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В X4-XV! ст. на землях України та Білорусії існували удільні кня
зівства. Переважна більшість цих князівств мала майже всі ознаки 
середньовічних держав: територію з постійними кордонами, адмі
ністрацію, судочинство, податкову і фінансову систему, військо, ем
блематику і герби. За розмірами території і своєю політичною вагою 
окремі князівства стояли серед головних європейських держав. По
дібно до більшості тогочасних європейських держав, таких як Чехія, 
Баварія чи Тоскана, ці князівства входили в орбіту феодальних ім
перій, спочатку Київської Русі, потім Золотої Орди чи Литви. Цей 
період державної історії українських і білоруських земель, особливо 
період Xiii-XVi ст., дуже скупо висвітлений в історичних дослідженнях.

В даному дослідженні на базі використання багатого генеало
гічного матеріалу розглядається історія удільних князівств, політики 
і взаємин князів з різних гілок династій Рюриковичів та Гедиміно- 
вичів. Уточнені переліки князів і роки їх правління, а також генеа
логія Рюриковичів і Гедиміновичів. Доповнені і виправлені генеа
логічні таблиці, які були приведені у попередніх працях автора «Ге
неалогія династії Рюриковичів'), Київ, 1990 та «Генеалогія династій 
Рюриковичів і Гедиміновичів", Київ, 1992.

Дослідження було виконане під керівництвом академіка НАН Ук
раїни Я. Д. ісаєвича.

Автор висловлює також щиру подяку М. П. Ковальському (Ост
розький колегіум Національного Університету «Києво-Могилянська 
Академія"), і. 3. Мицьку (інститут українознавства ім. !. Крип'якевича 
НАН України), Н. М. Яковенко, Ф. М. Шабульдо (інститут української 
археографії НАН України) та Б. М. Флорі (інститут слов'янознавства 
і балканістики РАН), чиї поради і зауваження допомогли йому при 
підготовці цієї монографії.



1. ВСТУП

В науці мало досліджень з історії земель і князівств, на які роздробилась Київська Русь, їх 
політики, взаємин, традицій державності. В історичній літературі такі князівства прийнято називати 
«удільними". Сам термін відомий в пам'ятках лиш з XiV ст. Слово це запозичено з термінології при
ватного цивільного права: уділом називали долю, яку отримував кожен спадкоємець після розпо
ділу майна за заповітом батька або згідно з правом успадкування. Стосовно князівств молодших 
князів цей термін вживався для земель Північно-Східної Русі.' У нашій праці «удільними князівства
ми" називаються князівства, які утворилися у складі земель Київської Русі, а з часом набули оз
нак феодальних держав і продовжували функціонувати після припинення існування самої Київської 
Русі внаслідок монгольської навали, а також після того як окремі з них ввійшли до складу Литовської 
або Московської держав. Престоли цих князівств займали молодші князі з різних гілок династії, а 
пізніше їх спадкоємці. Подібний період докладно вивчений щодо інших країн Європи, зокрема в 
Росії вивченням історії уділів займались завжди досить грунтовно.

Не треба говорити, яке значення має вивчення ролі в державних структурах окремих пред
ставників правлячих династій, їх сімейних зв'язків і взаємин. Долі суспільства і особистості неми
нуче і завжди пов'язані. В зв'язку з цим історико-генеапогічні дослідження можуть значно допомогти 
у вивченні політичної історії. Від часу роздроблення Київської Русі і до початку XViii ст. походження 
сім'ї, заслуги предків, справжні або уявні, давали права на удільні, а потім земельні володіння, 
чини, уряди і становище в суспільній ієрархії. Протягом цього періоду рід Рюриковичів займав най
важливіше місце серед правлячих родів Східної Європи. З XIV-XVcT., поступово відтісняючи Рю
риковичів у білоруських та українських землях, вийшли на політичну арену Гедиміновичі. Як вста
новив Ю. Вольфу до XIV ст. лише представники цих двох династій займали княжі престоли («столи") 
в українських, білоруських і російських землях. Рюриковичі були правлячою династією Московської 
держави до 1598 р., Гедиміновичі правили в Польші (1386-1572, 1669-1673), Чехії (1469-1526) та 
Угорщині (1440-1526). Обидві династії були в родинних зв'язках з більшістю правлячих домів Єв
ропи. Тому вивчення складу різних гілок родів Рюриковичів та Гедиміновичів, їх династичних по
в'язань, впливу цих пов'язань на політичну діяльність окремих представників родів важливе для дос
лідження історії уділів, їх політики і ролі в державних традиціях українського народу та його най
ближчих сусідів.

В Україні та Росії дослідження з генеалогії Рюриковичів було практично перервано на почат
ку 20-х років. У Польші дослідження з генеалогії Гедиміновичів були перервані під час Другої світової 
війни і тепер повільно відроджуються, історики з інших країн базують свої висновки на більш ранніх 
працях або повністю приймають версії Ю. Вольфа, М. Баумгартена чи Ю. Пузини. У зв'язку з цим 
практично відсутні комплексні узагальнюючі дослідження з генеалогії Рюриковичів та Гедиміновичів, 
трапляються різні, іноді взаємовиключаючі одна одну, версії та думки. Генеалогічні таблиці, укладені 
різними авторами, в багатьох місцях відрізняються одна від другої. Багато помилок і необгрунто
ваних гіпотез з старих праць переходять у нові, що потім приводить до помилкових висновків у дос
лідженнях з політичної історії. Наші працР були спробою відновити названу традицію історико-гене- 
алогічних досліджень, присвяних двом головним династіям Східної Європи.

Спостереження над династичними зв'язками окремих гілок обох династій між собою та іно
земними дворами дозволяють помітити певні закономірності цих зв'язків, які мали вплив на політич
ну ситуацію того часу. Має значення і вивчення порядку успадкування княжих престолів, який мо
дифікувався у різні періоди і в різних гілках династії Рюриковичів, зберігаючи при цьому певні за
гальні засади. Він мав немаловажні наслідки для багатьох гілок роду. Відзначаючи конкретні випадки 
порушення права успадкування князівських престолів, важко повірити ніби в Київській Русі взагалі
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не було такого права або воно залишалося неврегульованим." Аджеж було це право стосовно ус
падкування майна купців чи простих смердів. Старий порядок успадкування в основному прийняли 
Гедиміновичі, які в X!V ст. почали займати престоли в українських і білоруських князівствах. Однак 
в силу різних причин їм довелося ввести західноєвропейську практику роздавання ленів. Через брак 
джерел дуже складно розглядати такі проблеми практики успадкування як успадкування по жіночій 
лінії після вигаснення чоловічої, успадкування адаптованих дітей і т. д. Вивчення цих проблем теж 
випадало з поля зору більшості дослідників історії удільних князівств.

Проекція всіх цих аспектів на політичну історію удільних князівств може допомогти розумінню 
і поясненню багатьох епізодів цієї історії, виправленню помилок, узгодженню спірних питань.

Обидва роди розпались на ряд родин, представники яких (Острозькі, Вишневецькі, Четвер- 
тинські, Ружинські і д р .) відіграли видатну роль в українській історії. Виникнення цих родин зв'язане 
з останнім періодом історії уділів, який найменше вивчений.

Удільний період тривав з часу роздроблення Київської Русі на окремі землі, закріплення цих 
земель за певними гілками династії Рюриковичів і, в свою чергу, роздроблення їх на удільні кня
зівства аж до ліквідації уділів і втрати представниками династій Рюриковичів і Гедиміновичів статусу 
удільних князів, незалежно від розмірів їх володінь. Фактично і землі, на які роздробилась Київ
ська Русь (Київська, Чернігівська, Переяславська, Волинська, Галицька, Турівська, Полоцька, Смо
ленська, Новгородська, Суздальська і Муромо-Рязанська), спочатку були удільними князівствами. 
Але, будучи закріпленими за певними гілками династії, вони скоро трансформувались у своєрідні 
«королівства" (за образним визначенням Б. Рибакова^), які, в свою чергу, стали роздроблюватися 
на удільні князівства. У подальшому процесі первісні удільні князівства роздроблювалися на ще 
дрібніші. Однак при цьому продовжувала зберігатися традиційна ієрархія феодальної залежності. 
Великий князь київський, подібно до імператора Священної Римської імперії, номінально залишався 
сюзереном всієї території Київської Русі. Для здобуття цього титулу необхідною умовою було во
лодіння Києвом (подібно як імператором Священної Римської імперії можна було стати лише в Ри
мі). Тому і боротьба між старшими князями земель («королями") зводилася до боротьби за Київ. 
Вона продовжувалася аж до зруйнування столиці монголами у 1240 р ., а, можливо, і в перші деся
тиріччя ординського панування. Боротьба між удільними князями зводилась до боротьби за столиці 
земель, а пізніше -  за «старші" удільні столиці. Ця боротьба продовжувалась аж до ліквідації самих 
удільних князівств і роздроблення окремих з них на частки які в певних випадках могли бути част
ками сіл та селищ. Для різних гілок обох родів цей етап наступав в різний час. Часто родини, які 
походили від Рюриковичів чи Гедиміновичів, зберігали ще удільні імунітети і права, а також інші 
атрибути державності і після переходу на службу до інших пануючих князів. Тому, на нашу думку, 
їх володіння зберігали свою державність подібно до німецьких князівств Ангальт, Кобург чи Браун
швейг, володарі яких служили у війську Австрії чи Прусії.

Таким чином, початковою хронологічною межею удільного періоду можна умовно прийняти 
1132 р ., коли із смертю Мстислава Володимировича, великі князі київські перестали контролювати 
всі землі Київської Русі. їх влада поступово ставала номінальною, а землі дедалі більше набували 
державних атрибутів, перетворюючись з адміністративних одиниць в держави або напівдержави з 
власною політикою.

Кінцевою межею періоду можна умовно вважати середину XViicT., коли було формально лікві
довано більшість удільних князівств, які ще існували на території колишньої Чернігівської землі. 
Федерація удільних волинських князівств була перетворена у Волинське і Брацлавське воєводства, 
які після Люблінської унії 1569 р. ввійшли до складу коронних земель Польші. До цього часу втра
тили свої права пануючих володарів князі з усіх гілок обох династій, хоча окремі уділи формально 
проіснували до кінця XV!!!ст., мало чим відрізняючись від звичайних приватних володінь.

Уділи Північно-Східної Русі відносно добре досліджені завдяки працям А. Екземплярського, 
Д. іловайського, В. Борзаковського, М. Квашніна-Самаріна, А. Маркевича, О. Шульгіна, О. Зиміна, 
А. Монгайта, В. Кобрина, В. Кучкіна і др." В той же час удільні князівства на території колишніх
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Галицької, Волинської, Київської, Чернігівської, Переяславської, Туровської, Полоцької і Смоленської 
земель вивчені не так повно, особливо в період після монгольської навали. Зрозуміло, що межі 
земель треба розглядати в тодішніх їх кордонах, які не співпадають з нинішніми державними кор
донами та адміністративними межами. Окремі межі земель залишаються дискусійними, тому ми в 
цій праці, не вдаючись у спеціальну полеміку, приймали межі Полоцької та Смоленської земель -  
за Л. В. Алексеевым/ Чернігівської землі -  за А. К. Зайцевим/ Переяславської землі -  за М. П. Ку- 
черою/ Київської землі (із застереженням відносно західних границь) -  за П. П. Толочком/" Галиць
кої землі -  за і. П. Крип'якевичем," Волинської землі -  за власними дослідженнями. ̂  Межі Туров
ської землі випливають з прийнятих меж сусідніх земель. Удільні князівства, які утворювалися на 
територіях колишніх земель Київської Русі внаслідок їх роздроблення, не порушували меж цих зе
мель. Роздроблення відбувалося в межах давніх батьківських володінь і місцевих династій. Лише 
з середини ХіУст. волинський князь Дмитро-Любарт Гедимінович був змушений вдатися до євро
пейської практики роздавання ленів, щоб залучити литовську допомогу в боротьбі з польсько-угорсь
кою експансією. Пізніше цю практику стали приміняти великі литовські князі і польські королі. Це 
привело до стирання меж між землями, хоча як традиційні історико-географічні поняття землі збе
реглися на протязі всього періоду нашого дослідження. Зміни меж, кордонів удільних князівств, по
ява нових географічних регіонів, таких як Поділля, розглядаються нище у відповідних місцях тексту.

У зв'язку з тим, що у дослідженні довелося звертатися до висвітлення окремих суміжних проб
лем генеалогії, хронології, термінології чи історичної географії, зовсім закономірно виник ряд питань, 
які вимагають спеціального наукового дослідження. Все ж ми вважали необхідним поставити ці 
питання як з метою комплексного вивчення історії удільного періоду, так і з метою вироблення 
методики такого аналізу.
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2. ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА

Комплекс джерел дуже неповний і не рівнозначний, особливо це стосується другої половини 
Х!!і -  першої половини XiVcT. Умовно його можна розбити на такі групи: літописи; хроніки; актові 
матеріали; дипломатична переписка; сімейні родоводи; гербовники; церковні помяники; перекази 
і легенди; надгробки; портрети, мініатюри та іконографічні матеріали.

Головним джерелом з історії удільних князівств та панування в них Рюриковичів залишаються 
літописи, власне Лаврентіївське та іпатіївське зведення; Новгородські і Псковські літописи; Воскре- 
сенський та Никонівський літописи; Тверський літописний збірник, який містить ростовські та мос
ковські літописи; Рогозький літописець та Симеонівський літопис; Львівський літопис; Типографський 
літопис; Радзивілівський літопис; Постниківський, Піскаревський, Московський і Бельський літопи
си. В них викладено історію уділів, є відомості про народження, смерть і шлюби князів.' Методика 
наукової критики літописів розроблена у працях О. О. Шахматова, М. Д. Приселкова, А. М. Насоно
ва, М. М. Тихомирова, Д. С. Лихачова, С. А. Левіної, Б. М. Клосса, Я. С. Лур'є та ін /  Окремо слід 
відзначити праці А. Генсьорського, присвячені вивченню Галицько-Волинського літопису, та Е. Пер- 
фецького, який пробував реставрувати перемишельське літописання/

Питання хронології літописів досліджувалося М. С. Грушевським, який також займався і кри
тикою літописних текстів, М. Г. Бережковим та іншими/

Події пов'язані з пануванням Гедиміновичів знайшли відбиття в основному в групі так званих 
білорусько-литовських літописів. Це -  Супральський, Никифорівський, Слуцький, Origo regis Jagyiio 
et Withoidi ducum Lithuaniae, Віленський, Археологічного товариства, Волинський короткий, Рачинсь- 
кого, Красінського, Ольшевський, Румянцовський, Євреїнівський, Баркулабівський та літопис Аврам- 
к и / Ці літописи аналізуються в працях О. М. Бодянського, і. Даниловича, і. Шараневича, С. Смольки, 
А. Прохазки, І. А. Тихомирова, О. О. Шахматова, Б. А. Вахевич, В. і. Пічети, К. Ходиніцкого, В. А. Че- 
мярицького, М. М. Улащика, Н. Т. Войтович та ін /

В другу групу джерел умовно об'єднані річники, аннали і хроніки, оскільки різниця між цими 
пам'ятками невелика. Це перш за все білорусько-литовські пам'ятки -  Хроніка Биховця і «Литовська 
і Жмоїтська хроніка^/ Обидві пам'ятки досліджувася у працях М. Улащика, Б. Флорі та інших/

З польських хронік найважливіші хроніки Галла Аноніма, Вінцентія Кадлубка, Яна з Чарико
ва, Яна Длугоша, М. Кромера, М. Меховського, М. Стрийковського, М. Бєльського, Б. Ваповського, 
Я. Гербурта. Всі вони опубліковані і досліджені/ Крім численних праць польських істориків, прис
вячених цим пам'яткам, можна виділити дослідження з проблем використання польськими хроністами 
руських літописів." Певне значення мають Хроніка Польші познанського біскупа Богухвала (Ї1253), 
Річники краківської капітули, Аннали монастиря св. Хреста, «Велика хроніка" і Житіє святої Кінги 
та інші."

З угорських хронік найбільшу цікавість викликають Хроніка Аноніма, Gęsta Ungarorum, т. з. 
кодекс Прая -  копія Пожоньських (Братіславських) анналів, складених в Хіііст. в Паннонгальмському 
монастирі св. Мартина; генеалогія королівської сім'ї, складена пілішськими цистеріанцями, праця 
магістра Акоша, Варадський регеструм, праця клірика Яноша Кетьї, а також інші праці, викорис
тані у зведеній хроніці Марка Кальті (1358) та хроніці Яноша Туроці." Подібно до польських джерел, 
угорські джерела опубліковані і добре вивчені завдяки працям Г. Дьєрфі, Ш. Домановського, Г. Кор- 
ша, Б. Хомана, Я. Хорвата-молодшого, Е. Малюс та ін."

З чеських хрокік в нашому дослідженні використані хроніки Козьми Празького, Вінцентія 
Празького та Празькі аннали/"

Відомості про зв'язки Рюриковичів з німецькими династіями, часом не зовсім певні, розки
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дані по численних хроніках та анналах, з яких найважливіші: Генеалогія Вельфів; Апологія Генріха iV; 
Хроніка Альберіка, монаха з монастиря Трьох джерел, за 626-1240 рр.; Хроніка Саксонського ан- 
наліста за 741-1139рр.; Кведлінбургські аннали; Магдебургські аннали; Хроніка графів Штаде; Хро
ніка Арнольда з Любека; Хроніка Ортліба Цвіфальтенського; Діяння Фрідріха і, написані фрейзен- 
гемським єпископом, тощо." Всі ці джерела опубліковані і добре вивчені німецькою історіографією.

із скандинавських хронік найбільш цікаві Сіпунські аннали, Житіє св. Олафа, Саксон Граматик 
та Хроніка Петра Олая." Близькими до хронік є матеріалів саг, опрацьовані О. О. Ридзевською та 
Т. Н. Джаксоном."

В третю групу джерел умовно об'єднані актові матеріали. Можна не сумніватися, що при кож
ному дворі правлячого князя зберігався архів, де відкладалися документи діяльності його канце
лярії: договірні і духовні грамоти, устави, грамоти на володіння землею та інші актові документи. 
Подібні архіви пізніше виникали в містах і замках при установах великокнязівської адміністрації, де 
відкладалися акти пов'язані з судовою і господарською діяльністю, а також у містах, які отримували 
магдебурзьке право. Відносно краще інших зберігся архів Великого Князівства Литовського -  так 
звана Литовська метрика. Нам були доступними лише опубліковані частини цього архіву. На жаль 
з майже 600 книг опубліковано дуже незначну частину і при цьому для цих публікацій вибирались 
документи переважно пов'язані з діяльністю великокняжого уряду і його зносин з сусідніми держа
вами.'з

Ще менш доступними були для нас матеріали Коронної метрики, які охоплюють період з 1447 
до 1794р. і містять багато документів з історії Волині."

