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ТУРІВСЬКЕ КНЯЗІВСТВО В X–XIII ст.:  
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
У статті розглянуто стан дослідження середньовічної історії Турівського 

князівства, починаючи з XVIII–XIX ст. і до останніх наукових публікацій. Автор 
наголошує, що хоча в період кінця XIX – початку ХХ ст. було опубліковано кілька 
ґрунтовних монографій з історії середньовічного Турова, наступним десятиліттям 
характерний спад зацікавлення вчених даним питанням. Естафету студій Турівського 
князівства перейняли археологи. На основі описаних робіт автор намагається 
окреслити перспективи подальших історичних досліджень, включаючи джерела, які 
досі не завжди були об’єктом інтересу вчених.  

Ключові слова: Турівське князівство, Рюриковичі, історіографія, середньовічна 
історія Білорусі. 

 
Стан дослідження історії Турівського (пізніше Турово-Пінського) князівства, а 

також інших князівств у землях дреговичів, за відносно значної кількості історичних 
джерел (головно – літописів), характеризується браком нових історичних опрацювань. 
Дана тематика, актуалізована на межі XIX–XX ст., у радянський період стала 
предметом зацікавлення археологів. Очевидно, що з боку радянської влади – це була 
«протекція» археології, здійснюваної за рахунок «утискання» історичної науки. Це 
безпосередньо вплинуло й на сучасний стан історіографії. Турів постав на сторінках 
досліджень, присвячених іншим питанням, наприклад польсько-руським відносинам чи 
міжкнязівським конфліктам. Через існування міцного зв’язку між Туровом та Києвом 
інформацію про середньовічну історію Полісся також потрібно шукати на сторінках 
праць, присвячених історії давньоруської столиці. У цій статті я спробую окреслити 
поточний стан досліджень минулого Турівського князівства та на цій основі 
сформулювати певні пропозиції щодо подальших студій у найближчій перспективі. 

Першим почав досліджувати Турівське князівство російський історик XVIII ст., 
автор відомої праці «Історія Російська» Василій Татищев. У його роботі можемо знайти 
інформацію присвячену землям дреговичів. В основному вона стосується найважли-
віших згадок на сторінках літописів, наприклад правління Святополка Володимировича 
в Турові. Історику також належить перша спроба окреслити кордони Турівського 
князівства наприкінці XI ст.1 

У першій половині XIX ст. Турів з’являється на сторінках праці Миколи 
Карамзіна «Історія государства Російського». Вчений висунув цікаву гіпотезу, 
називаючи Брест місцем смерті князя Святополка2, однак найбільш правдоподібно це 
сталося десь на шляху до Чехії.  
                                                
1 Татищев B. История Российская с самых древнейших времен неусыпными трудами через тридцать лет / 
B. Татищев. – М. ; Л., 1963. – Т. 2. – C. 54, 63. 
2 Карамзин H. История государства Российского / H. Карамзин. – СПб., 1842. – Т. 2. – Гл. 1. – С. 2–10.  
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У другій половині XIX ст. Турівське князівство стало предметом зацікавлення 
митрополита Макарія Булгакова, істориків Сергія Соловйова та Дмитра Іловайського, а 
також цілої плеяди інших дослідників. М. Булгаков у своїй «Історії Руської Цeркви» 
першим звернув увагу на діяльність Кирила Турівського – православного святого, який 
походив з Турівської землі3. С. Соловйов у своїй багатотомній «Історії Росії з найдав-
ніших часів» неодноразово згадував дреговичів, описував діяльність князя Святополка 
та католицького єпископа його дружини Рейнберна4. Вчений також вказував на 
специфічні риси, притаманні Турівській землі як складовій частині Київського 
князівства. Звернув увагу на виокремлення Мозирського, а пізніше і Пінського 
князівств. У наступних томах історик описав мережу місцевих монастирів та згадував 
про діяльність Кирила Турівського. Окрім того, вчений вказував на поступове 
формування в Турові локальної династії нащадків Володимира Мономаха. Своєю 
чергою Д. Іловайський у своїй «Історії Росії» згадав напівлегендарного князя Тура, а 
також писав про можливий перехід турівського князя Святополка на латинський обряд5. 

У 1880 р. з-під пера Євгенія Шерішилова, єпископа Мінського і Турівського, 
вийшла праця про життя та діяння Кирила Турівського, в якій автор коротко розглянув і 
минуле самого Турова6. Сюжети історії Турова містяться і в книзі Ігоря Малишевського, 
також присвяченій діяльності св. Кирила7. 

З-поміж польських істориків XIX ст. на тему дреговичів, Святополка і 
Рейнберна писав Йоахим Лелевель на сторінках своїх праць «Історія Польщі, котру 
стрий розповідав своїм племінникам»8 та «Історія Польщі до кінця правління Стефана 
Баторія»9. 

У другій половині XIX ст. про Турів писали не тільки історики. Уваги 
заслуговує праця етнографа Павла Шпілевського під назвою «Мозирщина (З мандрівки 
західноруським краєм)»10, у якій знаходимо, насамперед, інформацію важливу з точки 
зору археології: опис городищ, початки міста. Також варто виокремити працю Михайла 
Гаусмана «Історичний нарис містечка Турова, колишньої столиці Турівського 
князівства»11.  

