже саме з оповідей Ви
шати Никон міг дізнатися і про урядування Ростислава у Ростово-Суздальській 
землі. Як продовження критики Ізяслава Ярославича звучить історія про затри
мання сім’ї Ростислава у Києві. Нам здається можливим створення за участю Ни
кона цілісного оповідання про долю цього князя-воїна, який перехитрив старших 
Ярославичів, непопулярних у Печерському монастирі, налякав своєю 
войовничою вдачею підступних греків. Частина цього оповідання була використа
на Никоном при укладанні зводу 1073 р., та зазнала редагування вже в Початко
вому зводі 1093 р. Вище ми вже вказували на додаткові відомості про Ростислава 
у Тверському збірнику, який у частині до 1074 р. містить літописні статті зі зводів 
другої половини XI ст. Паралельно зі створенням цього оповідання мав виникну
ти і дружинний переказ про цього князя, який поширювався не тільки в Тмуторо
кані, де у 1082 р. вокняжився син Ростислава Володар48, але і в майбутній Га
лицькій Русі, де нащадки Ростислава Володимировича правили до кінця XII ст. 
Створення героїчної оповіді про князя родоначальника Ростиславичів виглядає 
логічним. Адже, хоча за спостереженням М.Ф. Котляра, Галицько-Волинська 
Русь у XII ст. і не знала власного літописання, все ж таки тут створюються істори- 
ко-літературні повісті, присвячені діяльності місцевих князів49. Такі повісті про 
Ярослава «Осмомисла» та Володимирка Галицького були включені до складу 
Київського літопису за часи Полікарпа (60-і рр. XII ст.) і Рюрика Ростиславича 
(1189—1190 рр.)50* І якщо «Повість про осліплення Василька» було включено до 
«Повісті временних літ», повісті про Ярослава та Володимирка збереглися у 
складі Київського літопису, а про Романа Мстиславича та його нащадків — у 
складі т.зв. Галицько-Волинського, то можемо припустити, що повість про за
сновника династії Ростиславичів могла бути включена до якогось невідомого нам 
літописного зводу, який міг слугувати за джерело В.М. Татищеву.

Щодо походження цього літописного зводу думки істориків різняться. 
О.В. Гадло, наприклад, вважає, що матеріали В.М. Татищева походять з Новго
родсько-Софійського зводу 30-х рр. XV ст., який включав значну кількість відо
мостей, що не увійшли до складу «Повісті временних літ»51. М.Н. Тихомиров та
ким джерелом вважав т. зв. «Розкольничий літопис», з якого В.М. Татищев от
римав, зокрема, відомості про угорський шлюб Ростислава Володимировича52.

Ми схильні підтримати цю думку М.Н. Тихомирова, оскільки, на відміну від 
усіх інших втрачених джерел історика XVIII ст., «Розкольничий літопис» має оз-



наки спільного походження з південноруським Хлєбніковським списком 
Іпатіївського літопису. Як ми з’ясували вище, повість про Ростислава Володими
ровича мала входити до циклу родинних переказів галицьких Ростиславичів, які 
частково увійшли до складу Київського літопису, що закінчувався статтею 1199 р. 
«Розкольничий літопис», близький до нього, закінчувався статтею 1197 р., тобто 
міг бути окремою редакцією Київського літопису, до складу якої родинні перека
зи Ростилавичів могли бути включені більшою мірою.

Та не можна погодитись з думкою М.Н. Тихомирова та О.В. Гадло, що весь 
комплекс угорських свідчень В.М. Татищев запозичив із втрачених раніше русь
ких джерел. На жаль, вибіркове ознайомлення з текстом «Історії Російської», 
відсутність комплексного підходу до всіх «угорських» повідомлень цієї роботи, 
призвели до того, що численні коментатори не помітили серед праць, використа
них В.М. Татищевим, «Історії угрів» німецького історика Вільгельма Діліха. 
Йдеться про «Гессенську хроніку» хроніста гессенського ландграфа Морица 
Вільгельма Шефера (1575—1655)53. Серед джерел цієї книги передовсім слід зга
дати «Хроніку угрів» угорського історика кінця XV ст. Іоанна Туроці54, яку було 
видано у Німеччині, де до кінця XVIII ст. вона зазнала кількох перевидань, 
«Угорську хроніку» Генріха з Мюгельна (середина XIV ст.)55 та ряд інших дже
рел. Отже, хоча В.М. Татищев і не використав угорські джерела безпосередньо, 
він ознайомився з ними в обробці Вільгельма Діліха. Цілий ряд «угорських» 
повідомлень, невідомих із вітчизняних джерел, містять і Хроніки І. Длугоша та 
М. Стрийковського, на які часто посилається В.М. Татищев.

Отже, угорські свідчення у складі «Історії Російської» мають складне поход
ження. Значну їх частину було запозичено із «Гессенської хроніки» Вільгельма 
Шефера (Діліха), праць І. Длугоша та М. Стрийковського, що не заперечує того, що 
могли бути використані і інші джерела, зокрема і літописні. Комплекс угорських 
повідомлень у руській і польській історіографіях XI—XVII ст. ще чекає на свого 
дослідника. Зокрема, цікавою здається проблема вивчення угорських джерел 
І. Длугоша та М. Стрийковського, на певні повідомлення яких звернув увагу 
В.М. Татищев. У цій статті нам, на жаль, не вдалося вирішити головного питан
ня — про достовірність (недостовірність) свідчень «Історії Російської» про Рости
слава Володимировича. Але ми сподіваємося, що ця розвідка не тільки відкрила 
нові шляхи для вивчення цього твору XVHI ст. як своєрідного джерела з історії 
Давньої Русі, але й дещо відхилила завісу на «прихованій від очей історика» історії 
Південно-Західної Русі і русько-угорських відносинах другої половини XI ст.
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d Нові видання

Удод О. Історія в дзеркалі аксіології: Роль історичної науки та освіти у фор
муванні духовних цінностей українського народу в 1920—1930-х роках. -
К.: Генеза, 2000. -  292 с.

У монографії на основі нових методологічних підходів (аксіологічний метод, істо
рична симптоматологія, історія повсякденності та ін.) аналізується стан історичної 
науки і освіти в Україні у 1920—1930-х рр. та їх вплив на трансформацію духовних 
цінностей українського народу. Показано залежність методів викладання історії 
від освітньо-виховної системи (авторитарної педагогіки), що утвердилася в умо
вах тоталітаризму. Розкривається механізм міфологізації історичної свідомості, 
моральний стан українського суспільства 1930-х рр.
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