Величезні архіви князів Слуцьких, Острозьких, Вишневецьких, Сангушків, Чарторийських, які 
містили багатий актовий матеріал, грамоти різних володарів, угоди та юридичні документи, частково 
втрачені, а частково розкидані по різних архівах і збірках. Частина цих документів опублікована, 
однак рівень публікацій приватних архівів далеко не однаковий. З них найбільш об'ємна публікація 
документів, що стосуються родин князів Сангушків та Острозьких, здійснена під керівництвом 3. Ра- 
дзіміньського за участю П. Скобельського та Б. Горчака у 1886-1910 рр.^ Цей найбільший з приват
них князівських архівів зберігався спочатку у Славуті, потім у Гумниськах поблизу Тарнова, а нині 
у Воєводському Архіві у Кракові. Багатий комплекс документів, зібраних Сангушками, ще чекає на 
своїх дослідників, в першу чергу з України. Це ж саме можна сказати і про Архів Чарторийських у 
Кракові та Архів Несвізьких Радзівілів у Варшаві, а також і про дуже багаті рукописні зібрання в 
бібліотеках та інших архівах Польші.^

Актові документи, які стосуються до нашої теми, розкидані по численних публікаціях, причому 
розкидані часто безсистемно, тому необхідно користуватися всією цією масою документів в ком
плексі, тим більше, що частина з них вже втрачена. Давно назріла необхідність видання корпусу 
«Acta Historica Ukraniae" та «Acta Historica Rusiae«. На початку століття В. Ключевський з цієї нагоди 
писав: «Археографічна комісія, яка почала видавати акти в 1830-х роках, видавала їх без усякої сис
теми, і тепер накопичилось їх настільки багато, що розібратися у них надзвичайно важко; додайте 
до цього численні акти, видані в журналах, окремих працях і в працях архівних комісій різних гу
берній. Слідкувати за всіма цими виданнями стає неможливо; очевидно все це викликає необхідність 
розібрати видані і невидані джерела і накопичений матеріал видати по плану в якому-небудь сис
тематичному порядку.'^ Через більше ніж 80 років доводиться повторювати теж саме. Кількість 
видань збільшилася, особливо за останні роки, повторів -  теж, причому не в усіх виданнях вказані 
ці повтори. Разом з тим самі цінні видання давно стали бібліографічною рідкістю. Серед них видан
ня актів з родинних архівів, поданих переважно князівськими родинами в комісію князя В. Д. Дол
горукого, яка працювала після скасування місництва у Російській державі, здійснені М. П. Лихачовим 
та А. і. Юшковим,^ Архів комісії князя В. Д. Долгорукого частково згорів, а частково розкиданий 
по інших збірках і нині втрачений. Теж саме можна сказати і про долю документів, зібраних у ряді 
інших видань.з* із 35 томів «Архіву Південно-Західної Росії", виданого в 1859-1914рр., де у четвертій 
частині спеціально зосереджені документи про походження шляхетських родів, майже у кожному томі 
можна знайти матеріали які пов'язані з певними князівськими родинами і дозволяють уточнити їх
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давні родові володіння, походження чи зв'язки.з* Особливо цінними є видання князівських грамот, 
а також дипломатичних угод та інших актових свідчень міжкнязівських відносин. ̂  Зустрічаються 
цікаві матеріали і серед гродських, земських актів та актів підкоморських судів. ̂  Путівником серед 
цієї маси джерел є фундаментальні дослідження М. П. Ковальського. ̂

Важливе значення мають публікації грамот угорських королів, особливо Бели iV, Карла Робер
та, Людовіка Анжуйського і Сігізмунда Люксембурга. ̂

До четвертої групи джерел умовно віднесена дипломатична переписка, опублікована переваж
но у польських і німецьких виданнях.

До ЦІЄЇ Групи МИ ВІДНОСИМО І документи, ЯКІ стосуються ПОЛЬСЬКО-ЛИТОВСЬКИХ уній.З'

П'яту групу джерел складають сімейні родоводи.

Кожна князівська родина зберігала документи, які стосувалися й походження. Заслуги предків, 
реальні або надумані, були підставами для підняття престижу, претензій на певні володіння, а піз
ніше -  уряди. Особливо це було потрібно у Московській державі, де існування місництва до 1682 р. 
було визначальним для службової кар'єри. Тому служилі родини були змушені вести детальні роз
писи членів родини, починаючи з родоначальника, імена частини Рюриковичів збереглися лише в 
цих родовідних розписах. Бл. 1555 р. ці розписи були зведені !. Циплятєвим та О. Адашевим в книгу 
«Государів родословецьи, який початково мав 42-45 розділів. Пізніще, коли в 1682 р. було скасо
вано місництво, родовідні розписи складались вже з 81 розділу. Частина з них увійшла до т. з. Бар
хатної книги. Матеріали ще 5 книг, запланованих до видання, частково згоріли, а частково розкидані 
по різних збірках і втрачені. Лише частина з них ввійшла до видань М. Лихачова та А. Юшкова, про 
які згадувалося вище. Родовідні книги були видані у 1851 р ., нове видання і дослідження пам'ятки 
здійснене М. Є. Бичковою.м Родоводи окремих князів, наприклад смоленських чи Одинцевичів, збе
реглися у різних літописах і вже давно привернули увагу істориків.^ у Литві родоводи не мали 
такого практичного значення, тому вони почали з'являтися лише з XVi ст. і рівень їх вірогідності 
значно нижчий. Досить порівняти варіанти родоводів князів Одинцевичів або проаналізувати Гене
алогію князів Сангушків, написану в 1640 р. смоленським біскупом Єронімом Сангушком, щоб пе
реконатися, що частина цих пам'яток базується на домислах. Однак і ці родоводи зберігають свою 
цінність, так як попри хронологічні неузгодження і відверту фантазію певних місць містять пласт фак
тичного матеріалу.

В цю групу джерел ми включаємо і такі пам'ятки, як Тисячна книга 1550 р ., Двірцевий зошит 
50-х рр. XV) ст., Боярські списки у Московській державі, Розрядні книги російського військового 
відомства і різні військові реєстри Литви та Польші.з* Розрядні книги досліджені у працях П. Мілю- 
кова та В. Буганова.^

Шосту групу джерел складають гербівники. Перші впорядники гербівників поряд з відомос
тями про герби кожної родини вносили туди і відомості про саму родину, Й походження, в тому 
числі і родові легенди. При критичному підході зберігають цінність гербівники Б. Папроцького (бл. 
1543-1614), С. Окольського (1580-1653), А. Кояловича-Віюка (1609-1677), К. Несецького (1682-1744) 
і В. Вєльондка.зз На вищому науковому рівні виконаний рукописний гербівник Едварда Руліковського 
(1824-1900), який містить матеріали з генеалогії київської шляхти.з? Переважно на таких матеріа
лах грунтуються популярні ПОЛЬСЬКІ ДОВІДНИКИ І енциклопедії З генеалогії шляхетських родів, зч На 
жаль досі геральдики не розібралися в походженні окремих гербів, зокрема «ліхтарів", «остроги" 
та інших елементів, походження яких, можливо, пов'язане з «тризубом". Невідомо також походження 
«колюмни", яка теж могла бути запозиченою від «тризуба". Розв'язання цих та інших проблем ге
ральдики могло б допомогти у вирішенні проблем походження .тої чи іншої князівської родини.

Сьому групу джерел складають церковні помяники -  синодики. Це досить своєрідні і непевні 
джерела, але імена окремих князів збереглися тільки в них. Особливо це стосується чернігівських 
і сіверських Ольговичів з X!!!-X)VcT. До нас дійшло 6 основних і 10 створених на їх основі таких 
помяників з іменами сіверських та чернігівських князів: Любецький (датований 1693 р ., дійшов в
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зошиті 1886 р.), Єлецький (єпископа Зосими з 1649 р.), Сіверський (Спасо-Преображенського со
бору), Київський, Іліїнський і Гамаліївський. Усі ці помяники переписані з більш давніх, які не збе
реглися. Звичайно, зміни та помилки, які могли бути внесені при переписуванні, вловити майже 
неможливо. Вивченням цих пам'яток займалися Філарет (Гумилевський), М. Квашнін-Самарін та 
Р. Зотов. Дослідження останнього найбільш повне, ним здійснена і спроба реконструкції родоводу 
чернігівських Ольговичів. Ця праця має певні вади (так, добре відомий діяч кінця X)! -  поч. Хіі! ст. 
Рюрик Ростиславич із смоленської гілки Мономаховичів, який у 1210-1212 рр. був чернігівським кня
зем, перетворився у Рюрика-Костянтина Ольговича; не згаданий брат чернігівського князя Михайла 
Всеволодовича -  Андрій; є гіпотетичні князі без достатніх обгрунтувань, тощо), але і зараз вона 
залишається найповнішою працею з історії Ольговичів.^

Ще важчою є проблема дослідження таких помяників як Київський, Дерманський, Унівський 
чи Холмський. З них лише Київський залишився в оригіналі. Окрім помилок при переписуванні 
складність при вивченні помяників полягає в тому, що туди вносили лише імена покійних, без будь- 
яких дат, не турбуючись про відділення княжих імен від хрестильних. Крім того в помяники запи
сували різних родичів: сватів, зятів і невісток, пасинків, дітей дочок, які були видані за осіб не- 
княжого походження і їх родину. Крім того немає гарантій щодо дотримання хронології. В Дерман- 
ському помянику з середини XV!) ст. записано аж 131 князів Острозьких, 169 -  князів Луцьких, 112 
-  князів Слуцьких, 66 -  князів Соломирецьких і 246 імен князів Гольшанських. Вичленити з цього 
переліку імен справді князів, які належали до цієї чи іншої родини, дуже важко. Тим не менше 
нехтувати цією групою джерел теж не можна з огляду браку інформації за окремі періоди, особливо 
другої половини Х!!і -  поч. X!V ст.

До восьмої групи джерел відносяться легенди та перекази, які за браком інформації теж мо
жуть допомогти у вирішенні різних проблем. Генеалогічні легенди збереглися переважно у гербів- 
никах. Ми називаємо це традицією роду. Синтезувати елементи об'єктивної інформації можна і в 
цих легендах. Обгрунтування давності роду того чи іншого правителя було одним з істотних мотивів 
створення таких легенд. Автори легенд, однак, не просто виконували замовлення князя, але й ви
користовували всі доступні джерела. Критичний аналіз легенд певною мірою дозволяє відокремити 
свідому фальсифікацію від вірогідної інформації. Звичайно, уникнути при цьому гіпотетичних мірку
вань, навряд, чи можливо. Частину історичних легенд, які не ввійшли до гербівників, зібрано і 
опубліковано В. Соколовою/" В цю групу входить і житійна література, щодо якої є непогана праця 
М. Серебрянського,*' а також пісні і билини. Приклад синтетичного використання таких матеріалів 
подав Б. Р и б акові

інформація, яку можна почерпнути з надгробків, складає дев'яту групу джерел. Так надгробки 
з Троїцького собору у Трубчевську дозволили уточнити дати смерті цілої групи КНЯЗІВ Трубецьких/З 
Використання цієї групи джерел не можна вважати повним. Надгробки та епітафії ще можуть бути 
виявлені на Волині, а може і у інших місцях.

Портрети, мініатюри, іконографічні та графічні матеріали складають десяту, останню, групу 
джерел. Ця група джерел зібрана і вивчена досить фрагментарно. Вивчення галареї з Вишневець- 
кого замку, нинішньої колекції Олеського замку, зображень на маніатюрах, іконах і т. д. могли би 
допомогти в уточненні окремих проблем. Сюди ми відносимо і граффіті. Дослідження граффіті С. Ви- 
соцьким у київському соборі св. Софії дозволили закрити дискусію навколо датування смерті Ярос
лава Мудрого, уточнити походження дружини дорогобузького князя Володимира Андрійовича, що 
дозволило зрозуміти деякі аспекти поведінки цього князя і його політичні симпатії.**

В окремих випадках доводилося звертатися до матеріалів допоміжних дисциплін, в першу чер
гу сфрагістики, дипломатики, текстології і нумізматики.

' Полное собрание русских летописей: т. 1 [Лаврентіївське зведення] СПб., 1846; Л., 1926; т. 2 [Іпаті- 
ївське зведення] СПб., 1843, вид. 2, СПб., 1908; Л., 1927; т. З [і, И, ill Новгородські літописи] СПб., 1841; 
т. 4 [IVНовгородський літопис, І Псковський літопис] СПб., 1901; т. 5 [II Псковський літопис, частина І Со
фійського літопису] СПб., 1848; т. 6 [частина I, II Софійського літопису] СПб., 1853; т. 7 -8  [Воскресенський
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літопис] СПб., 1856-1858; т. 9-14 [Никонівське зведення] СПб., 18621910; т. 15 [Тверський літописний збірник] 
СПб., 1863; т. 15, в. 1 [Рогожський літопис] Л., 1922; т. 18, [Симеонівський літопис] СПб., 1914; т. 20 [Львів
ський літопис] т. 20, ч. 1-2, СПб., 1910-1914; т. 24 [Типографський літопис] Пг., 1924; т. 25 [Московське літо
писне зведення] Пг., 1927; т. ЗО [Володимирський і )! Новгородський літописи] М., 1965; т. 34 [Постников- 
ський, Піскаревський, Московський і Бельський літописи] М., 1978; т. 38 [Радзивілівський літопис] Л., 1989

з Шахматов А. А. Симеоновская летопись XV! в. и Троицкая начала XV века / /  Известия ОРЯиС, 1900, 
т. 5, кн. 2; його ж, Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908; його ж, Обозрение рус
ских летописных сводов X!V-XV)BB. Л., 1938; його ж, «Повесть временных лети и ее источники / /  Труды ОДРЛ, 
4, 1940; Приселков М. Д. История Русского летописания. Л., 1940; Насонов А. Н. Московский свод 1479г. его 
южнорусский источник / /  Проблемы источниковедения. М., 1961, вып. !Х, с. 350-385; його ж, Московский 
свод 1479 г. и Ермолинская летопись / /  Вопросы социально-экономической истории и источниковедения пе
риода феодализма в России. М., 1961, с. 218-222; його ж, Малоисследованные вопросы ростово-суздальского 
летописания Х!)в. / /  Проблемы источниковедения. М., 1962, вып. X, с. 349-392; його ж, Лаврентьевская ле
топись и владимирское великокняжеское летописание первой половины X!!! в. / /  Проблемы источниковедения. 
М., 1963, вып. X!, с. 428-480; його ж, История русского летописания X! -  начала XV!!! века. Очерки и ис
следования. М., 1969; Тихомиров М. Н. Русские летописи. Вопросы их издания и изучения / /  Вестник АН 
СССР. 1960, N$8; його ж, Малоизвестные летописные памятники / /  Истор. архив, т. 7, М., 1957; його ж, Крат
кие заметки о летописных произведениях в рукописных собраниях Москвы. М., 1962; його ж, Начало русской 
историографии, ВИ, 1960, N$5, с. 41-56; Лихачев Д. С. «Устные летописи" в составе Повести временных лет 
/ /  Ист. зап., 17, 1945, с. 201-224; Левина С. А. О времени составления и составителе Воскресенской лето
писи XV! в. / /  ТОДРЛ, т. 11, 1955; и ж, Воскресенская летопись XV! в. / /  Труды историко-архивного ин-та, т. 10, 
М., 1957; Клосс Б. М. Никоновский свод и русские летописи XV! -  XV!! веков. М., 1980; Лур'є Я. С. Изучение 
русского летописания / /  ВИД, вып. 1, 1968, с. 19-30

з Генсьорський А. !. Помилкова інтерпретація Длугошем деяких місць Галицько-Волинського літопису / /  
Досл. і мат. з укр. мови, Лв., 1960, т. З, с. 16-26; його ж, Галицько-волинський літопис. К., 1961; його ж, 
З коментарів до Галицько-Волинського літопису / /  !стор. джерела і їх використання. К., 1969, вип. 4, с. 171- 
184

" Грушевський М. С. історія України-Руси. т. !, К., 1991, с. 579-601; т. !! К., 1992; т. !!!, К., 1993; т. !V, 
К., 1993; т. V, К., 1994; його ж, історія української літератури, т. !!!, К., 1993; Бережков Н. Г. Хронология 
русского летописания. М., 1963

з Полное собрание русских летописей: т. 16 [Летопис Аврамки] СПб., 1889; т. 17 [Литовсько-білоруські 
літописи] СПб., 1907; т. 35 [Литовськобілоруські літописи] СПб., 1980

6 Бодянский О. М. О поисках моих в Познанской публичной библиотеке / /  Чтения ОИДР, 1846, N91; 
Данилович И. Летопись Литвы и Руси. К., 1827 його ж, О литовских летописях / /  ЖМНП, 1840, N911, с. 7 0 -  
114; Danitowicz !. Wiadomość о właściwych łitewskich łatopisach / /  Ateneum. Wi!no, 1841, N9 6, s. 13-62; Sza- 
raniewicz !. O łatopisach i kronikach ruskich XV-XV! wieku a zwłaszcza o «Latopisie Wieiikoho kniaztwa Litowskoho 
i Zomojtskoho" / /  Rozprawy i sprawozdania z posiędzen Wydziału Historyczno-Fi!ozoficznego Akademii Umiejętności. 
Krakow, 1882, t. XV, s. 351-423; Smo!ka S. Najdawniejsze pomniki dziejopisarstwa ruskotitewskiego. Rozbior kry
tyczny / /  Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie. Wydziaiy fi!o!ogiczny i historyczno-fiłozoficzny. Kraków, 1890, 
t. V!!!, s. 1-55; Prochaska A. Latopis Litewski. Rozbior krytyczny. Lwów, 1890; Тихомиров И. А. О составе запад
норусских, так называемых литовских, летописей / /  ЖМНП, 1901, N9 3, 5; Шахматов А. А. Записка о запад
норусских летописях / /  ЛЗАК, СПб., 1901, вып. 13; його ж, О Супральском списке западнорусской летописи 
/ /  там же; Вахевич Б. А. Западнорусская летопись по списку Румянцевского музея. Одесса, 1903; Пичета 
В. И. Белоруссия и Литва XV-XV!BB. М., 1961; Chodynicki К. Ze studijow nad dziejopisarstwem rusko-!itewskim 
/ /  Ateneum. Wi!no, 1926; Чемерицкий В. А. Белорусские летописи как памятники литературы (автореферат канд. 
дисс.). Минск, 1967; Чамярыцю В. А. Беларускія летапісь) як помнікі літаратурь). Узньнкненне і літаратурная ис- 
торыя першых зводау. Менск, 1969; його ж, Летапісь! беларускіа / /  Бел. СЭ. Менск, 1972, т. 6, с. 344-345; 
Улащик Н. Н. Очерки по археографии и источниковедению истории Белоруссии феодального периода. М., 1973; 
його ж, Открытие и публикации Супральской летописи / /  Летописи и хроники. 1976. М., 1976, с. 203-214; 
його ж, Введение в изучение Белорусско-Литовского летописания. М., 1985; Вайтовіч Н. Т. Баркулабаускі ле- 
тапіс. Менск, 1977

? Хроника Быховца. М., 1966; ПСРЛ, т. 32 [Литовська і Жмоїтська хроніка] М., 1978, с. 15-127
з Улащик Н. Н. «Литовская и жмоитская кройника" и ее отношение к хроникам Быховца и Стрыйковско- 

го / /  Славяне и Русь. М., 1968; його ж, Введение.., с. 66-78 , 130-169; Флоря Б. Н. О «Летописце Быхов
ца)) / /  Источ. и историография славянского средневековья. М., 1967, с. 135-144

з Галл Аноним. Хроника и деяния князей или правителей польских. Предисловие, перевод и примеча
ния Л. М. Поповой. М., 1961; Chronicon Poionorum mistra Wincenta Kadłubka / /  MPH, t. 2, Lwów, 1872, s. 191- 
455; Joannis de Csarnkow. Chronicon Połonorum / /  MPH, t. 2, s. 619-756; Długosza Jana. Dziejów Po!ski ksieg 
dwanaście, przekład K. Mecherzynskiego. W., 1867-1870, 1 .1-6; Długosza Jana. Roczniki czy!i kronici sławnego 
krółewstwa Połskiego. ks. 1-6, W., 1961-1976; Kromeri M. De origine et rebus gestis Połonorum. !ibri XXX, Basi!iae, 
1555, 1558, 1568; Kromer Martyn. Kronika połska. t. 1 -2 , Krakow, 1882; Miechovita M. Tractatus des duabus 
Sarmatus. Asiana et Europiana. Cracoviae 1517; Miechovita Macej. Chronica Połonorum. Cracoviae, 1519, 1521; 
Меховский Мацей. Трактат о двух Сарматиях. М .-Л ., 1936; Stryjkowski М. Kronika połska, łitewska, zmodska і 
wszystkiej Rusi etc., W., 1846, cz. 1 -2  [w Kro!ewcu, 1582]; Biełski M. Kronika tho iest historya świata na szesc
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wieków a czterzy monarchie. Krakow, 1551, 1554, 1564; Kronika Poiską Marcina Bieiskiego nowo przez Joahima 
Bieiskiego, syna jego, wydana. Krakow, 1597; Kronika Marcina Bieiskiego. t. i-iii, Sanok, 1856; Wapowski B. Dzieje 
korony Poiskiej i Wieikiego księstwa Litewskiego od roku 1380 do 1535, . . .  z języka iacinskiego przetłumaczy! M. Ma- 
iinowski. t. i- ii, W., 1847; Herburt J. Chronica Poionica siwe Regni Poionici descriptio. Basi), 1571