                                                
3 Булгаков М. История русской церкви / М. Булкагов. – СПб., 1857. – Т. 2. – С. 300. 
4 Соловьёв C. История России с древнейших времён / C. Соловьёв. – Т. 1. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://militera.lib.ru/common/solovyev1/index.html. 
5 Иловайский Д. История России / Д. Иловайский. – М., 1876. – Т. 1. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://dugward.ru/library/ilovayskiy/ilovayskiy_istoriya_rossii_t1_ch1_kievskiy_period.html#111 
6 Шерешилов E. Творения св. отца нашего Кирилла, еп. Туровского / Е. Шерешилов. – Туров ; Минск, 
1880 // Творения св. Кирилла, еп. Туровского: Памятник литературы XII ст. – Туров ; Минск, 2002. – 
С. 343–367. 
7 Малышевский И. Творения святого отца нашего Кирилла, епископа Туровского, с предварительным 
очерком истории Турова и Туровской иерархии до XIII века / И. Малышевский. – К., 1880. 
8 Lelewel J. Dzieje Polski które stryj synowcom swoim opowiedział / J. Lelewel. – Warszawa, 1959. – S. 35, 57. 
9 Ejusdem. Historya Polski do końca panowania Stefana Batorego: dzieło pośmiertne / J. Lelewel. – Poznań, 
1863. – S. 27–33. 
10 Шпилевский П. «Мозырщина» (Из путешествия по западнорусскому краю) / П. Шпилевский // Архив 
исторических и практических сведений, относящихся до России. – СПб., 1859. – С. 1–49.  
11 Гаусман M. Исторический очерк местечка Турова, прежней столицы Туровского княжества / 
М. Гаусман. – Минск, 1877.  
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Вкрай важливою працею для вивчення історії Турова стала книга білоруського 
історика Митрофана Довнара-Запольського «Нарис історії кривичської і дреговицької 
земель до кінця XII століття»12, опублікована 1891 р. в Києві. Попри те, що в назві 
анонсовано опис Смоленського, Полоцького й Турівського князівств, це поза сумнівом 
перша фундаментальна праця про землі дреговичів. У ній автор, наприклад, описав 
місцеві природні умови, що на момент роботи над книгою не так істотно відрізнялися 
від середньовічних. Вчений поєднав природні умови з факторами сприяння торгівлі, 
що, на думку історика, стало ключем розуміння значення Турівської землі та її 
розвитку13. М. Довнар-Запольський спробував окреслити кордони князівств, втім і 
Турівського, хоча і звернув увагу на низку труднощів з цього приводу. Історик 
охарактеризував головні міста краю – Турів, Пінськ, Мозир, Клецьк і Случевськ. 
Вчений артикулював проблему, пов’язану з малою кількістю писемних джерел, а також 
показав необхідність кращої роботи і з археологічним матеріалом. Поза тим дослідник 
спробував висвітлити питання внутрішньої політики в Турівському князівстві, але й тут 
він мусив удатися до аналогії з працями інших авторів14. 

Наступна частина його праці має хронологічний характер. Цікавою є думка 
М. Довнара-Запольського про те, що незначні за обсягом описи дреговичів можна 
знайти не тільки в літописах, але і в працях імператора Костянтина Багрянородного, а 
також в одному з арабських джерел. Однак автор головно користувався інформацією з 
«Повісті временних літ», намагаючись описати діяльність князівств на території 
сучасної Білорусі до другої половини XII ст., вказуючи на причини зростання їхнього 
значення в різний період15.  

Через кілька років, 1901 р., вийшла книга Олександра Грушевського, 
присвячена Турово-Пінському князівству «Пінське полісся. Нарис історії Турово-
Пінського князівства»16. Автор, вслід за попередниками, розпочав з географічного 
опису краю та звернув увагу на опис археологічних знахідок Туровського краю17. 
Хронологічно-історична частина книги О. Грушевського багато в чому збігається з 
результатами студій М. Довнара-Запольського з тією відмінністю, що автор детальніше 
виклав міркування щодо походження дреговичів та назви їхнього головного міста18. 
Дослідник більшою мірою користувався візантійськими джерелами, а також звертав 
увагу на джерельні згадки про діяльність місцевого боярства й відносини між Туровом і 
Пінськом19. Це доволі успішна спроба визначити ту роль, яку Турів зіграв у 
конгломераті руських земель. О. Грушевський також вдало підкреслив політичний поділ 
Полісся, звертаючи увагу на функціонування не тільки Турівського, але й інших 
князівств краю, зокрема Клецького та Гродницького. Автор нерідко інтерпретував 
передання влади в Турові представникові іншого відгалуження династії Рюриковичів 
                                                
12 Довнар-Запольский M. Очерк истории кривичской и дреговичской земель до конца XII столетия / 
М. Довнар-Запольский. – К., 1891.  
13 Там же. – С. 1–23. 
14 Там же. – С. 57–59. 
15 Там же. – С. 60–90. 
16 Грушевский A. Пинское полесье. Исторические очерки / А. Грушевский. – К., 1901. – Ч. 1 : XI–XIII вв. 
17 Там же. – С. 1–8. 
18 Там же. – С. 23–35. 
19 Там же. – С. 9–14. 
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початком його правління в князівстві. На наш погляд, до початку ХІІ ст. досить складно 
говорити про будь-яку спадкоємність, адже тоді Турів майже ніколи не був спадковим 
уділом. Третій розділ книги цілком присвячений релігійним питанням – історії 
Турівської православної єпархії та її найвідомішому єпископові – Кирилові 
Турівському. 

У 1904 р. постала багатотомна монографія Євгена Голубінського під назвою 
«Історія Руської Церкви»20. 