Лимонов Ю. А. Культурные связи России с европейскими странами в XV-XV!! веках. Л., 1978, с. 6 -  
96; його ж, Русские источники Яна Длугоша по истории Киевской Руси / /  Проблемы истории феодальной Рос
сии. Л., 1971, с. 76-81; Рогов А. И. Русско-польские культурные связи в эпоху Возрождения (Стрыйковский и 
его Хроника). М., 1966

" Boguphaii Chronicon Poioniae / /  MPH, t. ii, p. 467-600; Annaies Cracoviensis capituii / /  MPH, Nowa Se
ries, t. ii, Ed. T. Kowaiski. Kraków, 1946, s. 779-816; Rocznik świętokrzyski dawny / /  MPH, t. ii, s. 779-816; «Ве
ликая хроника» о Польше, Руси и их соседях Хі-Хііівв. М., 1987; Vita Santa Kinga / /  MPH, t. )V, s. 678-726

'2 Anonymi Gęsta Hungarorum / /  Scriptores Rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae 
gestarum (SRA), v. 1, Bp., 1937, p. 33-117; Gęsta Ungarorum / /  SRA, v. 1, p. 284-351; Annaies Posonienses / /  
SRA, v. 1, p. 125-127; Cronica regni Hungariae / /  SRA, v. 2, Bp., 1938, p. 13-51; фрагменти з магістра Акоша 
/ /  SRA, v. 1, р. 284-287, 290, 310311, 460-471; Chonicon Varadiense / /  SRA, v. 1, p. 203-215; хроніка Яноша 
Кеты / /  Historiae Hungaricae ontes Domestici. v. ii), Lipsiae, 1884, p. 143-167; текст Марка Кальті / /  SRA, v. 1, 
p. 239-243; текст Яноша Туроці / /  SRA, v. 1, p. 165-170

'з Gyórffy Gyórgy. Kronikaink es a magyar óstórtenet. Bp., 1948; Domanovsky Sandor. A magyar kiraiykronika 
14 szazadi foiytatasa / /  Emiekkonyv Berzeviczy Aibert urnak... Bp., 1934, 21-34; Karsai Geza. Nevteienseg, nevrejtes 
es szerzonev kozepkori krónikainkban / /  Szazadok, 1963; Homan Baiint. A Szent Laszio-kori Gęsta Ungarorum es 
12-13 szazadi ieszarmazoi. Bp., 1925; Horvath Janjs ifi. Arpad-kori iainnyeivu irodaimunk stiiusprobiemai. Bp., 1954; 
Maiyusz Eiemer. A Thuroczy-krónika es forrasai. Bp., 1967

ii Козьма Пражский. Чешская хроника. Вступ, статья, перевод и комментарии Г. Э. Санчука. М., 1962; 
Vincentii Pragensis ecciesiae canonici Chronicon Boemorum (1140-1167) / /  Fontes Rerum Auscarum, Abt. 1, bd. 
5, Wien, 1863, p. 91-139; Annaium Pragensium (1196-1278), ed. R. Kopkę / /  MGH, t. )X, 1851, p. 169-181

is Geneaiogia Weiforum / /  MGH, t. Xiii, 1881, p. 733-734; Apoiogia Henri iV. ed. M. Freher / /  Rerum Germa- 
nicarum Scriptores. Frankfurt a. M. 1600; Chronica Aiberici monachi Trium fontium / /  t. ХХІІІ, 1874, p. 631-950; 
Annaiista Saxo Chronicon (741-1139). ed. G. Waitz / /  MGH, t. Vi, p. 542-777; Annaies Quediinburgenses. ed.
G. H. Pertz / /  MGH, t. ii), p. 2290; Annaies Magdeburgenses. ed. G. H. Pertz / /  MGH, t. XV), 1859, p. 105-196; 
Annaies Stadenses. ed. J. M. Lappenberg / /  MGH, t. XVi, p. 271-279; Arnoidi abbatis Lubecensis Chronica Sia- 
vorum. ed. J. M. Lappenberg / /  MGH, t. ХХІ, 1868, p. 101-250; Ortiibi Zwifaitensis Chronicon. ed. 0 . Abei / /  
MGH, t. X, 1852, p. 64-92; Ottonis episcopi Frisingensis Chronicon. ed. R. Wiimans / /  MGH, t. XX, p. 8 3 -3 0 .

із Annaies Sigtunenses (1208-1288). ed. C. Annerstedt / /  Scriptores Rerum Suecicarum. t. iii, Hannoverae, 
1876, p. 1-6; Vita S. Oiavi. ed. G. Storm / /  MHN, Kristiania, 1880, p. 123-144; Saxo Gramaticus. Die ersten neun 
Bucher der danischen Geschichte. Uber von H. Jantzen. Beriin, 1900; Petri Oiai Chronica Rerum Danorum. ed. 
J. Langebek / /  Scriptores Fierum Danicarum. Hafniae, 1772, 1 .1, p. 68-148

і? Сага об Эйрике Красном. Пер. С. Н. Сыромятникова. СПб., 1890; Сапунов А. П. Сказания исландских 
или скандинавских саг о Полоцке / /  Полоцко-Витебская старина, т. iV, в. 3, Витебск, 1916, с. 1-34; Ислан
дские саги Пер. М. Н. Стеблин-Каменский. М., 1956; Рыдзевская Е. А. Древняя Русь и Скандинавия )X-XiVBB. 
М., 1978; Джаксон Т. Н. Исландские королевские саги как источник по истории Древней Руси и ее соседей 
Х-Хііівв. / /  Древнейшие государства на территории СССР. 1988-1989. М., 1991, с. 5-169

із Пташицкий С. Л. Описание книг и актов Литовской метрики. СПб., 1887; його ж, Описание докумен
тов и бумаг, хранящихся в Моек. Архиве мин-ва Юстиции, кн. 21, М., 1915; РИБ, т. 20, 27, 30, 33 СП6.-П., 
1903-1915; Леонтович Ф. И. Акты Литовской метрики, т. 1, в. 1-2, Варшава, 1896-1897; Довнар-Запольский 
М. В. Акты Литовско-Русского государства, в. 1-2, М., 1897-1899; Малиновский И. А. Сборник материалов, 
относящихся к истории панов-рады Великого княжества Литовского, ч. 1-2 , Томск, 1901-1912; Бережков
H. Г. Литовская метрика как исторический источник. М .,-Л ., 1946 [ч. 1. О первоначальном составе книг Ли
товской метрики по 1552 год]; Jućas М. Lietuvas metrasciai. Viinius. 1968; Хорошкевич А. К истории издания 
и изучения Литовской метрики / /  Acta Baitico-Siavica. 1973. t. 8, с. 69-94; и ж, Литовская метрика, состав и 
пути формирования / /  Исследования по истории Литовской метрики. М., 1989, с. 11-31; Хорошкевич А. Л., 
Каштанов С. М. Методические рекомендации по изданию и описанию Литовской метрики. Вильнюс 1985; Ко
вальский И. П. Источники по истории Украины XV)-XV!)BB. в Литовской метрике и фондах приказов 
ЦГАДА. Днепропетровск, 1979; його ж, Вопросы изучения и использования Литовской метрики как важнейшего 
комплекса источников по социальноэкономической и политической истории Украины XVi-XVii вв. / /  Литовская 
метрика: Тез. докл. межреепб. науч. конф. Вильнюс, 1988, с. 7 -9

'з Реєстр документів за 1447-1548 рр. та частина 1548-1572 рр. див. Matricuiarum Regni Poioniae Sum- 
maria, wyd. T. Wierzbowski. W., 1905-1919; див. також: Верзбовский Т. Описание дел, хранящихся в Вар
шавском главном архиве. Варшава, 1912; його ж, Книги польской коронной метрики XV столетия, изд. Т. Верз
бовский. Варшава, 1915; inwentarz Metryki Koronnej. Księgi wpisów i dekretów Poiskiej kanceiarii króiewskiej z iat 
1447-1795. Oprać. i. Sułkowska-Kurasiowa i W. Woźniakowa. W., 1975

M Archivum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Siawucie wydane nakiadem wiascicieia, pod kierownictwem 
Z. L. Radzimińskiego przy wspoiudziaie P. Skobieiskiego i B. Gorczaka, t. !-V)i, Lwów, 1886-1910

и Pakuiski J ., Piechota R., Ryszewski B., Bibiiografia archiwistyki poiskiej do r. 1970. Oprać, pod kierunkiem
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A. Tomczaka. Warszawa-Lódz, 1984; Zbiory rękopisów w bibiiotekach i muzeach w Poisce. Oprać. D. Kamuiowa przy 
wspóidziaie K. Muszyńskiej. Warszawa. 1988

^ Ключевский В. О., Соч., т. Vi, М., 1959, с. 17
^ Лихачев Н.П. Сборник актов, собранных в архивах и библиотеках. СПб., 1895; Акты X!!)-XV!iBB., 

представленные в Разрядный приказ представителями служилых фамилий после отмены местничества (собр. 
А. И. Юшковым). М., 1898;

24 Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографической эеспедицией Имп. 
Акад. наук. Доп. и изд. высочайше учрежденной комиссией (1294-1529). т. 1, СПб. 1836; Акты, относящиеся 
к истории Западной Руси, собранные и изданные Археографической комиссией, т. )-V), СПб., 1846-1855; 
Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, т. !-!Х, СПб., 1863-1879; Археографический сбор
ник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси. т. 1-14, Вильно, 1867-1904; Акты о происхож
дении шляхетских родов Юго-Западной России, изд. М. Юзефович. К., 1867; Акты, издаваемые Виленской Ар
хеографической комиссией, т. 1-38, Вильно, 1865-1914; Историко-юридические материалы, извлеченные из 
актовых книг губерний Витебской и Могилевской, т. 1-32, Витебск, 1871-1906; Опись документов Виленского 
Центрального Архива древних актовых книг, изд. Н. Ю. Строгие, т. 1-10, Вильно, 1901-1913.

25 Архив Юго-Западной России, изд. врем, комис. для разбора древних актов, сост. при Киевск., 
Подольск, и Волынск, ген.-губ. К., 1859-1914. ч. 1, т. )-V!; ч. 2, т. !-!)); ч. 3, т. !-V!; ч. 4, т. !; ч. 5, т. i-ii (т. 
!) у ч. 1-2) ч. 6, т. !-!! (і доп. в 1 т .); ч. 7, т. І-!!! (т. !!! у ч. 1-2); ч. 8, т. !-V!

25 Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в государственной коллегии иностранных 
дел. ч. 1-2. М., 1813-1819; Грамоты великих князей литовских с 1390 по 1569 г. (под ред. В. Антоновича и 
К. Козловского). К., 1868; Болеслав-Юрий !!, князь всей Малой Руси. Сб. мат. и исслед., собр. О. Гонсио- 
ровским, А. А. Куником, А. С. Лаппо-Данилевским, И. А. Линниченко, С. П. Пташицким и И. Режабком. СПб., 
1907; index actorum saecuii XV. ed. A. Lewicki. Krakow, 1888; Baizer O. Skarbiec i archiwum koronne w dobie 
przedjagieiionskiej. Lwów, 1917; Acta Aiexandri regis Poioniae 1501-1506. ed. F. Papee. Krakow, 1927; Розов В. Юж
норусские грамоты. К., 1917; його ж, Украинские грамоты. К., 1928; Законодательные акты Великого княжества 
Литовского XV-XViBB. Подгот. И. И. Яковкин. Л., 1936; Духовные и договорные грамоты великих и удельных 
князей XiV-XViBB. М .-Л ., 1950; Грамоти XiVcT. К., 1974; Древнерусские княжеские уставы ХІ-XVBB., изд. 
Я. Н. Щапов. М., 1976

2? Acta grodzkie i ziemskie z Archiwum Bernardyńskiego we Lwowie, t. І-ХІХ, wyd. K. Liske i A. Prochaska. 
Lwów, 1884-1906; Описи актовых книг Киевского Центрального Архива., изд. Е. П. Дяковский. К., 1908 [луцька 
книга з 1577р.]; Книга Київського підкоморського суду (1584-1644). К., 1991;

25 Ковальский И. П. Источниковедение истории Украины XV! -  первой половины XV!! в. Днепропетровск, 
ч. 1-4, 1977-1979; його ж, Документальные коллекции Радзиминьского и Оссолинского как источник по истории 
Волыни XV-XV!!!BB. / /  Некот. пробл. отечеств, историографии и источниковедения. Днепр., 1978, с. 25-34; 
його ж, Источники по социально-экономической истории Украины (XV! -  первая пол. XV)! века). Днепропет
ровск, 1982

25 Codex dipbmaticus Arpadianus. Arpadkori ok!eve!ek (1095-1301) Ed. F. Kubinyi. Pest., 1876; Corpus Juris 
Hungarici. Magyar Torvenytar. 1000-1526. 1 .1, Bp. 1899

5° Codex diptomaticus Regni Potoniae et Lithuniae, ed. M. Dodie!, t. !, !V, V. Vi!nae, 1758-1764; Codex 
dipiomaticus Prussicus (1148-1405) ed. J. Vojgt. t. !-V!, Kónigsberg, 1836-1861; Codex diptomaticus Lithuaniae 
(1255-1433), ed. E. Raczyński. Wrocław, 1845; Acta Tomiciana. Epistotae, !egationes, responsa, actiones, res 
gestae Sigismundi !, reg. Po!., ed. T. Dziatynski. 1 .1 -8 , Poznań, 1852-1860; Zbiór dyptomatów rządowych i aktów 
przywatnych do dziejów Litwy (1387-1710). wyd. M. Krupowicz. Wi)no, 1858; Codez dyptomatyczny księstwa Mazo
wieckiego, wyd. T. J. Lubomierski. W., 1863; Codex epistotaris Vito!di, ed. A. Prochaska. Kraków, 1882; Codex 
epistołaris saecuii XV, ed. A. Sokołowski, J. Szujski, A. Lewicki, t. 1-3 , Kraków, 1882-1897;

з' Akta Unii Połski z Litwą. 1385-1791, wyd. !. Daniiowicz i J. Sidorowicz. 1 .1 -2  Wi!no, 1860-1862
32 див. Временник ОИДР, M., 1851, кн. X; Редкие источники по истории России. М., 1977, 2; Бычкова 

М. Е. Первые родословные росписи литовских князей в России / /  Общество и государство феодальной России. 
М., 1975; И ж, Родословные книги XV!-XV!!BB. как исторический источник. М., 1975; її ж, Состав класса фе
одалов России в XV! в. М., 1986

33 Бугославский Г. Сокращенная литовская летопись начала XV! в. / /  Смоленская старина. Смоленск, 
1911; Улащик Н. Н. Введение.., с. 2 9 -32

34 Тысячная книга 1550г. и Дворцовая тетрадь 50-х годов XV!в., подгот. к печати А. А. Зимин. М., 1950; 
Боярские списки последней четверти XV! -  начала XV)! в. и роспись русского войска 1604 г. ч. 1, М., 1979; Раз
рядная книга 1475-1598 гг. Подгот. В. И. Буганов. М., 1966; Разрядная книга 1475-1605 гг. Сост. И. Г. Савич. 
М., 1974; Переписи войска литовского. Литовская Метрика. Книги публичных дел. Изд. С. Пташицкий / /  РИБ, 
т. 33, СПб., 1915; Eiektorowie kro!ów Władysława !V, Michała Korybuta, Stanisława Leszczyńskiego i spis stronników 
Augusta !!). wyd. J. D. Borkowski i M. D. Wąsowicz / /  RH, 1910, !

зз Милюков П. H. Официальные и частные редакции древнейшей разрядной книги / /  Чтения ОИДР, 1887, 
кн. 2; його ж, К вопросу о составлении разрядных книг / /  ЖМНП, 1889, май; Буганов В. И. Разрядные книги 
последней четверти XV -  нач. XV! в. М., 1962

35 Herby rycerstwa Poiskiego, przez Bartosza Paprockiego zebrane i wydane r. p. 1584, wyd. K. J. Turows
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kiego. Kraków, 1858; Okoiski S. Orbis Poionus in quo antiqua Sarmaturum gentiiitia et arma deiucidantur. t. !-i!!, 
Cracowiae, 1641-1645; Koja!owicz-Wiuk A. Herbarz rycerstwa W. X. Litewskiego tak zwany Compedium czyii o kiej- 
notach aibo herbach. Kraków, 1897; Niesiecki K. Herbarz Poiski. t. )-X, Lipsk, 1835-1845; Heraidyka czyii opisanie 
famiiii przez W. Wieiadka. 1 .1-5, W., 1794-1798

з? ЛНБ ім. В. Стефаника у Львові, ф. Оссолінських, 7444/!!, ч. 1-4
зз Tabu!a Jab!onovianae ex arboribus genea!ogicis fami!iarum S!avicarum regni Potoniae etc., ed. J. A. Jab

łonowski. Norimbergae, 1748; Herbarz starodawnej szłachty podług hera!dyków Poiskich, z dopełnieniem do czasów 
obecnych. Paris, 1858-1859; Z!ota księga sziachty Poiskiej przez Teodora Zych!inskiego, 1 .1-16. Poznań, 1879-1894; 
Pu!aski K. Kronika poiskich rodów sztacheckich Podoła, Wołynia i Ukrainy, t. 1, Brody, 1913; Poiska Encyk!opedia 
Sz!achecka. t. 1-12, W., 1935-1938

33 Филарет. Историко-статистическое описание Черниговской епархии, т. V, Чернигов, 1887; Квашнин- 
Самарин Н. По поводу Любецкого синодиика / /  ОИДР М., 1874; Зотов Р. В. О черниговских князьях по Лю- 
бецкому синодику и о черниговском княжестве в татарское время. СПб., 1892

Соколова В. К. Русские исторические предания. М., 1970 
Серебрянский Н. Древне-Русские княжеские жития. М., 1915
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історіографія російської і радянської генеалогії висвітлена у відомих оглядах В. Л. Яніна, 
М. Є. Бичкової та А. і. Аксьонова, тому немає необхідності зупинятися на детальному аналізі всіх 
праць та досліджень.'

Першою науковою працею з генеалогії можна вважати роботу одного з освідченіших для свого 
часу російських дипломатів М. Г. Мілеску-Спафарія (1636-1708) «Родословная царей российских". 
Унікальні відомості з пізніше втрачених джерел, збереглися в «історії" В. Татищева. Про окремих 
князів, дати їх народженя і смерті, династичні зв'язки можна дізнатися тільки з цієї роботи. Однак 
при всій довірі до й високого, як на ті часи, рівня, В. Татищеву не вдалося уникнути окремих по
милок. Одна з цих помилок спричинилася до плутанини між князями полоцької і смоленської гілок 
Рюриковичів. Так, усі полоцькі князі, відомі у Хіііст., віднесені ним до смоленської династії. Ця 
помилка перейшла і в деякі пізніші праці і досі залишається предметом наукової полеміки. ? Що 
стосується довіри до В. Татищева, то сумніви С. Пештича нині не поділяють більшість вчених, з

Складаням родовідних таблиць Рюриковичів на підставі сімейних родовідних збірників і легенд 
займався князь М. М. Щербатов (1733-1790). Ним були складені родоводи більшості Ольговичів, на
щадків Михайла Всеволодовича. Незважаючи на те, що таблиці неповні, а також містять окремі грубі 
помилки (без підстав пов'язана з Рюриковичами родина Чернишових та ін.), ця праця і нині не 
втратила свого значення. На жаль, родоводи М. Щербатова залишилися неопублікованими/

Через це М. Карамзін до своєї «історії" мусив складати зовсім нові таблиці, які теж вийшли 
неповними. Тому вже у виданні 1844 р. з'явилися 15 таблиць, складеним П. М. Строєвим. «Родовідна 
частина вітчизняної історії досить недосконала, розписи кн. Щербатова поза вжитком, Стриттерові 
-  несправні, Карамзіна -  неповні," -  писав П. Строев, пояснюючи потребу у таблицях. Його власні 
таблиці повніші за таблиці Карамзіна, але до повноти їм ще далеко. Крім того в них відсутні жіночі 
представники роду, а також вказівки щодо шлюбів, з Однак таблицями П. Строєва користувалися 
дуже довго, вони повніші і точніші за більш пізні таблиці С. Соловйова та ін.

М. Погодіним були узагальнені дослідження з цієї проблематики на середину минулого сто
ліття, складені таблиці міжусобних війн удільних князівств за 1054-1240 рр., половецьких нападів 
за роками і князівствами, родовідні записи та списки князів за ступенями і князівствами.з Цими 
матеріалами можна користуватися з урахуванням хронологічних поправок М. Бережкова та пізнішої 
критики літописних текстів.

Праці, які почали з'являтися з середини ХІХст. можна умовно розділити на три групи: праці, 
присвячені вирішенню певних проблем міжкнязівських відносин і генеалогії окремих родин Рюри
ковичів та Гедиміновичів; праці, присвячені історії окремих земель та князівств і праці загального 
характеру, присвячені удільному періоду в цілому або генеалогії Рюриковичів чи Гедиміновичів.

Найбільше число праць входит^до першої групи. Рівень їх та цінність далеко не однозначні. 
Але одні автори ввели в науковий обіг незнані раніше джерела, інші розв'язали якусь проблему або 
хоча б поставили питання про необхідність й розв'язання. На жаль більшість з цих праць залиши
лись унікальними і їх майже не зачепила наукова полеміка. З цієї групи праць ми виділяємо (в хро
нологічному порядку відносно часу написання) дослідження П. Буткова про шлюби Рюриковичів з 
грузинками і ясинями-аланками; А. Коцебу про Свидригайла Ольгердовича; розвідки Ф. Палацького 
та С. Палаузова про князя Ростислава Михайловича та його нащадків, яких доля закинула в Цент
ральну і Південну Європу; праці А. Барбашева, присвячені Вітовту Кейстутовичу; біографія Жиги- 
монта Кейстутовича, написана Б. Барвінським; дослідження С. Розанова про шлюби Евпраксії Все
володівни і Евфімії Володимирівни в контексті європейської політики X)! ст.; статтю С. Єремяна про
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боротьбу князя Юрія Андрійовича за царський престол у Грузії; комплекс досліджень Б. Рибакова, 
присвячених князю Святославу Всеволодовичу і другим героям «Слова* та цьому періоду в цілому; 
біографії Данила Галицького та інших князів, написані М. Котляром; монографія О. Головка з істо
рії русько-польських взаємин Х-Хі!іст."

З досліджень, присвячених окремим князівським родинам слід виділити дослідження Е. В. Бог
дановича про князів Борятинських, М. Бранденбурга -  про князів Мосальських, С. Пташицького -  
про князів Пузин і княгині Е. Г. Волконської -  про князів Волконських. Найгрунтовніша з цих праць
-  книга С. Пташицького, який використовував різноманітні джерела, в числі яких Литовська мет
рика, приватні акти і документи з архіву родини."

Найдавнішою з праць, присвячених окремим князівствам, яка досі не втратила свого зна
чення, була праця Д. іловайського з історії Рязанського князівства. Зберігають свою цінність і інші 
праці цього періоду -  В. Даниловича з історії Полоцького князівства, П. Голубовського та Д. Багалія
-  Сіверської землі, В. Ляскоронського -  Переяславської землі, М. Довнар-Запольського і П. Голу
бовського -  Смоленської землі, М. Квашніна-Самаріна -  Ржевського і Фомінського удільних кня
зівств." В цих працях немало помилок та недостатньо обгрунтованих гіпотез. Наприклад, генеало
гічна таблиця В. Даниловича збудована на основі гіпотез і дуже хитких міркувань. Щоправда, ви
рішити заплутані питання полоцької генеалогії не вдалося у пізніших дослідженнях М. Баумгартена 
і Л. Алексеева. Окремі загадки полоцької генеалогії, можливо так і залишаться дискусійними.

З пізніших праць до цієї групи можна віднести вже згадувані вище дослідження і. Крип'яке- 
вича, істориків класичної національної школи М. Кордуби, А. Андріяшева,'" радянських істориків 
П. Толочка, А. Зайцева, М. Кучери, В. Сєдова та Л. Алексеева," а також дослідження В. Пашуто,'" 
Я. ісаєвича'з та М. Котляра" -  з історії Галицько-Волинської землі, М. Корінного -  з історії Пере
яславської землі'" і монографію М. Крикуна, присвячену кордонам воєводств на Правобережній Ук
раїні з XV ст. '6

Перша комплексна праця з генеалогії російських княжих і дворянських родів належить 
П. В. Долгорукову." Найбільшим недоліком цієї праці є відсутність посилань на джерела, обгрунту
вання тих чи інших міркувань, які дозволили поставити певну особу на те чи інше місце. Мало 
використані і актові матеріали.

Новою спробою узагальнення досліджень з генеалогії була книга П. Н. Петрова.'" Автор хотів 
створити історію родин російського дворянства, переважно Рюриковичів, встановити місце князів 
та їхні родинні права, простежити час і обставини виділення окремих родин (як князівських, так і 
дворянських) і висвітлити роль тих. осіб, які зіграли видатну роль в історії Росії. Книгу критикували, 
може, і не завжди справедливо, хоча в родоводах, особливо в давнійшій частині, було допущено 
чимало помилок. А. П. Барсуков присвятив цілу книгу критиці П. Петрова.'" Основну увагу він при
ділив історіографії генеалогії за 1682 -  1886 рр ., зібранню генеалогічних матеріалів, роботі Палати 
родовідних справ і Герольдмейстерської контори. Більш давні матеріали він взагалі не брав до 
уваги, але і цього було досить, щоб показати слабкі місця дослідження Петрова. Сам же Барсу
ков повністю довіряв актовому матеріалу, поданому в комісію князя Долгорукого чи у Палату після 
скасування місництва. На всі дошкульні місця обох дослідників звернув увагу Д. Кобеко.""

На межі ХІХ-ХХ ст. з'явилися генеалогічні довідники князя О. Б. Лобанова-Ростовського, 
М. Д. Хмирова, А. С. Резанова, Е. Н. Фріде. Всі вони носили компілятивних характер, містили немало 
помилок і були неповними."'

Вершиною російської генеалогії ХІХст. були праці А. В. Екземплярського. Він займався вив
ченням біографій князів Північно-Східної Русі за період 1238-1505 рр., критично опрацювавши при 
цьому роботи попередників, включаючи маловідомі замітки краєзнавців у місцевій пресі, житійні і 
легендарні матеріали, старанно звірив родовідні з літописами та актами. Дрібні помилки трапля
ються і в його працях, але в цілому вони і нині можуть служити взірцем.""

Подібною науковою сумлінністю відзначаються і праці М. Дашкевича, особливо його історія
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Великого князівства Литовського, в якій автор зібрав великий матеріал і запропонував оригінальні 
версії вирішення окремих проблем, хоча і не завжди обгрунтовані.^ В цей період з'являються фун
даментальні дослідження П. Брянцева, Ф. Леонтовича і, особливо, М. Любавського.^ їх автори роз
глядали історію Литовської держави в комплексі, торкались проблем удільних князівств, взаємин 
Рюриковичів і Гедиміновичів.

Особливу увагу історії українських земель в складі Литовської держави приділяв В. Антоно
вич.^ Правда, в цілому негативна оцінка правлячого класу, процесів феодалізації, які на думку 
вченого були штучно привнесені на український грунт пришлими литовськими елементами, не могла 
не вплинути на результати досліджень. Погляди В. Антоновича значною мірою вплинули на творчість 
його учнів та послідовників.

Хоча М. С. Грушевський спеціально питаннями генеалогії не займався, а таблиці, складені для 
фундаментальної «історії України-Руси", мають довідковий характер і охоплюють лише найважливіших 
осіб, покищо жоден історик настільки докладно не займався вивченням історії удільних князівств 
на українських землях.^ Він одним з перших вивчав і проблеми пов'язані з вищими станами ук
раїнського суспільства. На жаль він розділяв погляди свого вчителя відносно теорії «плебейської на
ції", тобто погляди на українців як на трудовий, переважно селянський, нарід. Виходячи з цього, 
він вважав, що починаючи з падіння Галицько-Волинської держави, українські землі ввійшли до 
складу чужих держав, а їх вищі верстви, не маючи ніякого впливу на політику цих держав, поступово 
злилися з чужинським панівним класом і, відповідно, не мали ніякого впливу на національне життя 
народу. А звідси відсутність великого зацікавленя до історії уділів в XIV ст. і в подальші часи.

Ці погляди відбилися і на дослідженнях майже всіх видних істориків національної школи -  
О. Терлецького, С. Томашівського, Д. Дорошенка, М. Славінського, Н. Полонської-Василенко та ін.^

Зацікавлення генеалогією на межі ХІХ-ХХст. було великим. У 1897 р. було засновано Російське 
генеалогічне товариство в Санкт-Петербурзі, в 1905 р. -  Історико-родовідне товариство в Москві. 
В той же період виникає Львівське геральдичне товариство, яке видавало щомісячний часопис, на 
сторінках якого багато уваги приділялося генеалогії, в т. ч. і Рюриковичам. З 1906 р. як окрема дис
ципліна генеалогія читалася у Московському археологічному інституті. Утворилося певне коло уче
них, які займалися історико-родовідними проблемами, насамперед родоводами Рюриковичів: 
Л. Савйолов, В. Руммель, В. Голубцов, Р. Зотов, Ф. Браун, В. Соллогуб, Г. Влас'єв, В. Сторожев, 
М. Кашкин, М. Мятлев, М. Баумгартен та ін. Найпомітнішим з них був Л. Савйолов, який займався 
проблемами бібліографії генеалогії, родоводами князів Пожарських та Коврових.^ Родинам, які по
ходять від чернігівського князя Михайла Всеволодовича, присвячені фундаментальні розробки Г. Вла- 
с'єва. Він також цікавився князями Острозькими і Друцькими, планував написати працю про ря- 
зансько-пронських і ярославських князів.^ Г. Влас'єв намагався використати всі доступні джерела, 
зібрати про кожного члена роду максимум відомостей, включаючи діяльність, службу і майновий 
стан. Для XVI-ХІХст. ці відомості практично вичерпні, для більш давніх періодів вони скупіші, трап
ляються і прикрі помилки. Так, Г. Влас'єв вважав нащадками волинських князів усі три головні гілки 
князів Друцьких -  Соколинських, Любецьких, Горських, а також князів Підберезьких, Бабичевих і 
Путятіних, відносив до Рюриковичів Татищевих, Дашкових тощо. Зауважимо, що ці праці писані без 
врахування критики літописних текстів О. Шахматовим і його наступниками, що від самого автора 
не залежало. Те ж саме можна сказати і про хронологічні помилки.

Праці московських і петербургських генеалогів, згуртованих навколо товариств, давали надію 
на завершення повної генеалогії Рюриковичів, доведеної до початку ХХст.м Революція, ліквідація 
дворянства і наступні події спричинилися до майже повного згортання досліджень з генеалогії та 
історії удільного періоду.

В еміграції роботу продовжив тільки М. Баумгартен. Ще в Росії він привернув до себе увагу 
яскравими дослідженнями з історії шлюбів Рюриковичів із представниками західних династій, вико
ристанням різноманітних західних джерел, до яких його колеги звертались дуже рідко. У полі його 
зацікавлень були також галицькі і волинські гілки Рюриковичів, туровські князі та інші мало вивчені
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проблеми. Підсумком досліджень М. Баумгартена стали дві монографії: «Генеалогія та західні шлюби 
Рюриковичів Російських у Х-ХІІІ ст." (1927) та «Генеалогія правлячих гілок Рюриковичів у Xiii-XVi ст." 
(1934), які і досі залишаються найголовнішими працями з генеалогії Рюриковичів. Обидві праці 
видані в Римі французькою мовою. Виклад їх гранично стислий, подаються лише матеріали, які сто
суються дат народження і смерті, родинних пов'язань, без коментарів і мінімумі полеміки. Баум- 
гартен відхилив думку переважної більшості щодо походження цілого ряду княжих родин від чер
нігівського князя Михайла Всеволодовича, вважаючи їх родоводи творінням XV-XVI ст., коли чер
нігівські Ольговичі масово виїжджали на московську службу. Через це він відкинув реконструкції 
Р. Зотова по Любецькому синодику і зробив власні реконструкції, досить хаотичні, майже без спроб 
ув'язати родинні відносини князів з їх володіннями. Його відмова від найдавніших родовідних збір
ників позбавлена переконливої аргументації і грішить декларативністю. У багатьох місцях М. Баум- 
гартен приймав сміливі гіпотези без будь-яких застережень. Це стосується одруження Володаря 
Ростиславича з поморською княжною, шлюбу Прибислави Ярославни з туровської гілки з помор
ським князем Ратибором і, Ярослава ізяславича з донькою Владислава Ч! Чеського і т. д. До по
лоцької гілки віднесено навіть Давида Ростиславича із Смоленських Мономаховичів, який певний час 
займав вітебський престол. Повторено ряд помилок М. Погодіна. До недоліків таблиць М. Баумгар
тена слід віднести і їх дещо хаотичний порядок -  не за родовим старшинством, а за волею автора. 
Все це вимагає певних застережень при користуванні його працями, з'

Багато уваги проблемам генеалогії вищих верств, удільних князівств і їх взаємовідносин при
ділено в працях істориків старшої генерації !. Філевича та М. Довнар-Запольського.зз а також ра
дянських істориків С. Б. Веселовськогозз та О. О. Зиміна.з* Обидва не були настільки заідеологізо
вані як більшість їх колег в ті часи, обидва були прекрасними архівістами і широко вкористовува- 
ли розрядні записи та родовідні матеріали. На жаль, обидва досліджували переважно період XV- 
XV! ст. і лише ті гілки Рюриковичів та Гедиміновичів, які перейшли на службу московським князям.

Важливе значення зберіають праці В. Т. Пашуто «Утворення Литовської держави" та «Зовнішня 
політика Древньої Русі". В останній з них автор дав політичні оцінки шлюбів Рюриковичів з інозем
ними володарями в домонгольський період. Він заново перевірив весь джерельний матеріал, прий
маючи тільки безперечні версії. Так, його список шлюбів Рюриковичів з іноземними династіями 
налічує лише 62 позиції, тоді як у М. Баумгартена було 123 позиції, зз

Не втратило свого значення і фундаментальне дослідження В. Пічети, хоча його автор і не 
приділив належної уваги удільним князівствам, зз

Цікаві дослідження В. Б. Кобрина з проблем власності князів у XV-XVi ст., коли вони з уділь
них правлячих володарів переходили до становища служилих землевласників, а також проблем від
мирання УДІЛЬНИХ імунітетів. 33

В. А. Кучкін досліджував проблеми формування території удільних князівств Північно-Східної 
Русі, при цьому він скурпульозно перевірив всі аргументи і припущення, зроблені свого часу А. Ек- 
земплярським. Окремі уточнення дат і границь, зроблені в цих дослідженнях мають значення для 
нашої праці.з?

В дослідженні О. М. Рапова, присвяченому князівським володінням у домонгольській Русі, ви
рішено і багато чисто генеалогічних проблем. Часто автор намагався виявити родинні відносини 
князів. Не завжди з ним можна погодитись, особливо щодо смоленської династії. О. Рапов теж 
відносить майже всіх князів, які займали престол Полоцького князівства у Хіііст., до смоленської 
династії, приймаючи без застережень версії В. Татищева, зз

Радянські історики з відомих причин змушені були уникати дослідження з політичної історії 
Великого князівства Литовського. Щасливим винятком були фундаментальні праці Р. Батури'" та 
Ф. Шабульдо/' Багато проблем були поставлені і вирішені вперше в цих працях. Ми підтримуємо 
основні гіпотези і здогадки цих вчених, хоча в окремих випадках полемізуємо з ними, обгрунтовуючи 
інші версії, що знайшло своє відбиття в цій монографії.
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Цікаві дослідження П. Толоч ка*" з політичної історії Київської Русі та політичні біографії окремих 
князів. Ми повністю розділяємо висновки П. П. Толочка про існування Київської Русі як феодальної 
держави до 1240 р. Однак окремі його здогадки, безперечно, залишаються дискусійними. Це перш 
за все версія етнічної однорідності населення країни. Не можемо ми погодитися і з аргументацією 
автора відносно західних меж Київської землі. Генеалогічна таблиця, наведена в монографії «Древня 
Русь" носить суто довідковий характер, перелічені лише князі, які згадуються у монографії, причому 
вони розміщені не в порядку старшинства, а довільно.

Окремі генеалогічні проблеми вирішені Л. Є. Махновцем.** Його генеалогічна таблиця Рюри- 
ковичів охоплює період !Х-Хі!!ст. і грунтується на літописних джерелах. Це найповніша зведена 
таблиця династії Рюриковичів домонгольського періоду. Хоча в ній є ряд суперечливих положень. 
Неясно чому в число Рюриковичів потрапив Якун, чому дочка графа Куно фон Енгінген названа 
Аделею. Недостатньо обгрунтованою виглядає гіпотеза щодо шлюбу Святослава Всеславича з Софією 
з роду іоанна !! Комнена і т. д.

Фундаментальне дослідження Н. Яковенко,*" присвячене українській шляхті з кінця XiV до се
редини XVticT., має окремі розділи про князів та генеалогічні таблиці князівських родин. Останні 
повністю складені на підставі праць Ю. Вольфа з урахуванням гіпотез і уточнень А. Бонєцкого та 
Ю. Пузини. Тому майже всі князівські родини виявились Гедиміновичами і переважно Наримунто- 
вичами. Вразливі сторони окремих гіпотез Ю. Пузини були виявлені достатньою мірою в ході дис
кусії, яка тривала у польській науці між двома світовими війнами.*" Не поділяємо ми і думки ав
торки щодо ліквідації удільних князівств на українських землях в кінці XiVcT.

Зрозуміло, що польська історична наука приділяла і приділяє велику увагу дослідженням з 
історії Великого князівства Литовського, Гедиміновичів, а також окремих частин цієї держави. Сюди 
ми відносимо і дослідження давніх литовських істориків, які писали польською мовою. При всіх 
відмінностях ці дослідження об'єднує однаковий погляд на такі неоднозначні проблеми як характер 
Великого князівства Литовського і Польсько-Литовської держави. Велике князівство розглядається 
як єдина централізована держава, а включення до її складу окремих білоруських і українських кня
зівств -  як результат завоювання що, звісно, було не зовсім так. Подібно розглядається і Поль
сько-Литовська держава після Кревської унії, і цей погляд можна прослідкувати від досліджень 
Т. Нарбута, Я. Ярошевича, Й. Лелевеля,*? які були лише популяризацією героїки минулого, аж до 
окремих сучасних праць.