Цікаву й об’ємну інформацію про Турово-Пінське князівство також можна 
знайти в монументальній «Історії України-Русі» Михайла Грушевського. Український 
історик, опираючись на дослідження М. Довнара-Запольського та О. Грушевського, 
створив не тільки нову хронологічну схему, але й окреслив приблизні кордони 
князівства та етнографічний ареал поселення дреговичів. Учений також намагався 
відповісти на питання, скільки шансів мав тісно пов’язаний з Києвом Турів отримати 
принаймні часткову незалежність від столиці21.  

На увагу також заслуговує стаття під назвою «Опис поїздки в Турів і Пінськ 
членами комітету в серпні 1909 р.», опублікована 1911 р. в часописі «Мінські 
старожитності»22. Вона стосувалася перебування в Турові членів Церковного 
історико-археологічного комітету та містила опис тогочасного стану залишків давнього 
міста. Особливу увагу в статті присвячено описові кам’яного саркофагу, який іноді 
приписували самому князю Турові. 

Після Першої світової війни в Турові проводилися археологічні дослідження. 
Керували розкопками Олександр Круковський та Петро Третьяков. Останній у 1937 р. 
опублікував статтю «Розселення давньоруських племен за археологічними даними»23, в 
якій описав стан залишків міста в 1920-х рр.  

У 1939 р. з-під пера Бориса Грекова вийшла друком «Київська Русь». Автор цієї 
важливої, хоч і написаної в дусі марксистської ідеології, роботи лише коротко згадав 
історію Турова в розділі, присвяченому історії першої руської держави та її відносинам 
із сусідніми країнами24. 

Сюжети, пов’язані з Туровом, також згадувалися в окремих роздліах робіт 
польських істориків, зокрема Станіслава Закжевського «Святополк і питання 
Бреста»25 і Станіслава Гродецького «Бунт Святополка проти Володимира»26. Питання 

                                                
20 Голубинский Е. История Русской Церкви / Е. Голубинский. – M., 1901. – Т. 1. – С. 324–325. 
21 Грушевський M. Iсторiя України-Руси / М. Грушевський. – Львів, 1905. – Т. 2. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://litopys.org.ua/hrushrus/iur2.htm 
22 Описание поездки в Туров и Пинск членами комитета в августе 1909 г. // Минская старина. – № 2. – 
Минск, 1911. – C. 250–268. 
23 Третьяков П. Расселение древне-русских племен по археологическим данным / П. Третяков // 
Советская археология. – 1937. – № 4. – C. 33–53. 
24 Греков Б. Киевская Русь / Б. Греков. – M., 1953. – С. 505. 
25 Zakrzewski S. Bolesław Chrobry Wielki / S. Zakrzewski. – Kraków, 2000. – S. 253, 328. 
26 Grodecki R. Dzieje Polski do roku 1194 / R. Grodecki // Dzieje Polski średniowiecznej / [red. J. Wyrozumski]. 
– Kraków, 1995. – T. 1. – S. 98, 189. 
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Бреста і Дорогочина в політиці краківсько-сандомирських Казимира Справедливого і 
Лешка Білого вивчала Аліна Вілкевич-Вавжинчиковна27. 

Серед праць, виданих після Другої світової війни, турівські сюжети згадано в 
книзі Михайла Тихомирова «Давньоруські міста», що побачила світ 1956 р.28 В розділі, 
присвяченому головно Київській і Переяславській землям, автор, на основі 
географічного розташування Турова, оцінив його, як незначне місто, однак 
підкреслював важливу роль міста в торгових відносинах29. Використовуючи «Повість 
временних літ», учений писав про князя Тура, вважаючи його легендарною 
особистістю; охарактеризував діяльність Кирила Турівського; оцінив Турів як 
єпископський центр, а також описував саме місто, що було новинкою на тлі попередніх 
праць30. У цьому разі історик опирався на опубліковані 1930 р. в часописі «Записки 
відділу гуманітарних наук» дослідження31. При згадці Кирила Турівського, виходячи з 
поглядів Є. Голубінського та Михайла Спіранського, М. Тихомиров звернув увагу на 
можливість зв’язку його творчості з реаліями життя в місті на Прип’яті, про внутрішнє 
життя якого у нас дуже мало джерельних даних. У той же час Кирила Турівського і його 
творчість вивчав також Ігор Єрьомін32. 

За три роки до виходу публікації М. Тихомирова в третьому томі підручника 
«Нариси історії СРСР», що вийшла за редакції Б. Грекова, Льва Черепніна та 
Владимира Пашуто, також коротко йшлося про історію Турівської землі33. Використав і 
узагальнив цей матеріал археолог Михайло Каргер у статті «Нова пам’ятка зодчества 
XII століття в Турові»34. Розповідаючи про руїни церкви XII ст., досліджені 1962–
1963 рр., автор підсумував поточний стан археологічних студій, які проводилися в 
Турові (єдиним цікавим об’єктом археолог вважав саркофаг, знайдений 1909 р.), а також 
висунув припущення про існування місцевої архітектурної школи35. 

Через десять років про археологію Турова, Пінська, Клецька і Мозира писав 
Георгій Штихов у своїй праці «Міста Білорусі за літописами і розкопками (IX–
XIII ст.)»36. Серед іншого він також згадав проведені в 1970-х рр. Мариною 
Полубояріновою і Петром Лисенком дослідження. 

У 1966 р. вийшла книга польського історика Броніслава Влодарського «Польща 
і Русь 1194–1340», у якій автор вважав Турово-Пінську землю найважливішим 
контактним регіоном Русі з ятвягами37. Покликаючись на підручник за редакції Миколи 
                                                
27 Wilkiewicz-Wawrzyńczykowa A. Ze studiów nad polityką polską na Rusi na przełomie XII i XIII wieku / 
A. Wilkiewicz-Wawrzyńczykowa // Ateneum Wileńskie. – Wilno, 1937. – T. 12. – S. 1–36. 
28 Тихомиров M. Древнерусские города / М. Тихомиров. – M., 1956.  
29 Там же. – С. 286–305. 
30 Там же. – С. 306–307.  
31 Зaпicкi аддзелу гуманiтарных навук. – Менск, 1930. – Кн. XI. – С. 373–374. 
32 Ерёмин И. Литературное наследие Кирилла Туровского / И. Еремин // Труды Отдела древнерусской 
литературы. – M., 1956. – Т. XII. – С. 340–362. 
33 Очерки истории СССР : в 9 т. / [под ред. Б. Грекова, Л. Черепнина, В. Пашуто]. – М., 1953. – Т. 3. – 
С. 414–416.  
34 Каргер M. Новый памятник зодчества XII века в Турове / М. Каргер // Краткие сообщения Института 
археологии. – 1965. – № 100. – С. 130–139. 
35 Там же. – С. 131–138. 
36 Штыхов Г. Города Белоруссии по летописям и раскопкам (IX–XIII вв.) / Г. Штыхов. – Минск, 1975. 
37 Włodarski B. Polska i Ruś 1194–1340 / B. Włodarski. – Warszawa, 1966.  
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Дружиніна, він вважав Турівське князівство важливим торговельним центром, 
розташованим на перехресті військових шляхів, де «київські князі саджали на престол 
своїх найвидатніших синів»38. Брест з’являється в дослідженнях Б. Влодарського в 
основному в розділі, присвяченому політиці Лешка Білого стосовно Русі39. 

Інший польський медієвіст Генрик Ловмянські у своїх «Студіях над історією 
Слов’ян, Польщі і Русі доби середньовіччя», виданих після його трагічної смерті, 
згадував дреговичів як одне з основних племен, що проживало в руських землях40. 
Описуючи перебування Святополка в Бресті, польський історик підкреслив зв’язок 
міста з Поліським регіоном41. Зважував також можливість виникнення балтійського 
поселення на білоруських землях42. Про Турів і Пінськ дослідник згадував тільки в 
контексті можливого часу виникнення цих міст43. 

У 1968 р. Анджей Поппе в книзі «Держава і Церква на Русі в XI столітті» 
небагато уваги присвятив Турівській єпархії. Поміж іншим, історик писав про Пінськ, 
як резиденцію князя Святополка, а також переглянув хронологію заснування 
єпископства. При цьому вчений проаналізував німецьку історіографію, а також 
опрацював мало використані раніше давньоруські джерела, зокрема «Слово про 
Мартина монаха»44.  

Середньовічна історія Полісся цікавила й білоруського археолога Петра 
Лисенка, який у 70-х рр. минулого століття проводив археологічні дослідження в 
Турові. Першою значною його працею стала стаття «Міста Турівської землі», 
опублікована 1974 р. У ній вчений описав окремі міста Полісся, історію їхнього 
будівництва, а також розмірковував про кордони окремих князівств. Дослідник 
продовжував працювати над цією тематикою, а результати досліджень лягали в основу 
його наступних праць45. 

У 1982 р. опублікована чергова стаття П. Лисенка під назвою «Київ і Турівська 
земля», опублікована у збірнику «Київ і західні землі Русі в ХІ–ХІІІ ст.»46.. Вчений 
зауважив, що в літописах не занотовано час включення Полісся до володінь династії 
Рюриковичів, а це свідчить про малозначущість цих земель у Х ст. Вслід за М. 
Грушевським археолог спробував показати, наскільки протягом століть Турів залишався 
незалежним від Київського князівства. З цією метою він відібрав епізоди, в яких 
Турівська земля як окрема волость виступала в масштабніших подіях історії Русі, як 

                                                
38 Ibidem. – S. 161. 
39 Ibidem. – S. 44–45. 
40 Łowmiański H. Studia nad dziejami Słowiańszczyzny, Polski i Rusi w wiekach średnich / H. Łowmiański. – 
Poznań, 1986. – S. 75, 429. 
41 Ibidem. – S. 484–498. 
42 Ibidem. – S. 477–478. 
43 Ibidem. – S. 498. 
44 Poppe A. Państwo i Kościół na Rusi w XI wieku / A. Poppe. – Warszawa, 1968. – S. 183–188. 
45 Лысенко П. Города Туровской земли / П. Лысенко. – Минск, 1974. 
46 Его же. Киев и Туровская земля / П. Лысенко // Киев и западные земли Руси в XI–XIII вв. – Минск, 
1982. – С. 81–108. 
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наприклад, протистояння Мономаховичів та Святославовичів47. Також у статті подано 
коротку характеристику місцевих археологічних знахідок48. 