Справжні генеалогічні дослідження роду Гедиміновичів були започатковані працями К. Стад- 
ніцкого.*" Недоліком цього автора була повна довіра до всіх доступних йому джерел. На дуже ви
сокому рівні виконані праці польського генеалога Ю. Вольфа,*^ який працював у Петербурзі. Він 
першим здійснив критичний аналіз родовідних легенд, відділяючи справжні княжі роди від родів, 
які пізніше до них приписалися. Це було нелегко. Частина Рюриковичів і Гедиміновичів втратили 
княжі титули, частина шляхетських сімей зуміла вписати свої родоводи в ту чи іншу княжу родину, 
чий герб вона носила. Для ряду родів існували різні родовідні легенди. Так, Одинцевичі виводили 
свій рід «з Немец" або пов'язували його з Рюриковичами. Й. Вольф одним з перших став корис
туватися матеріалами Литовської метрики, критично порівнював різні джерела. Йому вдалося до
вести кілька постулатів, які стали визначальними у признанні княжого титулу за певною родиною, 
чиє походження було сумнівним. Він встановив фальсифікацію княжого походження більше у 250 
родин литовської, білоруської і української шляхти. Й. Вольф також виправив багато помилок 
К. Стадніцкого та інших дослідників. Праці Й. Вольфа залишаються найважливішими з генеалогії Ге
диміновичів і західних гілок Рюриковичів. Але вони охоплюють в основному лише період X)V-XV ст. 
і теж не позбавлені помилок. На окремі з них вказували А. Бонєцький та інші."" У відповідних місцях 
цієї монографії ми теж звертаємо увагу не неможливість погодитися з певними висновками або здо
гадками Й. Вольфа.

З генеалогії династії П'ястів найповніша праця належить О. Бальзеру."' Його незначні помилки 
виправлені В. Дворжачеком.'з Генеалогічні таблиці останнього, присвячені Рюриковичам і Гедиміно- 
вичам компілятивні і менш повні ніж таблиці інших династій.
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Певний час польські історики, які займалися дослідженням з проблем генеалогії та історії 
удільних князівств, гуртувалися навколо Львівського геральдичного товариства, яке діяло до 1939 р. 
Майже тридцять років тривала дискусія щодо походження Корибутовичів, яку так і не можна вважати 
закінченою.^ Особливо активну участь у ній взяли Ю. Пузина, 3. Радзінський, В. Семкович, А. Про- 
хазка. Не менш бурхливо дискутувалося в цей період навколо походження родини князів Острозьких 
та інших князівських родів. Дискусія ця переросла у справжню «генеалогічну війну", яка стала од
нією з головних подій у польській науці міжвоєнного періоду, протікала з запальністю, без огляду 
на авторитети, але в цілому на солідному науковому рівні.**

і тут одним з найактивніших був Й. Пузина, *̂  гіпотези якого дуже часто спиралися лише на 
загальні міркування автора, якому хотілося будь-якою ціною зробити Гедиміновичами буквально всіх 
українських князів, підтримуючи цим самим тезу про завоювання литовцями українських земель. 
На помилки Ю. Пузини звертали увагу його опоненти, але талант белетриста, вміння з легкістю 
опустити одні факти і наголосити на інших, при браку джерел взагалі, привели до того, що немало 
пропозицій цього дослідника стали загальноприйнятими. Сильною стороною Й. Пузини було нама
гання залучити до вирішення проблеми якомога більше джерел з інших дисциплін: геральдики, ну
мізматики, сфрагістики і т. д. Але, не маючи твердої атрибутації тої чи іншої пам'ятки, він брав 
власні гіпотези за постулати і на їх основі доводив інші власні здогадки. В окремих місцях він навіть 
не робив і цього. Так, погоджуючись з тим, що соратник Дмитра-Любарта Гедиміновича по боротьбі 
з Казиміром іі), князь Данило отримав Холмське князівство, Й. Пузина тут же написав, що це кня
зівство було йому надано польським королем. Але в угоді 1366 р. князь Данило виступає як васал 
Дмитра-Любарта. Єдине джерело -  хроніст Ян з Чарнкова повідомляє, що тоді Холмське князівство 
було надане белзькому князю Юрію Наримунтовичу, який став польським васалом. Але вже в 1370 р. 
і цей князь був знову васалом Любарта. Холмське князівство було зайняте польськими військами 
остаточно лише у 1387 р., а смерть князя Данила сам історик (правда, без будь-яких доказів) да
тував 1376 р .^  Якщо виходити не із здогадок, а з джерел, то Холмське князівство Данило міг отри
мати тільки від Любарта і міг його втратити у 1366 р. на користь Юрія Наримунтовича, який пере
йшов на польську сторону. Чи повернув Любарт Холмське князівство князю Данилу, після того як 
ця територія була повернена в склад його держави, і чи був тоді сам князь Данило живим на під
ставі джерел встановити не можна. Його син Юрій міг повернути собі батьківщину і у 1370 р. Такі 
помилки часто трапляються не лише у Ю. Пузини, але й у інших учасників дискусії. Часом патріо
тичні емоції беруть верх над науковою аргументацією навіть у таких істориків як А. Прохазка.^

Сильно відрізняється на цьому фоні грунтовна праця Г. Ловмянського, яка охоплює всі аспекти 
ранньої історії Литви. Йому ж належать розробки ранньої історії династії Рюриковичів.^

Дослідження С. Кучинського з історії чернігівсько-сіверської землі в литовський період теж 
вигідно відрізняється від інших праць цього автора, які відверто грішать ультрапатріотизмом.^

З інших польських досліджень з огляду нашої тематики найцікавіші праці Б. Влодарського 
щодо взаємин П'ястів з Р ю р и ко ви ч ам и ,Ю. Бардаха -  з проблем польсько-литовської унії,"' та 
Т. Василевського з генеалогії ґедиміновичів.^

Пов'язання Рюриковичів з Арпадовичами, участь українських князів в боротьбі за спадщину 
Арпадовичів, участь Угорщини в боротьбі за спадщину Даниловичів і поява Ягеллонів на угорському 
престолі -  все це робить праці угорських істориків дуже важливими для дослідження нашої теми. 
З генеалогії Арпадовичів головними залишаються праці М. Вертнера.^ А. Поор вивчав угорсько- 
руські взаємини у XtV ст. та перебіг боротьби за польську корону на фоні цих взаємин. Д. Дьєрфі, 
окрім досліджень з джерелознавства, працює над проблемами політичної історії епохи Арпадовичів.**

З праць литовських істориків для нашої тематики найцікавіші праці !. іонініаса.^ Старша ні
мецька історіографія (Р. Крумбгольц, В. Еккерт, К. Крольман, К. Форстрейтер) переважно присвячена 
дослідженню стосунків литовських князів з хрестоносцями.

З новійших зарубіжних праць можна назвати «Генеалогію" П. Дюр'є, дослідження 0. Бакуса 
мотивів переходу удільних князів на московську службу та Г. Рюсса з політичної історії Київської
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Русі, а також статтю В. іванчака, С. Войку та Д. Зіффер, присвячену Чарторийським.** На жаль, 
недоступним для нас виявився найновіший довідник князя Шаховського (Париж).

В процесі дослідження виникало багато проблем з історичної термінології, історії держави і 
права, спадкового права і методології тощо.

В українській та російській науці ціла група досліджень присвячена правовому статусу князів 
і княжої влади, феодальним відносинам у Київській Русі і в удільних князівствах в монгольську 
епоху. Поряд з працями М. Грушевського та С. Соловйова це дослідження В. Сергеевича, М. Вла- 
димирського-Буданова, О. Преснякова, В. Ключевського, М. Павлова-Сільванського. ̂  Дискусія навко
ло проблем, які підіймалися в цих працях, триває і надалі. З пізніших дослідників можна назвати 
Б. Грекова, М. Свердлова та О. Толочко/" Частина висновків останнього використана при написанні 
цієї нашої праці. Однак застереження викликає погляд на княжі волості, як комплекс земель, що 
надавався великим князем у кожному конкретному випадку в умовне держання бенефіційного типу 
черговому князю-васалу.бз Спираючись на спостереження і. П. Крип'якевича, значної частини назва
них вище авторів, а також наші дослідженя щодо волинських земель, ми прийшли до висновку, що 
княжі уділи-волості були сталими територіальними комплексами, які нерідко склались ще в епоху 
племінних князівств. В ті періоди, коли ці волості не були надані князям-васалам, ними управляли 
посадники, а пізніше -  старости князів, в склад володінь яких вони входили. Більше того -  ці 
волості часто трансформувались у повіти при створенні воєводств.

Дискусійними залишаються проблеми князівської титулатури, на які загострив увагу А. Поппе." 
Не вдаючись до цієї дискусії, ми в нашій праці титулували «великими князями" київських князів як 
сюзеренів Київської Русі, а також інших князів післямонгольського періоду, чий титул «великих" за
фіксований джерелами. Зрештою формальна сторона титулатури далеко не завжди відбивала реаль
не її значення. Так сюзерени Польші -  краківські князі, втративши королівський титул, не нази
валися «великими", тим не менше саме титул «князів краківських" ставив їх на перше місце серед 
інших П'ястів.

Порівняльно-історичний метод, який успішно примінявся вченими ХІХ -  початку XX ст. для 
вивчення історії середніх віків/' залишається і зараз актуальним. Проблеми і методи генеалогічних 
досліджень викладені у працях Я. ван Маанена, О. Форета, Е. Гейденрейха, Я. Джакварта, В. Двор- 
жачека та інших авторів."

' Янин В. Л. Генеалогия и геральдика / /  Очерки истории исторической науки в СССР М., 1960 т. Ч; 
Бычкова М. Е. Генеалогия в советской исторической литературе / /  ВИД, 1976, вып. V)); Аксенов А. И. Очерк ис
тории генеалогии в России / /  История и генеалогия. М., 1977

з Татищев В. Н. История Российская., т. 1-7, М., 1962-1968 
з Пештич С. Л. Русская историография XViliB. Л., 1961, ч. 1
' Щербатов М. М. Краткое историческое повествование о начале родов князей российских, происходящих 

от великого князя Рюрика / /  ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Эрмитажное собрание, №31; його ж, Ро
дословие княжеских родов Мосальских, Одоевских, Засекиных, Горчаковых, Щербатовых, Репниных, Солн
цевых, Чернышевых и пр. / /  Древняя российская вивлиофика, ч. )Х, изд. 2, М., 1789, с. 4 -73

з Карамзин Н. М. История государства Российского, кн. 4 (Ключ П. Строева). СПб., 1844 -  М., 1988 
з Погодин М. П. Древняя русская аристократия / /  «Москвитянин", 1847; його ж, Исследования, заме

чания и лекции о русской истории. Период удельный (1054-1240). М., 1850, т. )V; його ж, Древння русская 
история до монгольского ига. М., 1871, т. )-Ш

з Бутков П. О браках русских князей с грузинками и ясынями в ХЧ веке / /  Северный архив, № 4, СПб., 
1825, т. )V, с. 317-333; Коцебу А. Ф. Свитригайло, великий князь литовский. СПб., 1835; Палацкий Ф. О рус
ском князе Ростиславе, отце чешской королевы Кунгуты и роде его / /  Чтения МОИДР, 1846, № 3, с. 11-16; 
Палаузов С. Н. Ростислав Михайлович, князь Мачвы / /  ЖМНП, 1851, № 8, с. 27-49; Барбашев А. Витовт и его 
политика до Грюнвальдской битвы. СПб., 1885; його ж, Витовт, последние двадцать лет княжения. 1410-1430. 
СПб., 1891; Барвінський Б. ЖигимонтКейстутович, великий князь литовсько-руський (1432-1440). Жовква, 1905; 
Розанов С. П. Евпраксия-Адальгейда Всеволодовна (1071-1109) / /  ИАН, V4 серия, отд. гуманит. наук, Л., 1929, 
№ 8, с. 617-646; його ж, Евфимия Владимировна и Борис Каломанович. Из европейской политики ХЧв. / /  
там же, Л., 1930, № 9, с. 649-671; Еремян С. Т. Юрий Боголюбский по армянским и грузинским источникам 
/ /  Науч. тр. Ереван, гос. ун-та, 1946, т. 23, с. 389-421; Рыбаков Б. А. Князь Святослав Всеволодович (ок. 1125
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-  1194 гг.). Опыт исторической характеристики / /  МИА, 1949, №11; його ж, Записи о смерти Ярослава Муд
рого / /  СА, 1959, № 4, с. 245-249; його ж, «Слово о полку Игореве» и его современники. М., 1971; його ж, 
Киевская Русь и русские княжества Х!!-ХШвв. М., 1982; Котляр М.Ф. Данило Галицький. К., 1979; Котляр 
Н. Ф., Смолий В. А. История в жизнеописаниях. К., 1990; Головко А. Б. Древння Русь и Польша в политичес
ких взаимоотношениях X -  первой трети ХШвв. К., 1988

в Род князей Баратинских, ист. очерк Е. В. Богдановича. 1861; Бранденбург Н. П. Род князей Мосальских, 
1888; Пташицкий С. Князья Пузины. Историко-генеалогические материалы. СПб., 1898; Волконская Е. Г. Род 
князей Волконских. СПб. 1900

в Данилович В. Е. Очерк истории Полоцкой земли до конца X!V столетия. К., 1896; Голубовский П. В. 
История Северской земли до половины X!V столетия. К., 1881; Багалей Д. И. История Северской земли до по
ловины X!V столетия. К., 1882; Ляскоронский В. История Переяславской земли с древнейших времен до по
ловины ХШст., изд. 2, К., 1903; Довнар-Запольский М. Очерк истории кривичской и дреговичской земель до 
начала ХШв. К., 1891; Голубовский П. В. История Смоленской земли до начала XVст. К., 1895; Квашнин- 
Самарин Н. Д. Исследование об истории княжеств Ржевского и Фоминского. Тверь. 1887

ю Кордуба М. !сторія Холмщини і Підляшшя. Краків, 1911; його ж, Західне пограниччя Галицької держави 
між Карпатами та долішнім Сяном / /  Записки НТШ, 1925, т. 138/140; Андрияшев А. Очерк истории Волынской 
земли до конца X!V столеимя. К., 1887; його ж, Нарис історії колонізації Київської землі до кінця XV віку / /  
Київ та його околиця в історії і пам'ятках. К., 1926; його ж, Нарис історії Переяславської землі до початку XV! 
віку / /  Зап. іст.-філ. відділу ВУАН, 1931, кн. 26, с. 1-29

" див. Древнерусские княжества Х-Х!)!вв. К., 1975
 ̂ Пашуго В. Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. К., 1950

'з Исаевич Я. Д. «Королевство Галиции и Володимирии» и «Королевство Руси» / /  Древнейшие государ
ства на территории СССР. 1985, М., 1986, с. 62-64; його ж, Галицко-Волынское княжество в конце X!!! -  пер
вой трети X!VB. / /  там же, 1987, М., 1989, с. 71-77

" Котляр Н. Ф. Формирование территории и возникновение городов Галицко-Волынской Руси !Х-Х!!! вв. 
К., 1985

'S Коринный Н. Н. Переяславская земля X -  первая половина X!!! века. К., 1992;
'б Крикун М. Адміністративно-територіальний устрій Правобережної України в XV-XV!!! ст. Кордони воє

водств у світлі джерел. К., 1993
і? Долгоруков П. В. Российский родословный сборник. СПб., 1840 -  1841, ч. )-!!; його ж, Российская 

родословная книга. СПб., 1854-1857; Doigorukij Р. Notice sur !es principals famines de )a Russie. Beriin. 1859
із Петров П. H. История родов русского дворянства. СПб., 1886
16 Барсуков А. П. Обзор источников и литературы русского родословия: По поводу книги Н. П. Петрова 

«История родов русского дворянства». СПб., 1887, с. 52 -96
30 Кобеко Д. Ф. О разработке генеалогических данных в смысле пособия для русской археологии / /  Зап. 

Рус. археолог, об-ва. СПб., 1897, т. !!, вып. 3; його ж, Дополнительная заметка о разработке генеалогичес
ких данных в смысле пособия для русской археологии / /  там же, СПб., 1898, т. !!!, вып. 2

31 Лобанов-Ростовский А. Б. Русская родословная книга. Изд. 2, т. 1-2, СПб., 1895; Хмыров М. Д. Ал
фавитно-справочный перечень Государей Русских и замечательных особ их крови. СПб., 1870; його ж, Алфа
витно-справочный перечень удельных князей русских и членов царствующего дома Романовых. СПб., 1871; 
Хронологические и генеалогические таблицы по всеобщей и русской истории. Сост. А. С. Резанов. СПб., 1910; 
Фриде Е. И. Генеалогические таблицы главнейших средневековых династий и царственных домов. СПб., 1913.

зз Экземплярский А. В. Угличские владетельные князья. Ярославль, 1887; його ж, Ярославские владетель
ные князья. Ярославль, 1887; його ж, Владетельные князья Белоозерские. Ярославль 1888; його ж, Ростов
ские владетельные князья. Ярославль, 1888; його ж, Великие и удельные князья Северной Руси в татарский 
период с 1238 по 1505г. СПб., 1889-1891, т. 1-2

зз Дашкевич Н. Княжение Данила Галицкого по русским и иностранным известиям. К., 1873; його ж, Бо- 
лоховская земля и ее значение в русской истории / /  Труды Ш АС в Киеве. 1874. К., 1876, т. !!, с. 69-139; 
його ж, Заметки по истории Литовско-Русского государства. М., 1885

з* Брянцев П. Д. История Литовского государства с древнейших времен. Вильно, 1889; Леонтович Ф. 
Очерки истории Литовско-Русского права. Образование территории Литовского государства. СПб., 1894; його 
ж, Сословный тип территориально-административного состава Литовского государства и его причины. СПб., 
1895; його ж, Рада великих князей литовских / /  ЖМИП, 1907, № 9; Любавский М. К. Обласное деление и мес
тное управление Литовско-Русского государства ко времени издания Первого Литовского Статута. М., 1892; 
його ж, О распределении владений и об отношениях между великими и другими князьями Гедиминова рода 
в X)V и XV вв. / /  Изд. Истор. об-ва при Моек, ун-те. М., 1896, стр. 68 -98; його ж, Литовско-русский сейм. 
Опыт по истории учреждения в связи с внутренним строем и внешнею жизнью государства. М., 1901; його 
ж, Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно. М., 1915

зб бібліографію праць див. Антонович В. Б. Твори. К., 1932, т. 1, с. XU4-LXXV)!!
зб найбільш повна бібліографія праць М. Грушевського і про нього див: Wynar L. R. Mykhaito Hrushevs'kyi, 

1866-1934. Bibiiographie sources. New York-Toronto. 1985
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з? Терлецький О. Політичні події на Галицькій Русі в р. 1340 / /  Записки НТШ, 1896, т. І2; його ж, історія 
української держави, т. 1 Княжа доба. Львів, 1923; його ж, історія України. Львів, 1938; Томашівський С. 
Українська історія. Нарис 1: Старинні і середні віки. Львів, 1919; Дорошенко Д. Нарис історії України, т. 1, 
Мюнхен, 1966; Славінський М. історія країни. Курс лекцій. Подебради, 1934; Полонська-Василенко Н. Король 
Данило на тлі історичної доби / /  Визвольний шлях. Лондон, 1954, кн. 9; її ж, історія України, т. 1-2, Мюнхен, 
1972-1976, Київ, 1992

Савёлов Л. М. Библиографический указатель по истории, геральдике и родословию российского дво
рянства. Изд. 2, Острогожск, 1897; його ж, Лекции по русской генеалогии. М., 1908-1909