Наступна робота П. Лисенка «Дреговичі» вийшла друком 1991 р. і стосувалася 
історії виключно тільки поліського племені49. У першому розділі автор коротко 
охарактеризував письмові джерела, в яких ідеться про це плем’я. Вчений звернув увагу 
на описи Костянтина Багрянородного, який був одним з небагатьох авторів з-поза Русі, 
який звернув увагу на дреговичів у контексті їх перебування в Македонії50. 
Використовуючи археологічні дані, П. Лисенко охарактеризував поховальний обряд у 
землях дреговичів і на цій підставі визначив імовірний ареал їхнього розселення, що 
дещо відрізнявся від кордонів Турівського князівства51. На тій самій підставі автор 
також розмірковував про походження дреговичів та про їхнє господарство (в основному 
землеробство). Описуючи місцеві суспільні відносини (у зв’язку з відсутністю 
інформації), автор був змушений покладатися на аналогії з іншими князівствами та 
племенами. Поміж іншим він порівнював постать Тура, якого вважав історичною 
персоною, з древлянським Малом, в’ятицьким Вятком та полянським Києм. Біло-
руський науковець вважав дреговичів за одне з найрозвинутіших східнослов’янських 
племен52. Книгу завершує короткий нарис історії Турово-Пінського князівства, що 
базувався на літописних свідченнях. Однак автор підкреслив, що при вивченні даної 
тематики відчутний брак письмових джерел, що, на його думку, збільшує роль 
археологічного матеріалу53. 

П. Лисенко також є автором двох книг, присвячених найважливішим містам 
князівства – Турову і Пінську. Перша з них, науково-популярного характеру, вийшла 
друком 1997 р. під назвою «Древній Пінськ ІХ–ХІІІ ст.»54. У ній автор розмірковував 
над можливими версіями походження назви Пінська, а також виокремив з літописів 
фрагменти, що, на його думку, описували ті події, які сприяли розвитку міста, яка вже в 
другій половині ХІІ ст. стало столицею окремого князівства. Вчений також згадав 
історію археологічних досліджень міста, описав найважливіші знахідки і на цій основі 
намагався реконструювати давнє місто. 

У 2004 р. опублікована ще одна книга автора під назвою «Древній Турів»55. 
Учений охарактеризував джерела з історії міста на Прип’яті, підкреслив їхній зв’язок із 
Києвом, що, своєю чергою, засвідчувало тісні відносини між двома князівствами. На 
підставі існування в Турові окремої єпархії, П. Лисенко припустив імовірність 
існування в місті локальної писемної школи56. Білоруський археолог виокремив та 
прокоментував усі літописні згадки про дреговичів і Турів. Епізод утвердження на 
турівському престолі Юрія Ярославовича в 1157 р. дослідник розглядав як початок 
                                                
47 Там же. – С. 90–102. 
48 Там же. – С. 103–105. 
49 Лысенко П. Дреговичи / П. Лысенко. – Минск, 1991. 
50 Там же. – С. 9–12. 
51 Там же. – С. 92–102. 
52 Там же. – С. 103–116. 
53 Там же. – С. 118–121. 
54 Лысенко П. Древний Пинск IX–XIII вв. / П. Лысенко. – Пинск, 1997.  
55 Его же. Древний Туров / П. Лысенко. – Минск, 2004. 
56 Там же. – С. 7–9. 
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правління окремої турівської гілки Рюриковичів57. Як і в попередніх своїх працях, 
учений підкреслив значення археологічних джерел, яким присвячена значна частина 
книги. Окрім описів давнього городища, археолог також згадав предмети матеріальної 
культури, вміщуючи їх в економічну історію князівства58, розвиток мистецтва, 
архітектури та писемності, багато уваги приділив життю та творчості Кирила 
Турівського59. Вчений демонструє інтерес до Турівської єпархії та її історії, 
підкреслюючи при цьому невелику кількість джерел з даної тематики60. Він ділить 
історію Турова на два періоди: до 988 р. (Турів як центр дреговичів) і після 988 р. (Турів 
як центр князівства). Багато уваги приділяє Святополкові Володимировичу як першому 
історичному правителю Турова61. 

Нещодавно про Турів у своїй двотомній праці «Західні землі домонгольської 
Русі» писав Леонід Олексієв62. Автором з погляду археології та історії (питання про їх 
належність до Турівського князівства в різний період) описано окремі міста Полісся63. 
Також учений підкреслив важливість детальнішого вивчення історії торговельних 
шляхів та їхній вплив на розвиток регіону. 

Останнім часом питання, пов’язані з напівлегендарним засновником Турова – 
Туром, стають для вчених дедалі популярнішим. Деякі історики (Микола 
Трусковський64, Михайло Гаусман65, Юрій Лабинцев66, Ірина Маслєніцина та Микола 
Богодзяж67) уже давно визнали, що Тур був одним із перших християнських правителів 
на руських землях і навіть мучеником, ототожнюючи його з убитим за наказом 
Володимира Святославовича – Варягом Федором.  

У 1996 р. опубліковано підручник «Історія Білорусі», в якій один із розділів 
присвячено першим правителям білоруських земель68. Сергій Тарасов, автор 
підручника, висловив гіпотезу, за якою Тур був братом полоцького князя Рогволда і 
тому їхні імена на сторінках літопису розташовані поруч. 

                                                
57 Там же. – С. 10–13. 
58 Там же. – С. 83–96. 
59 Там же. – С. 111–118. 
60 Там же. – С. 13, 131. 
61 Там же. – С. 136. 
62 Алексеев Л. Западные земли домонгольской Руси: очерки истории, археологии, культуры : в 2 кн. / 
Л. Алексеев. – Кн. 1. – M., 2006. 
63 Там же. – С. 51–53. 
64 Трусковский Н. Историко-статистическое описание Минской епархии / Н. Трусковский. – СПб., 1864. – 
С. 2. 
65 Гаусман M. Исторический очерк. – С. 1–2.  
66 Лабынцев Ю. В глубинном Полесье (Турово-Пинская земля) / Ю. Лабынцев. – M., 1989. – С. 30. 
67 Масленицына И. Мог ли быть князь Тур первым восточнославянским святым? / И. Масленицына, 
Н. Богодзяж // Вестник Белорусского экзархата. – Минск, 2005. – Т. 4 : 1000-летие Туровской епархии: 
Материалы XI минских епархиальных чтений 24 июня 2005 г., посвященных 1000-летию Туровской 
епархии. – С. 48–55. 
68 Тарасаў C. Першыя княствы-дзяржавы на беларускіх зямлях / С. Тарасаў // Гісторыя Беларус. – Мінск, 
1996. – С. 40. 
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Пізніше тему Турова досліджував Андрій Прохоров на сторінках своєї праці 
«Князь Тур історія легенди. Сакралізація князівської влади у слов’ян»69. Дослідник 
запропонував дві найпоширеніші концепції походження князя Тура. Представники 
однієї з них вважають Тура варягом, цілком історичною постаттю (Георгій Штихов70, 
Олена Мельникова71, Євгеній Шинаков72, Сергій Тарасов73, Марія Самонова74). 
Представники другої концепції вважають Тура місцевим слов’янським божеством. 
Таких висновків, зокрема, доходить М. Тихомиров75. Сам А. Прохоров намагався 
скомпілювати дані археологічних джерел з різними легендами і міфами, а також 
лінгвістичними теоріями. Проте остаточно відповісти на питання походження Тура 
автор не спромігся. Варто зауважити, що дослідник також описував діяння Тура та його 
роль у масштабах Русі. 

Одним з останніх досліджень, що стосувалось полоцького князя Рогволда 
(якого автор літопису згадує разом з Туром), а також питань заснування столиці Полісся 
була стаття Марії Самонової під назвою «Рогволод і Рогнеда: скандинавські корені 
полоцької князівської династії». Дослідниця висловила гіпотезу, що Тур почав правити 
дреговичами приблизно після смерті Ігоря Рюриковича, а після вбивства Володимиром 
Святославовичем Рогволода об’єктом експансії київського князя стали й землі Тура76. Я 
погоджуюся з даною концепцією. На сторінках статті «Короткі роздуми над 
історичністю князя Тура» як аргумент мною запропоновано приклади назви руських 
міст на честь їхніх правителів-засновників77. 

Іншою пов’язаною з Туровом постаттю, яка викликає інтерес у істориків, є 
перший достовірний турівський князь – Святополк Володимирович, який отримав цей 
уділ від батька вже в дорослому віці (літопис вказує на 986 р.78, хоча тоді Святополк був 
ще дитиною). 

Вище ми вже згадували кілька праць, автори яких звертали особливу увагу на 
князя Святополка. Однією з них є видана 2014 р. книга Кароля Колінгера «Східна 
політика Болеслава Хороброго (992–1025)»79. Польський дослідник, поміж іншим, 
описав шлюб Святополка Володимировича з дочкою Болеслава Хороброго, що 

                                                
69 Прохоров A. Князь Тур – история легенды. Сакрализация княжеской власти у славян / А. Прохоров. – 
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59. 



 
 

22 
 

допомогло утвердженню сина київського князя в Турові. Полемізуючи з Анджеєм 
Ф. Грабським80 і Яном Тишкевичем81, які раніше описували ці події, К. Колінгер 
заперечив тезу, що надання князеві Святополку Турова мало на меті віддалити його від 
столиці. Насправді ж нова волость Святополка на той час мала важливе стратегічне 
значення, адже Турів розташовувався відносно неподалік від Києва. В той час стосунки 
Святополка з батьком були, вірогідно, хорошими82. Причини погіршення у взаємо-
відносинах між ними вчений вбачає в діяльності колобжегського єпископа Рейнберна, 
який прибув як духовнік дочки Болеслава Хороброго. Єпископ намовляв Святополка до 
непокори батькові, що призвело до ув’язнення останнього разом з дружиною і 
латинськими священиками83. К. Колінгер також пише про Турів як про місто, де 1017 р. 
Болеслав Хоробрий міг спробувати відновити Святополка на престолі.  

Тематикою турівського князя Святополка займався також Роман Гродецький84. 
Польський історик згадував про можливе правління Святополка в Бресті – місті, 
розташованому близько до його вотчини85. 

У 2011 р. опублікована книга Антонія Міроновіча «Турово-пінське єпископство 
XI–XVI ст.» у якій охарактеризовано не лише церковні установи, а й князівство та його 
правителів86. Ще раніше, хоча і значно менше, про Полісся і Турівську єпархію вчений 
писав у книзі «Православна церква в державі Пястів і Ягеллонів»87. 

А. Міроновіч зауважив, що в Турові досить швидко утвердилася місцева 
«легітимна» династія нащадків Ізяслава Ярославовича, права яких неодноразово 
заперечувалися їхніми родичами88. Він також чітко окреслив поступовий розподіл 
Полісся на кілька князівств. Характеризуючи місцеві еліти, історик визнав деяких їхніх 
представників справжніми зачинателями місцевої політики. Дослідник описував 
діяльність частини Турівських єпископів, наприклад Йохима, в контексті протистояння 
всередині Руської церкви між так званими грекофілами та прихильниками ідеї 
поповнення церковних кадрів з числа русинів89. А. Міроновіч також звертав увагу на 
значення, яке для Турова мали сусідні князівства – Брестське, Гродницьке та 
Дорогочинське90. Велику частину своєї праці дослідник присвятив опису становлення 
єпархії в Турові. Згадував про теорію прийняття християнства через Тура і його 
ймовірне мучеництво. У книзі розглянуто версії різних учених стосовно часу утворення 
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Турівської єпархії, заснованої, ймовірно, 992 р. (Макар Булгаков91, Едуард Загориль-
ський92, Петро Лисенко93), причому тогочасний єпископ, скоріш за все, мав бути 
опікуном малолітнього князя Святополка. Сам дослідник дотримується думки, що 
молодий Святополк правив усе ж таки з Пінська94. За іншою версією, Турівська єпархія 
постала 1005 р., а сам автор узагалі називає 1088 р. У діяльності єпископа Рейнберна 
вчений убачав спробу утвердити латинський обряд на руських землях95. Окремої уваги 
заслуговує розділ, присвячений різноманітним монастирям на території Турівської 
єпархії, а також опису їхніх настоятелів та єпископів Турова96. 