2з Власьев Г. А. Потомство Рюрика. Материалы для составления родословий. СПб., 1906, т. ), в. 1, 2, 
3 Пг., 1918, т. І), в. 1; його ж, Происхождение князей Острожских / /  Зап. имп. генеалог, об-ва, 1906 т. 2,
с. 349-350; його ж, Князья острожские и друцкие / /  Изв. генеалог, об-ва. СПб., 1911, вып. 4, с. 14-18

3° Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. СПб., 1886-1887,
т. 1-2; Сторожев В. Н. Материалы для истории русского дворянства. М., 1909, вып. і); Кашкин Н. И. Родослов
ные разведки. СПб., 1912, т. ); Соллогуб Е. Летописи историко-родословного об-ва в Москве 1905-1909. М., 
1912; Сборник статей, посвященныхЛ.М. Савёлову. М., 1915

з' Баумгартен Н. А. Ярослав Святополкович и его семья //И зв . Русского генеалог, об-ва , т. ііі; його 
ж, Первая галицкая династия / /  Летопись историко-родословного об-ва. М., 1907; його ж, Кунегунда де Орла- 
мюнде / /  там же. М., 1908; його ж, Вторая галицкая династия / /  Изв. Русского генеалог, об-ва, 1909, т. ІХ; 
його ж, Ода Штаденская, внучатая племянница папы Льва ІХ -  невестка Ярослава Мудрого / /  Благовест. 
Париж, 1930, N21, с. 95-102; його ж, София русская -  королева датская, а затем ландграфиня тюрингская 
/ /  Seminarium Kondakovianum. Beograd, 1931, t. iV, s. 95-104; Baumgarten N. Geneaioges et mariages occidentaux 
des Rurikides Russes du X-e au X)!!-e siecie. Orientaiia Christiana. Roma. 1927, N2 35; id., Geneatogie des branches 
regnantes de Rurikides du X!i-e au XV)-e siecie. Roma. 1934; id., Haiich et Ostróg / /  Orientaiia Christiana. Roma. 
1937, t. iii, p. 164-167

з? Филевич И. П. Борьба Польши и Литвы-Руси за Галицко-Владимирское наследие. Ист. очерки. СПб., 
1890; Довнар-Запольский М. В. Из истории литовско-польской борьбы за Волынь. Договоры 1366г. К., 1896

зз Веселовский С. Б. Исследование по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969; його ж, 
Реформа 1550 г. и так называемая Тысячная книга / /  Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. 
М., 1963, с. 77-91

з" Зимин А. А. О хронологии духовных и договорных грамот великих и удельных князей XiV-XV вв. / /  
Пробл. источниковедения, вып. V), М., 1958; його ж, Состав Боярской Думы в XV-ХУІвв. / /  АЕ за 1957 г. М., 
1958; його ж, Список наместников Русского государства первой половины XVi в. / /  АЕ за 1960 г. М., 1962; 
його ж, Источники по истории местничества в XV -  первой трети XV) в. / /  АЕ за 1968 г. М., 1970; його ж, 
Служилые князья в русском государстве конца XV -  первой трети XVi в. / /  Дворянство и крепостной строй 
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4 . ЗАКРІПЛЕННЯ ЗЕ М Е Л Ь  ЗА ПЕВНИМИ ПЛКАМИ 
РЮ РИ К О В И Ч А  ПЮ ЛЯ ЛЮ БЕЦЬКОГО 
ТА ВИ ГИ ЧА СЬКО ГО  С Н ЕМ А

Усунувши або знищивши представників других династій, які володіли племінними князівства
ми, Рюриковичі залишилися єдиною правлячою династією на Русі. Щоб закріпити нову систему, 
великий князь Володимир Святославич в кінці 80-х рр. X ст. провів адміністративну реформу, роз
діливши країну на землі, кордони яких не співпадали з кордонами племінних князівств, які скла
дали до цього часу конфедеративну державу Київська Русь. Намісниками цих земель були поставлені 
сини великого князя.' Останні князі з тубільних династій вигасли на початку Хіст. Ними були, прав
доподібно, сіверські династи, інакше важко пояснити чому Володимир Святославич залишив без на
місника такий важливий центр як Чернігів, а також чому сіверяни відразу прийняли Мстислава Воло
димировича і так віддано воювали за нього.

З того часу Рюриковичі ревниво слідкували щоб не допустити на князівські престоли пред
ставника будь-якого іншого роду. Спроби торків, які були найсильнішим племенем серед «чорних 
клобуків", (Кондувдий у 1188-1190 рр.) чи галицьких бояр (Володислав Кормильчич у 1212-1214 рр.) 
посадити князя не з роду Рюриковичів скінчились невдало. Так само невдало скінчились всі спро
би запанувати в руському князівстві іноземців з династії Арпадовичів чи П'ястів.

Для управління гігантськими територіями київські князі ще до реформи Володимира Святос
лавича змушені були призначати своїх намісників. Щоб підняти вагу цих намісників і забезпечити 
їх вірність собі вже Святослав Ігорович став призначати намісниками молодших членів династії. 
Взаємини всередині роду Рюриковичів базувалися на традиційному родовому праві старшого, тобто 
того, хто був ближчим до родоначальника за родовим рахунком. Ці проблеми достатньо повно були 
вивчені у працях С. Соловйова, М. Грушевського, О. Преснякова, М. Свердлова, О. Толочка та ін.^ 
Старший в роді успадковував київський престол і сюзеренітет над Київською Руссю. На практиці 
це означало, що син не міг успадкувати батьківський престол, якщо живими залишались його дядь
ки, молодші брати померлого володаря. Але його діти зберігали перевагу перед своїми двоюрідними 
братами. Вже сини Володимира Святославича порушили це правило, виключивши з числа пре
тендентів на київський престол нащадків старшого брата ізяслава. Цей прецедент і народив практику 
ізгойства, за якою внук втрачав права на князівський престол, якщо його батько помер раніше за 
діда. Напевно ця практика успадкування була закріплена у т. з. «заповіті Ярослава Мудрого", який 
не зберігся у первісному вигляді. Над його корегуванням працювали книжники Всеволода Яросла- 
вича або його внука Мстислава Володимировича, а можливо, що й самі ці князі.

Ставши намісниками великих територій, родичі великого князя хотіли відчувати себе волода
рями, подібно до князів місцевих династій, яких вони фактично замінили, і добивалися по меншій 
мірі автономії у внутрішніх питаннях та права успадкування цих територій для своїх спадкоємців, 
тим більше, що значна частина останніх з відомих причин не могла сподіватись на успадкування 
київського престолу. В цьому їм сприяли ще живі залишки племінного сепаратизму, настрої верхівки 
міст і городян які були зацікавлені в сильній князівській владі на місцях. Тим більше, що нові ад
міністративно-територіальні комплекси часто мало різнилися або співпадали із старими племінними 
князівствами чи об'єднаннями таких князівств. В цьому питанні реформа Володимира Святославича 
не була дуже радикальною. Великокнязівська влада розглядала намісників як своїх службовців, які 
отримали бенефіцій взамін за несення служби і на час й виконання. У Києві хотіли в кожному конк
ретному випадку переміщати своїх намісників і, навіть, позбавляти їх цього достоїнства, як це зро
бив Володимир Святославич з сином Святополком.

Ярослав Мудрий слідом за Святополком Володимировичем показав непослух верховній київ-
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ській владі. Смерть Володимира Святославича врятувала його від карального походу київської раті. 
Сини Ярослава Володимировича -  Святослав та Всеволод вже змусили старшого брата ізяслава 
розділити з ними владу. Щоб полегшити своїм дітям отримання більших територій, цей триумвірат 
застосував практику ізгойства до нащадків старшого брата Володимира і молодших братів Вячеслава 
та Ігоря.

Разом з князями втрачали свої бенефіції бояри та дружинники, які не завжди могли пере
йти на службу до нового сюзерена. Так дружина Святослава Володимировича після загибелі свого 
сюзерена відмовилася перейти на службу до його брата Святополка. А новгородський воєвода Ви- 
шата Остромирич пішов здобувати Тмутаракань з сином свого колишнього князя Ростиславом Воло
димировичем. інститут ізгойства серед Рюриковичів привів до виникнення «незаконних" уділів, ство
рених князями-ізгоями при підтримці місцевого сепаратизму та допомозі дружинників своїх померлих 
батьків і їх ресурсів. Зрештою ця боротьба за «батьківські" території вилилася у велику війну між 
Всеволодовичами та Святославичами у кінці Хі ст.

Щоб припинити усобиці між Рюриковичами, пов'язані з боротьбою за спадкове право уп
равління певними територіями, великокнязівська влада змушена була піти на компроміс. Фактич
ний стан речей було закріплено на снемі -  з'їзді князів у Любечі в 1097 р. Любецький снем прийняв 
формулу: «не преступати предела братня, ни сгонити'.з Цей принцип залишав місце політичної 
ієрархії князів та їх залежність від великого князя київського, але і закріпляв повний суверенітет 
князів-намісників всередині їх володінь (чого вони добивалися з часів перебування намісниками 
земель Святополка Окаянного та Ярослава Мудрого) і закріпляв ці володіння за певною гілкою роду, 
забороняючи іншим претендувати на ці землі. Цей принцип і став основою для територіальних пре
тензій на «отчину" і здійснення княжої влади над певною територією.*

З'їзд князів -  снем з того часу перетворюється на напівофіційний державний інститут на зра
зок рейстагу сусідньої Священної Римської імперії германської нації. Це нерегулярне зібрання Рю
риковичів під головуванням старшого в роді займалося врегулюванням міжкнязівських відносин. 
Рішення снему скріплювалося клятвами його учасників, як і міжнародні угоди, і на перших порах 
мали силу загальнодержавних законів. Так проти порушника рішень снему 1097 р. князя Давида !го- 
ревича виступила коаліція, яку мусив, навіть всупереч своєї волі, зібрати великий князь Святополк 
ізяславич. Порушника було покарано, а ухвали Любецького снему підтверджено на снемі 1100 р. у 
Витичеві.

Фактично Любецький та Витичівський снеми виконали своє завдання, усунувши ряд причин 
боротьби між князями, стримавши цим можливий розпад держави, але одночасно вони узаконили 
фактичне закріплення окремих земель за певними гілками роду Рюриковичів і надали їм можливість 
перетворення цих земель з адміністративних одиниць у державно-адміністративні. Цьому останньому 
сприяло закріплення в межах земель бенефіцій бояр і дружинників, які служили певній гілці роду, 
пов'язання цих еліт з місцевими елітами і верхівкою міст, формування місцевих ринків, сітки доріг 
та інфраструктури, переплетення торговельних інтересів боярської та міської еліт. Одним з важли
вих факторів залишався і фактор традиції племінних князівств. Володимир Святославович та Ярослав 
Володимирович не могли встигнути стерти відмінності між різними племенами, чиї князівства склали 
Київську Русь. Тим більше, що у західній частині держави ще завершувалась на користь слов'ян 
асиміляція балтів, на величезних просторах Суздальської і Рязанської земель жили переважно угро- 
фінські племена, а слов'янські колоністи складали тільки незначну частку населення, проти них про
тягом X! ст. спалахували повстання під язичеськими гаслами.

Володимир Святославич, роздаючи землі синам, старався знищити кордони старих племінних 
князівств. Він об'єднав завойовані хорватські і волинські князівства в одну землю, а замість старих, 
переважно зруйнованих столиць (як, приміром, Стольсько чи Волинь) заложив новий адміністра
тивний центр -  Володимир. Подібно поступив він і при утворенні інших адміністративних одиниць. 
Але ця реформа не отримала достатнього закріплення. Досить було незначних зусиль князів-ізгоїв 
Ростиславичів, щоб хорватські землі відірвались від волинських. Система нових міжкнязівських від
носин, зафіксована Любецьким та Витичівським снемами, сприяла реставрації старих племінних кня
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зівств звичайно вже у новій якості. За цей час вже стерлися відмінності між різними волинськими 
племенами чи племенами придністровських та карпатських хорватів, до того ж розбавлених мігра
цією тиверців та уличів і київськими переселенцями. Але залишилися системи шляхів і давні сфор
мовані ринки, до яких тяжіли новосформовані еліти. Через це старі князівства белзян, волинян, 
лучан і дулібів скоро відродилися практично на тих самих територіях вже як Белзьке, Володимир- 
ське, Луцьке та Дорогобузьке князівства в системі Волинської землі. Так само було і у Полоцькій 
землі, Де першим розпочав формуватися у самостійну одиницю дреговицький Мінськ, чи у Галицькій 
землі, і найдовше утрималася від роздроблення Смоленська земля, утворена на базі племінного 
князівства смоленських кривичів, де не було ні відмінних традицій окремих частин ні окремої інфра
структури із сформованими ринками в цих частинах.

' Брайчевський М. Адміністративна реформа Володимира Святого (Оцінка проблеми за літописною стат
тею 988 року) / /  Записки НТШ, т. CCXXV, Львів, 1993, с. 147-166

з Соловьев С. М. Соч., кн. і), т. З, с. 7 -3 2  та ін.; Грушевський М. історія України-Руси. т. )іі, К., 1993, 
с. 222-227; Пресняков А. Е. Княжое право в Древней Руси. СПб., 1909; Свердлов М. Б. Генезис.., с. 194-199; 
Толочко А. П. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология. К., 1992 

' ПВЛ, ч. 1, с. 170
* Свердлов М. В ., Генезис и структура.., с. 194-195



5 . БО РОТЬБА  ЙМЖ МОНОМАХОВИЧАМИ ł ОЛЬГОВИЧАМИ. 
РО Л Ь КИЄВА У XB-XBF СТ. В М /Ж КН ЯЗ/ВСЬКИ Х  
ВІДНОСИНАХ.

На час прийняття рішень Любецького снему 1097 р. рід Рюриковичів фактично розділився на 
6 окремих династій. Старша з них -  ізяславичі Полоцькі ще на початку X) ст. втратили право на 
Київ (а, значить, і на велике князівство). Сильно розвинені традиції племінного сепаратизму кри
вичів та близьких до них дреговичів, які складали основу населення Полоцької землі, привели до 
раннього відриву цього регіону від Києва. Вже Ярославу Володимировичу довелося воювати з По
лоцьким князівством, залежність якого від Києва ставала дедалі більше номінальною. Полонений 
полоцький князь Всеслав Брячиславич, поставлений київським вічем на престол великих князів, 
відчував себе у Києві чужаком і при першій нагоді втік у Полоцьк. Ця діяльна і енергійна людина 
не зробила жодних спроб, щоб закріпитися на старшому престолі. Безперечно, що розділення По
лоцької землі на уділи при синах Всеслава Брячиславича привело до ослаблення Полоцької землі. 
Цим відразу ж скористався Мстислав Володимирович, який вторгнувся у Полоцьку землю і утвердив 
там своїх намісників, змусивши більшість полоцьких князів емігрувати у Візантію. Усуваючи місце
ву династію, великий князь хотів добитись перетворення Полоцької землі у послушну провінцію 
Києва. Однак боротьба між іншими династіями за Київ і першість на Русі, прискорили повернення 
полоцької династії. Повернувшись назад, нащадки Ізяслава Володимировича змушені були відсто
ювати власну екзистенцію в боротьбі з Смоленськими Мономаховичами, а потім і з литовськими 
князями. Удар, нанесений полоцькому сепаратизму Мстиславом Володимировичем, своє завдання 
виконав. До появи на важніших полоцьких престолах князів з литовських династій, Полоцька земля 
вже не могла чинити спроб відірватися від Києва, а її князі практично не могли впливати на бо
ротьбу навколо київського престолу.

Численний рід Ярослава Мудрого розділився на 5 гілок. Найстарша з них -  Ростиславичі Га
лицькі теж втратили право на Київ, але не дали перетворити себе в ізгоїв. Використовуючи сприят
ливу кон'юктуру і настрої в колишніх хорватських князівствах, завойованих Володимиром Свято
славичем і приєднаних до Володимирської провінції, вони створили в цьому регіоні потужну Галицьку 
землю. Галицькі князі не пробували формально розірвати з залежністю від Києва, як це робили 
князі полоцькі, але ця їх залежність від Києва вже в середині Хііст. перетворилася в суто номі
нальну. Поряд з тим, не претендуючи на сам київський престол, галицькі князі фактично своєю по
зицією вирішували долю того чи іншого претендента.

Наймолодша гілка нащадків Ярослава Мудрого -  ігоревичі переросли в регіональну династію 
Городенського князівства в системі Волинської землі і великої ролі не грали.

Така ж доля спіткала і нащадків ізяслава Ярославича, які розсипались по туровських уділах, 
не маючи сил для боротьби за практичне втілення свого старшинства.

Цю боротьбу в ХІІ-ХІІ! ст. повели нащадки Святослава та Всеволода Ярославичів. Згідно ро
дового рахунку другі мали менше прав, але Володимир Мономах, скориставшись з незадоволення 
невдалою соціальною політикою попередника, провів давно забуте «закликання" князя і утвердився 
в Києві з порушенням всіх родових прав. ! з порушенням цих же прав призначив старшого сина 
Мстислава своїм наступникам, а останній залізною рукою став утверджувати права Мономаховичів, 
прогнавши полоцьких князів з їх землі.

З нащадків Святослава Ярославича найспритнішими виявились сіверські Ольговичі. Власне 
завдяки їх родоначальнику Олегу Святославичу Любецький снем признав факт суверенітету різних 
гілок династії над своїми «отчинами". Ольговичі відкинули Ярослава Святославича, на той час стар
шого в роді нащадків Святослава Ярославича, лишивши його онукам боротьбу за далекі Чернігів
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ські колонії Рязань і Муром, потіснили і старших за себе Давидовичів, династія яких скоро вигас
ла, і самі опанували Чернігівську землю. Спираючись на її ресурси, вони далі згадали про своє 
право на Київ і старшинство, зробивши боротьбу між Мономаховичами та Ольговичами стрижнем 
міжкнязівських відносин у Хі) -  першій половині Хіі) ст.

Мономаховичі самі полегшили завдання Ольговичам. Порушення родового права ізяславом 
Мстиславичем, який не відразу здогадався взяти співправителем свого недалекого дядька Вячес
лава Володимировича, привело до розділення Мономаховичів на дві ворожі династії (північну і пів
денну), боротьба між якими вщухала тільки в періоди панування Ольговичів. З останньої чверті 
Хі! ст. південня гілка, в свою чергу, розділилась на волинську і смоленську династії, а у Хіі! ст. і 
північна гілка розділилась на ростовську і суздальську.

Подальший розвиток міжкнязівських відносин на основі принципів, прийнятих на Любецько- 
му снемі, привів до появи в Хііст. окремих земель (Київська, Переяславська, Чернігівська, Волин
ська, Галицька, Туровська, Полоцька, Смоленська, Новгородська, Суздальська, Муромо-Рязанська), 
в межах територій яких відбувалася стійка консолідація і діяли спільні інтереси, незважаючи на те, 
що ці землі-'Королівстваи (як їх назвав Б. Рибаков'), роздроблювались на удільні князівства -  «гер
цогства", а останні -  на дрібніші уділи -  «графства". Справедливо припускаючи, що підпорядку
вання цих земель Києву ставало носити все більш номінальний характер, Б. Рибаков пропонує вза
галі вважати їх суверенними. Якщо погодитись з його висновками, то виходить, що держава-«ім- 
перія" Київська Русь перестала існувати, а подальша боротьба за Київ була просто територіальною 
суперечкою смоленських чи волинських князів з чернігівськими і тому подібне. Заперечуючи Б. Ри- 
бакову, М. Брайчевський чомусь період існування Київської Русі обмежив 1203 р.^ Однак боротьба 
за Київ як боротьба за великокнязівський престол, а не боротьба за конкретне місто з прилеглими 
землями, тривала аж до взяття столиці монголами в 1240 р. Навіть після цього князі, які претен
дували на першість, певний час добивалися від монгольських ханів ярлика на зруйнований Київ, і 
у першій третині ХІІІСТ. князі київські як великі князі виводили в степ військо, в яке входили дру
жини віддалених дубровицьких, несвізьких і шумських князів.