В останні роки тематику історії Турівської єпархії вивчали А. Поппе97, 
Г. Штихов98, П. Лисенко99 та Микола Єрмалович100. 

Серед найновіших праць, присвячених Турівському князівсту, варто виокремити 
статті Станіслава Рошіка101 та Владіміра Кучкіна102. С. Рошік дослідив перебування на 
турівському троні князя Святополка, а також його відносини з Болеславом Хоробрим у 
світлі повідомлень «Хроніки» Тітмара з Мерзебурґа. Дослідник припустив, що Турів міг 
бути місцем ув’язнення молодого Святополка. На його думку, місто в той період було 
третім найважливішим центром Русі після Києва і Новгорода, а утвердження в ньому 
Святополка додатково зміцнило політичні позиції Турова103. Що ж стосується праці 
В. Кучкіна, то з об’єктивних причин вона залишилася недоступною автору даної статті.  

Відштовхуючись від висновків попередніх робіт учених, які досліджували 
середньовічну історію Полісся, випливає, що археологічні студії домінують над 
історичними. Більшість історичних нарисів Турівської землі походять з кінця XIX і 
XX ст., а пізніші роботи значною мірою лише доповнюють археологічні доробки. 
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В подальшій частині статті я спробую окреслити найактуальніші напрями, які б 
могли зацікавити дослідників. Багато з них не були предметом історичних дискусій 
взагалі і вимагають окремих, скрупульозних студій. Варто враховувати те, що в рамках 
обраної тематики проведено чимало археологічних розкопок, які фактично доповнюють 
окремі праці історичного характеру.  

Багато дослідників підкреслювали, що кількість писемних джерел, безпосеред-
ньо пов’язаних із зародженням і розвитком Турівського князівства, настільки незначна, 
що вчені головно використовують археологічні (не писемні) джерела. Варто 
замислитися, чи такий погляд справді слушний. 

Кількість літописних згадок про Турів, як місто і князівський центр, відомі 
головно в «Іпатіївській редакції» – досить незначна. Ймовірно, це пов’язано з тим, що 
землею дреговичів часто керували інші підпорядковані київському князеві володарі. 
Трактування Турова як невід’ємної частини столичного уділу не сприяло його 
виокремленню в літописах, що творилися в головних центрах руського історіописання. 
Можна припустити, що Турів та інші міста Полісся постали тут тільки тоді, коли в 
таких містах правив князь – спадкоємець київського володаря і, відтак, продовжував 
регіональну політику династії. Типовим прикладом для такого припущення можна 
вважати перебування на Прип’яті Святослава Всеволодовича (1142), Ярослава 
Ізяславовича (1146), Андрія Юрійовича Боголюбського (1150) та Бориса Юрійовича 
(1154–1157). Випадки, коли княжі престоли отримували з волі батька – великого 
київського князя, знаходили відображення в літописах, а відтак, ними цікавилися 
історики.  

Виникає питання: що відбувалося у Турові, коли на його престолі не сидів 
князь з роду Рюриковичів? Можна припустити, що не всі турівські князі віддзеркалені 
на сторінках літописів. Це стосується і деяких синів великого князя, які виконували 
функції намісників батька. Тут ідеться про події до другої половини ХІІ ст., коли на 
Поліссі з’явилася окрема гілка Рюриковичів – Юрійовичів. Цілком можливо, що 
київські князі відправляли в Турів не тільки своїх синів, але й намісників з-поза 
княжого роду, з числа місцевої або столичної еліти – це й могло спричинити відсутність 
уваги літописців. У Київському літописі ХІІ ст. знаходимо тільки одного турівського 
посадника на ім’я Жирослав сучасника В’ячеслава Володимировича. В літописі 
занотовано інформацію про вигнання Жирослава разом з єпископом Йоахимом після 
того, як князь В’ячеслав утратив владу в Турові104. Припущення на тему місцевих 
соціальних відносин сформовані вченими на основі аналогій з іншими частинами 
давньоруської держави. Ключем до вивчення цього питання можуть слугувати 
джерельні згадки про тих київських князів, влада котрих розповсюджувалася й на 
Полісся. Можливо детальніше вивчення деяких аспектів їхньої політики дозволить нам 
краще зрозуміти роль Турова.  

У цьому ж напрямі слід детально опрацювати біографію деяких найважливі-
ших турівських князів, зокрема Ярополка Ізяславовича та В’ячеслава Володимировича. 
Діяльність останнього з них, а також події, що відбувалися після його смерті, на наш 
погляд, є переломними для Турівського князівства і вимагають окремого історичного і 
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біографічного досліджень. До сьогодні з-поміж турівських князів зацікавленість дослід-
ників викликали лише Тур та Святополк Володимирович. Однак у випадку з останнім 
турівські сюжети біографії князя не були особливим предметом інтересу істориків. 

Вартим студій є і сам процес формування в Турові локальної лінії Рюриковичів, 
а відтак перетворення поліського регіону, що часто трактується як частина київського 
домену, в окреме удільне князівство. Своєю чергою зіставлення згадок про окремих 
князів і їх діяльність із даними археологічних досліджень, наприклад, що стосуються 
будівництва, може відкрити нову, цікаву перспективу для подальших розвідок. 
Ураховуючи, що Турів був одним із торговельних центрів, увагу до нього варто 
звернути і зі сторони нумізматики.  

Пишучи про Турів та його історію, варто пам’ятати, що, крім тісних відносин з 
Києвом, столиця Полісся розташовувалася між двома потужними князівськими 
осередками, з яких іншим був волинський Володимир. Слід ураховувати, як правителі 
Волині хотіли і могли впливати на те, що відбувалося на Поліссі і чи можна говорити 
про їхній вплив на Турів. Поза сумнівами, можна вважати, що якісь зв’язки, що 
об’єднували ці два регіони, були. Тут варто згадати один епізод із життя князя 
В’ячеслава, який 1146 р. проводив активну політику на Волині, внаслідок чого був 
вигнаний з Турова і мусив княжити в невеликому Пересопницькому князівстві. Цікавих 
висновків можна дійти через порівняльний аналіз археологічних пам’яток з Полісся і 
Волині. 

Вивчення історії Турівського князівства передбачає врахування й інших 
проблем. Для Х і ХІ ст. значення міста мало особливий характер, зважаючи на його 
розташування на кордоні між землями Рюриковичів і Пястів. У такому контексті 
Полісся розглядали деякі вчені, які займалися польсько-руськими відносинами, однак 
комплексного дослідження так і не постало. Це дивує, адже дана тематика напряму 
пов’язана з питаннями визначення кордонів між двома державами окресленого періоду, 
а також порушує питання належності Бреста і Дорогочина.  

Пишучи про середньовічну Русь, варто брати до уваги не тільки історію 
князівств та їх правителів, але й інші інституції, з яких найважливішою була 
православна Церква. Про Турівську єпархію, одну з найдавніших на руських землях, як 
ми вже згадували вище, писав А. Міроновіч. Окрім нього, цю тематику опрацьовували 
й інші дослідники, проте їхні роботи носять радше узагальнюючий характер. Багато 
істориків зосереджували увагу на постаті Турівського єпископа Кирила, вивчаючи його 
літературну діяльність. Деякі з них міркували над тим, наскільки ситуація в столиці 
князівства могла впливати на творчість ієрарха. На нашу думку, варто звернути більше 
уваги на те, що джерела церковного характеру можуть стати в пригоді при вивчені 
середньовічного Полісся, зокрема локальних церковних структур. 

У контексті дослідження діяльності Кирила Турівського варто звернути увагу 
на одну з його праць агіографічного характеру, безпосередньо пов’язаних із Туровом. 
«Слово про ченця Мартина, що перебував у Турові» є життєписом турівського монаха. З 
джерела ми можемо детальніше дізнатися про чернече життя в Турові, а також про 
особливості функціонування регіональної єпархії. Згадана пам’ятка містить інформацію 
про декількох владик (Симеон, Ігнатій, Аким, Георгій), котрим монах служив кухарем. 
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Детальний аналіз такого джерела може додати інформації про давній Турів і місцеву 
церкву.  

Певні труднощі виникають і з укладенням переліку турівських єпископів, а 
також датуванням їхнього понтифікату. Допомогти реконструювати ці дані можуть 
деякі описи «Києво-Печерського патерика», в якому читаємо про церковне життя в 
місті. Подібну роль можуть зіграти й інші пам’ятки давньоруської літератури, 
наприклад «Повість про Бориса та Гліба» або «Повчання Володимира Мономаха». 
Цікаві висновки випливають з порівняння інформації цих пам’яток та інших джерел до 
історії Турівського князівства (головно «Повість временних літ» і Київського літопису 
ХІІ ст.). 

Підсумовуючи, слід зазначити, що Турівське князівство було предметом 
інтересу для дослідників протягом багатьох років. Однак ця проблематика вимагає 
глибшого вивчення на основі існуючих письмових та археологічних джерел. 
Перспективними темами студій є реконструкція князів-Рюриковичів, які правили 
Туровом, вивчення внутрішньої обстановки в князівстві, його взаємозв’язки з іншими 
руськими і закордонними землями та історія православної Церкви на Поліссі. Також 
деякі з правителів Турова цілком заслуговують на власні біографічні дослідження. 
Турово-Пінському князівству та землям дреговичів з ХІХ ст. не присвячено жодної 
комплексної історичної монографії. Хоча численні праці археологічного характеру 
містять історичну частину, вони радше намагаються вплести матеріальні знахідки в 
історію, не відповідаючи повноцінному історичному дослідженню. Новий погляд на 
писемні джерела (літописи і літературні пам’ятки) і зіставлення їх з археологічними 
даними може стати основою такого дослідження. 

 
The article highlights the current state of the historical research of the Principality of 

Turov, since the 18th and the 19th centuries to the latest publications. Despite that in the late 
1800’s and in the beginning of the 1900’s appeared a few monographs illustrating the 
mediaeval history of the province, in the next decades we can see a decline in scientific 
interests in the problem. It is important to note that more than historians, the archaeologists 
have been interested in this question. On grounds of the described works the author tried to 
map out a perspective of the further historical researches, including by using of the sources, 
which the historians were not therefore interested in. 
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