Оволодівши Києвом, КНЯЗЬ відчував себе сюзереном І великим князем Русі, починав «РЯДИ

ТИ", тобто системою рядів-угод як верховний сюзерен закріпляв свої відносини з васалами. Здо
буття столиці давало князю і признання прав сюзерена. Не випадково у 1151 р. білгородці у відповідь 
на розпорядження Юрія Довгорукого зухвало запитали: «... А Київ ти ся коє отворив?"" Подібно до 
того і німецький король ставав імператором після походу на Рим, який завершувався коронацією. 
Так само і у сусідній Польші, лише здобувши Краків, князь ставав сюзереном Польші. Боротьба 
за Київ як боротьба за першість на Русі, поряд з усіма негативними наслідками як будь-якої міжу
собної боротьби, була фактором консолідуючим, який об'єднував Київську Русь як державу-імперію 
Рюриковичів.

Загострення боротьби за київський престол, подальше роздроблення земель на уділи і міжу
собиці навколо них, не могли не викликати пошуків розв'язання цих проблем. Пов'язання Рюри
ковичів з німецькими династіями перенесли на руський грунт ідею обирання великого князя-імпе- 
ратора колегією найбільших князів-курфюрстів, яка витала в колах німецької знаті, і яку пробував 
реалізувати галицько-волинський князь Роман Мстиславич.' Цей князь, напевно, був свояком з 
німецьким королем Філіпом Гогенштауфеном, одним з прихильників виборності імператора та других 
принципів, які складали основу «доброго порядку", пропонованого Романом Мстиславичем іншим 
князям. Філіп був одружений з Іриною, дочкою візантійського імператора ісаакаіі Ангела. Правдо
подібно, що друга дружина Романа -  Анна була рідною сестрою Ірини." З такою версією узгоджу
ються повідомлення цистеріанського абата Альберіка, а також гіпотези С. Томашівського, М. Кор- 
дуби, В. Пашуто та ін. Не випадково ж князь Роман Мстиславич пожертвував на честь св. Петра 
монастирю бенедиктинців у Ерфурті 20 гривен срібла, за що був зарахований до фундаторів цього 
монастиря." На жаль більшість князів не були готові сприйняти ідеї Романа Мстиславича, а його 
загибель зняла саме питання. Монгольська навала зруйнувала Київську державу, що вже не дало 
змоги знову повернутися до цього питання.
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В нових умовах відбулася повна зміна міжкнязівських відносин і розпочався відмінний розви
ток земель, розрив між ними зв'язків, в першу чергу політичних. Суперництво Ольговичів і Моно- 
маховичів втратило зміст і стало надбанням історії.

і Рыбаков Б. А. Первые века русской истории. М., 1964, с. 147-157; його ж, Киевская Русь и русские 
княжества Х!!-Х!!!вв. М., 1982, с. 470

з Брайчевский М. Ю. Диархическая партийная система в древнерусском городе X!) -  начала Х!!)в. / /  
Древние славяне и Киевская Русь. К., 1989, с. 140 

з ПСРЛ, т. )), стб. 433
* Войтович Л. В. Зоря князя Романа / /  Літопис Червоної Калини, 1991, N$2, с. 3 4 -3 5  
s Войтович Л. В. Генеалогія династій Рюриковичів і Гедиміновичів.., с. 86
з Шацька Г. Галицько-волинська держава і німці / /  Галицько-волинська держава: передумови виник

нення, історія, культура, традиції. Тези міжнародної наукової конференції в Галичі 19-21. 08. 1993 р. Львів, 
1993, с. 116



6 . ШЛЮБНА ПОЛОМКА РЮ РИ К О В И Ч А

Династична політика Рюриковичів була складовою частиною їх політики в цілому. Династичні 
зв'язки були на всіх етапах пов'язані з політичними розрахунками. З усіх шлюбів, які нам відомі, 
лиш два (і то з певними застереженнями) можуть бути віднесені до тих, які не пов'язувались з 
політичною кон'юктурою. Це «шлюб" Святослава ігоревича з Малушею, походження якої неясне, і 
шлюб Мстислава Володимировича з дочкою новгородського боярина Дмитра Завидича. З усіх чис
ленних наложниць Володимира Святославича нам не відома жодна з імені, не відомі діти з цих 
зв'язків, що наштовхує на думку, що і в язичеські часи брались до уваги тільки «офіційні шлюби", 
які були складовою частиною дипломатичних угод. Будь-який мир або союз старались закріпити 
династичним шлюбом. Такої ж думки дотримується А. Сахаров.' Із язичеських часів ця практика 
перейшла в часи християнські. По аналогії і «шлюб" Святослава Ігоревича з Малушею не був спів
життям пана з наложницею. Враховуючи вразливі сторони версії О. Шахматова/ цей шлюб можна 
рахувати союзом правлячої династії з місцевою династією (Марком з Любеча, а не Малом) або з 
лідером впливових боярських кіл. Прикладом таких шлюбів можуть бути шлюби новгородських кня
зів: Святослава Ольговича з Катериною, дочкою посадника Петрила у 1136 р. з, Мстислава Юрійовича 
з дочкою боярина Петра Михалковича у 1155 р . /  Мстислава Ростиславича з дочкою боярина Якуна 
Мирославича у 1176 р . /  Ярослава Ярославича з Ксенією, дочкою боярина Юрія Михайловича 
бл. 1252/ Але такі шлюби були винятками. З XI ст. до них звертались лише молодші в роді, які 
мали слабкі надії на уділ у володіннях династії і тому йшли на угоду з лідерами боярсько-бюр
герської олігархії, щоб мати можливість утриматись на новгородському престолі. Пізніша практика 
московських князів шукати дружин серед підданих була викликана зовсім іншими умовами. Отже 
«шлюб" Святослава Ігоревича міг бути першим в ланцюгу подібних шлюбів, тому і привернув увагу 
сучасників і народив легенди про «робочича", які могли бути і близькими до правди. Не можна вик
лючати і винятки типу зв'язку Ярослава Осмомисла з Настею з Чагрович чи Святополка Ізяславича 
з незнаною з імені наложницею. Діти з цих зв'язків визнавались їх батьками і претендували на 
князівські престоли. Галицькі бояри, та й інші сучасники не сумнівалися в правах Олега Ярославича, 
лише побоювались його пімсти за вбивство матері. Можна здогадуватися, що Настя походила з 
родини одного з боярських лідерів і її загибель була одним з епізодів боротьби всередині галиць
кої олігархії. Що стосується шлюбу Мстислава Володимировича у 1122 р . /  то це міг бути шлюб без 
розрахунку, єдиний за весь період. Хоча сам тесть князя -  Дмитро Завидич був лідером новго
родського боярства, Мстислав Володимирович, будучи фактичним співправителем батька і готуючись 
зайняти великокняжий престіл, не мав великої потреби в тіснішому союзі з новгородськими вер
хами, якими повновладно розпоряджався.

Шлюби, які укладались великими князями і членами їх родин були переважно шлюбами з 
представниками сусідніх іноземних правлячих династій і укладались в інтересах всієї країни. Шлюби 
молодших членів родини великого князя теж були скріпленням угод, спрямованих на стабілізацію 
становища або політичної рівноваги, тобто були підпорядковані інтересам боротьби за стишення 
усобиць і збереження Києва. Такими, наприклад, були шлюби Ярослава Святополковича з дочкою 
Мстислава Володимировича 29.06.1112 р . /  Анни Святополківни з Святославом Давидовичем/ Ро
мана Володимировича з дочкою Володаря Ростиславича 11. 09. 1114 р.'° чи Ярослава Ізяславича з 
дочкою Святослава Ольговича Марією в 1116 р."

Династична політика удільних князів була підпорядкована завданням збереження уділів. Візь
мемо першу галицьку династію. Будучи вилученою з боротьби за Київ, перебуваючи в напружених 
відносинах з великими князями, нащадки Володимира Ярославича найчастіше шукали угод з Оль- 
говичами: шлюби Ігоря Васильковича з Анною, дочкою Всеволода Ольговича," Євфросінії Ярославни 
з Ігорем Святославичем," Володимира Ярославича з Болеславою Святославною.''* їх шлюбні зв'язки
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з Мономаховичами, навпаки, викликані екстремальними ситуаціями. У 1114 р. Володарівна була ви
дана за Романа Володимировича з ініціативи Володимира Мономаха, який хотів забезпечити стано
вище сина на Волині. Для Ростилавичів це був лише один з варіантів стабілізації, тоді як Моно- 
маховичі з його допомогою готували перехід Волинської землі до їх родових володінь. Те ж можна 
сказати і про шлюб Ярослава Осмомисла з Ольгою, дочкою Юрія Довгорукого, в 1150 р.'" Його 
батько Володимирко Володаревич союзом з далекою суздальською династією, яка без галицької 
допомоги не могла утриматись у Києві, сподівався розділити володіння Волинських Мономаховичів. 
Подібні наміри були порушенням Любецьких рішень, але Володимирко вже їх і так порушив, захо
пивши буські, шумські та болохівські волості,'" і прагнув узаконити свої дії. Повна перемога Юрія 
Довгорукого та утвердження суздальських Мономаховичів у Києві залишали у нього надії не лише 
на утримання цих захоплених волостей, але й на приєднання цілої Західної Волині з Володимиром 
Волинським, Белзом і Берестям. Що стосується шлюбу Василька Володимировича з Феодорою, доч
кою Романа Мстиславича," то, по перше сам Ярослав Осмомисл був проти цього шлюбу, а по друге 
в новій ситуації союз Галицької і Волинської земель уже склався і був вигідним для обох як протидія 
гегемоністським планам Суздальських Мономаховичів, авантюризму Смоленських Мономаховичів та 
агресивності Ольговичів, яким стало тісно у Чернігівській землі. Результатом постійних династич
них зв'язків першої галицької династії з Ольговичами стала боротьба останніх за Галицьку спадщину, 
яку не зупинила навіть монгольська навала.

Шлюби Волинських Мономаховичів були підпорядковані інтересам боротьби з численними про
тивниками династії. Як вже зазначалося вище шлюб Романа Володимировича з Володарівною в 
1114 р. скріпляв угоду нового волинського князя з Ростиславичами, які мали старі порахунки з ізясла- 
вичами, які до того володіли Волинню. Шлюб Романа Мстиславича з Предславою Рюриківною'" був 
зумовлений складним становищем у якому опинився володимирський князь. Йому тоді не просто 
було утриматися навіть серед удільних волинських князів. Розрив цього шлюбу наступив лише тоді, 
коли стали неможливими відносини Романа Мстиславича та його тестя Рюрика Ростиславича. Союз, 
скріплений цим шлюбом, своє завдання виконав. Він допоміг Роману втриматись на Волині, здобути 
володіння у Пороссі, де жили чорні клобуки, які відігравали немалу роль в князівських усобицях 
Хіі ст. Цей союз допоміг Роману вистояти після втрати Галича і повернути собі знову Володимир. 
Шлюби обох дочок Романа були підпорядковані його намірам боротьби за галицький стіл. З цією 
метою він видав доньку Феодору за сина Володимира Ярославича від попаді. Цей шлюб всі князі 
рахували нерівним. Можливо через цю нерівність і Ярослав Осмомисл дав згоду на цей шлюб, прек
расно розуміючи мотиви волинського князя. З цією ж метою Роман Мстиславич видав другу доньку 
за спадкоємця чернігівського престолу Михайла Всеволодовича. Бо, ставши галицьким князем, і за
початкувавши другу галицьку династію, він мусив слідувати закономірностям, котрі змушували і пер
шу галицьку династію шукати союзу з Ольговичами. Коли Роман Мстиславич став фактичним гос
подарем Галича, він одружився вдруге з Анною, правдоподібно донькою візантійського імператора 
Ісаакаіі Ангела.'" Але і в цьому випадку Роман Мстиславич слідував за закономірностями, котрі 
змушували його як сюзерена великої держави шукати відповідного своєму рівню союзника, скріп
люючи цей союз відповідного рівню шлюбом. Навколо цього шлюбу ще тривають дискусії. Г. Вер
надский вважав наслідком цього шлюбу вигідний перш за все для імператора Олексія ііі Ангела 
(1195-1203) союз з сильним галицько-волинським князем, який забезпечив Візантії допомогу на 
Балканах."" За версією Г. Грали другою дружиною Романа Мстиславича була Марія Каматерена, 
сестра Евфросинії Каматерени, дружини імператора Олексія ііі Ангела."' ім'я другої дружини Рома
на -  Анна встановлено на підставі того, що внук Мстислав Данилович спорудив на її могилі капли- 
цю-ротонду святих іоакима та Анни. Версія Г. Грали не узгоджується з цим фактом, хоча в цілому 
додатковими аргументами підкріплює версії про скріплення галицько-візантійського союзу 1199- 
1205 рр. шлюбом князя Романа з родичкою візантійського імператора. Ще одним з таких аргументів 
на користь версії щодо візантійського походження Анни є переважно грецькі імена дітей і внуків 
Романа -  Данило, Василь, іраклій, Лев, Роман, Саломея, Софія.""

Не був помилкою, як вважають, і шлюб Данила Галицького з дочкою Мстислава Удатного. 
Невдача цього союзу крилася в політичній безпорадності самого Мстислава, який став іграшкою в
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руках галицьких політиків. На той час це був єдиний вихід для Романовичів. На Галицьку спадщину 
крім угорців та поляків претендували Ольговичі, Смоленські Мономаховичі і, навіть, молодша гілка 
волинської династії в особі енергійного белзького князя Олександра Всеволодовича, який був одру
жений з дочкою Рюрика Ростиславича. Найактивніше боролись за Галицьку спадщину Ольговичі. 
Шлюб Данила об'єднував сили Волинських та Смоленських Мономаховичів, тим самим практично 
виключаючи з боротьби за Галицьку спадщину і Ольговичів, і Олександра, і других претендентів. 
Шукаючи далі на півночі союзників, щоб стримати активність Ольговичів, Романовичі укладають нову 
угоду, скріплену шлюбом Василька Романовича з Дубравкою, дочкою володимиро-суздальського 
князя Юрія Всеволодовича. Подальша політика Романовичів була спрямована на звільнення від 
монгольської зверхності. Данило Романович наполегливо шукав угод з тими силами, які могли ви
ступити союзниками проти монголів. Ці угоди були скріплені шлюбами Данилівни з Андрієм Ярос- 
лавичем, братом Олександра Невського, в 1251 р .^  та Ольги Васильківни з чернігівським князем 
Андрієм Всеволодовичем в 1261 р .^  Шлюб Юрія Львовича з дочкою тверського князя Ярослава Олек
сандровича в 1282 р.з" був останнім акордом цієї політики. Заплутані відомості про родинні зв'язки 
останніх Романовичів з Ольговичами, напевно, відбивають реальну ситуацію. В умовах першої по
ловини XiVcT. їх союз був природнім і вигідним для обох.

Короткочасний розквіт Городенської землі під владою нащадків Давида ігоревича теж в значній 
мірі був результатом вдалих династичних союзів. Такими були шлюби Всеволодка Давидовича з доч
кою Володимира Мономаха у 1116 р. .з? його двох дочок з чернігівським князем Володимиром Да
видовичем та туровським князем Юрієм Ярославичом в 1144 р ., а також шлюб Олени Глібівни з си
ном Данила Галицького -  Романом бл. 1255 р.з*

Шлюбні зв'язки чернігівських Ольговичів були більш широкими, але теж підпорядкованими 
певним закономірностям. В X!) ст. ціною компромісів з одними гілками Мономаховичів, в союзі з 
галицькими і полоцькими князями, вони старались забезпечити собі перевагу в боротьбі з тими Мо- 
номаховичами, які володіли Києвом. Що стосується Давидовичів, то в екстремальних умовах вони 
шукали виходу в союзі з Суздальськими Мономаховичами. Такі шлюби доньки ізяслава Давидови
ча з Глібом Юрійовичом.и" а його племінника і спадкоємця Святослава Володимировича з дочкою 
Андрія Боголюбського -  Ростиславою.з" Таким закономірностям політики Ольговичів підпорядковані 
шлюб Всеволода Ольговича з дочкою Мстислава Володимировича -  Марією, з' шлюби його сина 
Святослава з полоцькою князівною Марією Васильківною в 1143 р.зз та дочки Анни з теребовельським 
князем Ігорем Васильковичом. Святослав Ольгович, якому довелося рятувати династію в найважчі 
для неї роки, коли південні Мономаховичі зуміли домовитись з Давидовичами і готові були йти на 
повний розділ володінь Ольговичів між собою. Але між Мономаховичами не було єдності. Суздаль
ська гілка хотіла сама запанувати в Києві, смоленська гілка готова була йти на компроміс, а в стані 
волинської гілки знаходився нащадок Андрія Володимировича, який вважав себе спадкоємцем го
ловного волинського престолу. В цій ситуації династична політика Святослава Ольговича була блис
кучою. Він видав одну дочку за смоленського спадкоємця Романа Ростиславича 9 . 01.1149 р. ,зз другу 
-  за Володимира Андрійовича, який став активно виступати проти решти волинських князів, а потім 
створив антиволинський плацдарм в Дорогобужі, ліквідований лише з його смертю.з* Третя дочка 
Марія була видана у 1166 р. за бузького князя Ярослава ізяславича, представника молодшої гілки 
Волинських Мономаховичів. Це була спроба продовжити вдалий досвід альянсу з дорогобузьким 
князем. Скора смерть бузького князя не дає можливості оцінити наскільки вдалим був цей розра
хунок. Нащадки Ярослава ізяславича, переміщені в Дорогичин, вели політику ворожу решті волин
ських князів, теж, можливо, через цей родинний зв'язок.

Олег Святославич був одружений двічі: з дочкою Юрія Довгорукого і з дочкою Ростислава 
Мстиславича.зз Обидва шлюби були укладені в той момент, коли тесті були великими князями ки
ївськими.

Святославу Всеволодовичу в останній чверті Хі) ст. вдалось стабілізувати становище, зупинити 
безперервну боротьбу за Київ і, навіть вивести проти половців об'єднані сили. Його політика розум
них компромісів відбита і в шлюбах його синів. Всеволод Святославич одружився з дочкою переяс-
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лавського князя Гпіба Юрійовича,"" Володимир Святославич взяв дочку його брата Михайла Юрі
йовича, якому Ольговичі допомогли здобути володимиро-суздальський стіл, з? а Гпіб Святославич од
ружився з дочкою Рюрика Ростиславича."" Цій же політиці були підпорядковані шлюби Святослава 
ігоревича з Ярославою Рюриківною"" та Ростислава Ярославича з Всеславою Всеволодівною.""

В X!!! ст. для Ольговичів стали небезпечними гегемоністські плани суздальської династії. Оль
говичі взялись активно підтримувати рязанських князів в їх боротьбі за звільнення від зверхності 
суздальських сюзеренів, а також підтримали ростовських Костянтиновичів, щоб ослабити натиск Все
волода Велике Гніздо та його сина Юрія. Це їм в цілому вдалося, і одним з головних інструментів 
цієї політики стали шлюбні угоди. Агафія Всеволодівна була видана за Юрія Всеволодоча,"' а Ми
хайло Всеволодович одружився з дочкою Романа Мстиславича."" Ці два компроміси ослабили взаєм
ну конфронтацію. Віра Всеволодівна була видана за пронського князя Михайла Всеволодовича, 
Марія Михайлівна -  за ростовського князя Василька Костянтиновича, а Марія Олегівна -  за його 
брата Всеволода, князя углицького і ярославського.""

Після монгольської навали посилився подальший процес роздроблення чернігівсько-сіверських 
земель. ) хоч пізніше Ольговичів запанували в Київській та Переяславській землі, подальнійше їх 
роздроблення, рівно як і активність литовських Гедиміновичів, московських Мономаховичів, і сусідст
во з монгольським степом, привели до поступової втрати Ольговичами своїх уділів. В цих умовах 
природнім став союз Ольговичів з рязанськими князями, які знаходились в подібному становищі, 
та другою галицькою династією до повного вигаснення останньої. Твердо можна говорити про шлюб 
Олени Романівни з Володимиром Васильковичем в 1263 р."" та шлюб Андрія Всеволодовича з Ольгою 
Васильківною в 1261р."" Можна припускати і родинні зв'язки волинського князя Льва Юрійовича з 
брянськими Ольговичами"" і зв'язки Ольговичів з Болохівськими князями.^ Без сумнівів в цей пе
ріод міцніли зв'язки і між різними гілками Ольговичів, започатковані шлюбом Давида Ольговича з 
дочкою Ігоря Святославича в 1190 р."" В XiV-XVcT., напевно, були спроби знайти союзників серед 
тверських князів, започатковані шлюбом доньки торуського князя Ксенії Юрівни з Ярославом Яросла- 
вичем ще в 1265 р."" Князі дрібних другорядних земель вирішували свої регіональні проблеми, далекі 
від великої політики. Це не могло не відбитись на їх шлюбах. Візьмемо для прикладу шлюби ту- 
ровських князів. Анастасія Ярополківна вийшла за мінського князя Гліба Всеславича,"" Юрій Ярос- 
лавич одружився з дочкою сусіда -  городенського князя Всеволодка Давидовича, Софія Ярослав
на була видана за мінсько-полоцького князя Ростислава Глібовича. Одруження Олександра Глібо- 
вича та його родича Андрія з дочками великого київського князя було, напевно, великим успіхом 
не лише для цих князів, але й усієї династії Туровських ізяславичів."'

Практика скріплення політичних угод шлюбами перейшла і у пізніші часи, коли Рюриковичі 
розпались на ряд окремих родин. Лише політичні угоди князів, які втратили свої удільні права, 
замінились майновими угодами. Крім того в умовах місництва, для князів, які перебували на росій
ській службі, велике значення мало службове положення при дворі. Княжі роди тепер скріпляли 
угоди одного з другим в пошуках способів просування по драбині чинів і збільшення земельних 
володінь, як колись скріпляли угоди від яких залежало майбутнє їх князівств. Державно-династичні 
інтереси змінились сімейно-династичними. Як встановив Ю. Вольф, до другої половини XV ст. лише 
справжні Рюриковичі та Гедиміновичі носили княжі титули."" Шлюби вони теж укладали лише з титу
лованими особами за рідкими виключеннями стосовно старого московського та литовського боярст
ва. В Московській державі в XVi ст. княжі титули стали носити обрусілі потомки Чингізидів та кабар
динських князів. В Польсько-Литовській державі, окрім Рюриковичів та Гедиміновичів, княжий титул 
носили потомки П'ястів, а з кінця XV ст. Чингізиди та Радзивіли, які отримали княжий титул від 
імператора Карла V у 1518 р. З XV) ст. стали з'являтись спроби з боку шляхетських родин «припи
сати" свій рід до Рюриковичів або Гедиміновичів. Більше 250 таких родин виявив Ю. Вольф, частина 
князівських родин, чиє походження неясне, теж, можливо, «приписала" собі князівський титул.

Династичні зв'язки служили продовженням звязків політичних, скріплюючи дипломатичні угоди, 
що мало особливе значення у відносинах з іншими правлячими династіями сусідніх і більш далеких 
держав. Давність цієї практики можна добре прослідкувати на прикладі «многоженця" Володимира
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Святославича, який майже кожну війну чи похід завершував миром, скріпленим черговим «шлюбом- 
з представником місцево династії. Навіть шлюб з візантійською принцесою Анною був просто еп
ізодом цієї установленої практики.

Звичайно, що династичні зв'язки Рюриковичів з іноземними дворами теж підпорядковані пев
ним закономірностям, які випливали із зовнішньополітичної програми на різних етапах. Активність 
цих зв'язків різко падає після монгольської навали, слабне і їх вплив на міжнародну політику.

В епоху розквіту Київської Русі (друга половина X -  перша половина Хіі ст .) на політичній 
карті Європи існували дві імперії, які задавали тон в політичних відносинах: Візантія і Германська 
імперія. Всі інші держави були пов'язані з тими чи іншими аспектами політики обох імперій. Не 
складала винятку і Київська Русь та держави-землі, що виникли пізніше внаслідок й роздроблення. 
В середині Хет. княгиня Ольга ще покладала надії на протиріччя між цими двома імперіями. Але 
вже Володимир Святославич пішов на тісний союз з Візантією, скріплений шлюбом з сестрою імпе
ратора Василя Іі -  Анною. Тісний економічний і культурний зв'язок, наявність якого неможливо за
перечити, був би мало вірогідним без зв'язків політичних. Візантія не лише не загрожувала Київській 
Русі, але й потребувала допомоги останньої. Цей союз був вже настільки природнім, що не пот
ребував нових свідчень та угод, скріплених шлюбами. Шлюбні угоди князів з представниками візан
тійських правлячих родів служили більше престижу тих чи інших князів ніж мали практичну ціль. 
Такими були шлюби Всеволода Ярославича з родичкою Костянтинах Мономаха, 53 Ірини Володарівни 
з ісааком Комненом,^" Святополка ізяславича з Барбарою Комнен,^ ірини-Добронеги з ісааком 
Комненом.зб Євфімії Глібівни з Олексієм Ангелом, з? а також Романа Мстиславича з Анною Ангел. В 
останніх випадках обі сторони потребували цих угод: князі хотіли підняти свій престиж, а візантійці 
розраховували на допомогу. Не до кінця зрозумілі причини шлюбу дочки Володимира Мономаха -  
Марини з самозванцем, який видавав себе за Льва Діогена.5з Поряд з особистими симпатіями до 
старої династії (у війську Романа Діогена при Манцікерті була значна допомога з Русі), тут зіграла 
роль і спокуса посадити на трон ослабленої Візантії свого ставленика.

Можна не погоджуватися з висновком Д. Оболенського, що Візантія «не без успіху викорис
товувала Київське, Суздальське і Галицьке князівства як пішаків на дошці європейської диплома
т ії-^  Принаймі так було не завжди. Свого претендента на візантійський престол висунув не тільки 
Вололодимир Мономах, але й Ярослав Осмомисл. При цьому князі визнавали статус імператора як 
глави християнського світу5° і пишались зв'язками з імператорським домом. Ця традиція зберіга
лася і в кінці XVст., коли московський князь іванііі Васильович одружився з Софією (Зоєю) Пале- 
олог з роду останніх імператорів неіснуючої вже Візантії. Шлюб цей був організований папою. В 
Римі сподівалися з його допомогою реалізувати положення Флорентійської унії, а в Москві ще пам'я
тали давні традиції, оперували легендою про коронацію Володимира Мономаха царською короною 
ніби-то присланою з Константинополя, і вже відчували себе Третім Римом. 5' Був спішно замінений 
герб і, замісь давнього покровителя Суздальських Мономаховичів -  св. Михайла, з'явився імпера
торський двоглавий орел, який до нині залишається основним компонентом гербу Росії. Але Пале- 
ологи так і не передали новим родичам прав на імператорський титул, віддавши перевагу життю 
на Заході. За шлюб з родичкою Софії -  Марією Палеолог поплатився представник молодшої гілки 
московської династії -  князь Василь Михайлович Удатний.^

Главою християнського світу прагнув бути і імператор Священної Римської імперії германської 
нації. Був і третій претендент -  папа, якому вдалось здолати імператора в боротьбі за право інвес
титури, але в Києві твердо засвоїли візантійські традиції підпорядкування церкви князівській владі, 
тому претензії пап тут були незрозумілими. А от постійний натиск Германської імперії на схід, підпо
рядкування полабських і частково поморських слов'ян, намагання зробити своїми васалами угор
ських, польських і чеських правителів, не могли не хвилювати не тільки великих князів київських, 
а й волинських, галицьких, полоцьких і туровських князів. На відміну від Візантії активність Гер
манської імперії на сході була для Києва певною небезпекою. З початку Хі ст. і практично до за
гибелі Романа Мстиславича, який вмішався у боротьбу за імператорський престол на стороні свого 
свояка Філіпа Швабського, стримування германської активності на сході було одним із головних
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завдань зовнішньої політики Києва. Для цього служили і династичні шлюби. Правдоподібно, що у 
квітні 1011 р. сам Володимир Святославич одружився з дочкою графа Куно фон Енгінгена і Рошліти, 
яка була дочкою імператора Генріха!!/" Ярослав Мудрий хотів поріднитись з германським імпера
тором, але на Рейні не пішли на цей союз. Тоді Ярослав Мудрий вирішив впливати на політику 
імпеперії шляхом системи союзів з тими князями імперії, які впливали на формування зовнішньої 
політики імперії. Сестра Ярослава була видана за Бернгарда ii, маркграфа Північної марки (1018- 
44).м Невістками Ярослава стали сестра трірського архієпископа Бурхарда та Ода, дочка Лотаря 
Удоі фон Штаде, пізніше маркграфа Північної марки (1056-1057). Це були найвпливовіші з князів 
імперії/" Одночасно Ярослав Мудрий підтримав всіх правителів суміжних з імперією земель. Навіть 
шлюб Анни Ярославни з французьким королем Генріхом і Капетінгом із сторони Ярослава Мудрого 
був привабливим тільки тим, що він діставав союзника на далекому західному кордоні імперії.

Ця тенденція продовжувалась і пізніше, і ізяслав Ярославич, потрапивши у вигнання, шукав 
допомоги не у імператора, а у папи, який не був небезпечним для київського князя. Його син Яро- 
полк в еміграції одружився з Кунегундою, дочкою Отто фон Орламюнде, маркграфа лужицького і 
мейсенського, брата веймарського графа Вільгельма. Вдова маркграфа, мати Кунегунди, була одру
жена вдруге з Дедо !і, маркграфом Нижніх Лужиць, при дворі якого знайшли притулок київські виг
нанці. ̂  Лужицькі, мейсенські і веймарські маркграфи теж були одні з найвпливовіших князів імперії.

Продовженням цієї політики був шлюб сестри Володимира Мономаха Пракседи з Генріхом 
Довгим фон Штаде, маркграфом Північної марки/? Рання смерть маркграфа Генріха і захоплення 
молодою вдовою самого імператора Генріха iV в Києві та Переяславі, напевно, були пораховані за 
великий успіх. Але цей єдиний випадок династичного шлюбу з германськими імператорами через 
відомі вади Генріха став трагедією для Пракседи і нічого не дав й родині в плані політичному. 
Трагедію і безпорадність Пракседи використали Вельфи для боротьби проти Гогенштауфенів. Та й 
сам цей шлюб не був результатом угоди, а скоріше наслідком захоплення палкого Генріха !V.

З німецькою принцесою був одружений першим шлюбом великий князь ізяслав Мстиславич. 
Його дружина була родичкою імператора Фрідріха ! і шлюб цей відбувся задовго до того, як ізяслав 
став претендувати на Київ/" Цей шлюб теж був продовженням традиційної вже політики. Підтри
муючи Гогенштауфенів, Роман Мстиславич не лиш допомагав свояку по дружині, але й теж про
довжував традиційну політику. Його син Данило Галицький видав доньку Софію за графа Гюнтера Vii) 
фон Кафенбурга, комтура хрестоносців/" а сина Романа одружив з спадкоємницею австрійських 
маркграфів Бабенбергів -  Гертрудою/" що дозволило Роману Даниловичу поборотись за Австрійську 
спадщину. Подібно до сталих контактів з графами Штаде, такими ж виглядали контакти з Бабен- 
бергами, особливо в часи боротьби за Галицьку спадщину, коли виступи проти угорців виглядали 
цілком узгодженими. До цієї групи пов'язань слід додати і пов'язання з поморськими князями, ха
рактерні для волинських і, почасти, галицьких князів. Важко допустити, щоби шлюби турівської 
княжни Малфріди Юріївни з Ратибором і чи Саломеї Данилівни з Святоплуком, Вислави Ярополківни 
з Богуславом або Святохни, доньки Казиміра і) з Борисом Всеславичем були продиктовані лише 
торговельними вигодами. Поморські князі були в тісних відносинах з імперією.

В цьому ж контексті, на наш погляд, слід розглядати і шлюби з чеськими князями. М. Баум- 
гартен налічує їх досить багато. Хоча більшість з них гіпотетичні, заперечувати факти таких шлюбів 
неможливо, пояснювати тільки торговельними інтересами -  непереконливо. Чеські князі теж були 
імперськими князями і впливали на формування політики імперії.

Польша була сусідом, який мав найдовші кордони з землями Київської Русі. Взаємні шлюби 
Рюриковичів з П'ястами закономірні. Почалися вони з шлюбу дочки Болеслава Хороброго з Свято- 
полком Володимировичем, тоді турівським князем/' і привели до серйозної конфронтації обох країн. 
Цю конфронтацію припинила лише небезпека розвалу Польші і перетворення й в сателіта імперії. 
У 1042 р ., рятуючи Польшу, Ярослав Мудрий видав свою сестру Марію-Добронегу за Казиміра Від
новника і одружив сина ізяслава з Гертрудою, дочкою Мешка І!/" Незалежна від імперії Польша 
потрібна була обом сторонам. Тому з цього періоду і до самої монгольської навали, а для Галицько- 
Волинської держави і далі, між обома династіями існували найтісніші зв'язки. Постійна загроза стати
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васалами імперії робила польську сторону ініціатором цих контактів. Досить сказати, що з Рюриків- 
нами одружувались сюзерени Польші Болеслав іі Відважний, Болеслав іі), МешкоІН, Болеслав iV Ку
черявий, Казимір Старий, Лєшко Білий, а також цілий ряд удільних князів. Найбільш тісні взаєми
ни з Польшею мали Волинські Мономаховичі. Тут головну роль грали стабільна границя і економічні 
контакти. Через спірні прикордонні питання аналогічних зв'язків з галицькими князями не було. 
Мстислав ізяславич був одружений з Агнесою, дочкою Болеслава III," його сестра Євдокія була дру
жиною Мешка Старого." Син Мстислава -  Роман вмішувався в польські усобиці як в родинні спра
ви. Гремислава Інгварівна була видана за Лєшка Білого," з його дочкою одружився Василько Ро
манович," а з мазовецькою княжною -  Василько Ярополкович." Переяслава Данилівна стала дру
жиною Земивита) Мазовецького, Гремислава Всеволодівна -  Болеслава! Опольського, а Анастасія 
Олександрівна -  Болеслава! Мазовецького." З допомогою сусідніх польських володарів удільні князі 
вирішували свої проблеми, не роблячи різниці між П'ястами та Рюриковичами. Анастасія Львівна 
була дружиною добжинського князя Земовита, другою дружиною Юрія Львовича була Євфімія, донь
ка куявського князя Казиміра. За сохачевського і черського князя Тройдена була видана Марія 
Юріївна." їх син Болеслав-Юрій був останнім галицько-волинським князем з числа нащадків Романа 
Мстиславича. В ХНІ ст. Германська імперія роздробилася на десятки дрібних держав-уділів, в яких 
правили різні династії. Хоча частина північно-західних польських князівств ввійшла в орбіту імперії, 
реальна погроза незалежності Польші відпала. Роздроблення Польші на удільні князівства не озна
чало розвалу польської держави. А боротьба за Краків була боротьбою за першість серед П'ястів. 
Вигаснення другої галицької династії дало змогу польським князям претендувати на Галицько-Волин
ську спадщину, виходячи з тісних родинних зв'язків. Претендентів виявилося так багато, що в їх 
число записалися навіть глоговські князі Генріхи та Ян,"° які були пов'язані з Рюриковичами лише 
через свого пращура Болеслава НІ Кривоустого. З подібними претензіями виступила і Угорщина, 
посилаючись на родинні пов'язання Рюриковичів з Арпадовичами. Династична унія Угорщини з Поль
шею допомогла останній зайняти галицьку частину держави Даниловичів, а наступна унія Польші з 
Литвою дозволила анексувати Галицьке королівство і перетворити його у провінцію.

Сусідом Київської Русі була і Угорщина. Перші контакти з уграми сягають часів Олега. З 
угоркою, ймовірно, був одружений Святослав Ігоревич."' За герцога Ласло Capa була видана Пря- 
мислава Володимирівна.м В 1046 р. Анастасія Ярославна стала дружиною угорського короля Анд
рія!.^  Можна не сумніватися, що союз з Угорщиною теж був складовою частиною політики, спря
мованої на стримування активності Германської імперії. Король Андрій якійсь час перебував у виг
нанні в Києві, його батька усунула від влади Гізела, дружина Стефана і. Обставини міжусобної бо
ротьби змусили Анастасію Ярославну шукати притулку в німецьких землях. Тут вона, схоже, вий
шла вдруге заміж за графа Пото і з допомогою німецьких військ в 1063 р. здобула угорський пре
стол для сина Шаломона при якому стала регентшою. А сам Шаломон мусив скласти васальну 
присягу імперії. Цікаво, що його противники відразу стали шукати допомоги на Русі."' Шаломон 
загинув у половецьких степах, а противники імперії скріпили свій союз шлюбом Ілони, дочки Бели 
І, тоді ще герцога, з Ростиславом Володимировичем, тоді старшим з онуків Ярослава Мудрого.""

На протязі всього XII ст. в Угорщині підтримувались ті сили, які протидіяли імперському впли
ву. В 1112 р. за короля Калмана І була видана Євфімія Володимирівна. Невдача цього шлюбу і пе
ріодична підтримка претензій, прогнаного разом з матір'ю ще до народження, Бориса Калманови- 
ча,"" майже не вплинули на характер відносин між обома країнами. Гейза И був одружений з дочкою 
Мстислава Володимировича -  Єфросинею."? З дочкою хорватського бана Белуша одружився Воло
димир Мстиславич. Бан Белуш був одним з чільних вельмож при угорському дворі."" Брат бана 
Белуша -  Урош И Молодший був великим жупаном Зети. їх сестра була матір'ю короля Гейзи і). 
Обидва брати були опікунами короля в юності і мали великий вплив на нього і в далі. По смерті 
мужа Єфросіния Мстиславна була довший час регентшею і спрямовувала всю зовнішню політику 
Угорщини. Вона була противником унії з Візантією та конфронтації з галицьким князем Ярославом 
Осмомислом. Бела Ні спочатку посадив матір у фортецю Бранічево, а під кінець змусив прийняти 
чернецтво у єрусалимському монастирі іоаннітів.
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Найбільш тісними були зв'язки Арпадовичів з галицькими князями. Сини Ростислава Воло
димировича, природньо, в своїх спробах закріпитись в Галицькій землі шукали підтримки в дядька 
по матері Ласло і. Святополк ізяславич видав дочку Предславу за брата Калманаі -  герцога Алмо- 
ша"" і з допомогою угорців пробував зламати Ростиславичів. Цей союз галицьким князям вдалось 
розрушити. Володимирко Володаревич одружився з дочкою Калманаі."" Угорська допомога забез
печила йому успіхи в боротьбі за об'єднання галицьких земель та розширення їх меж. В 1167 р. з 
Белою iii була заручена дочка Ярослава Осмомисла. Поворот угорської політики і можливість ві
зантійсько-угорського альянсу були сприйняті в Галичі як реальна погроза. Ярослав Осмомисл негай
но підтримав претендента на візантійський престол Андроніка Комнена. Пізніше, ставши імперато
ром, Андронік прикрасив стіни свого палацу фресками, які нагадували йому роки, проведені в 
Галицькій землі. Репресіями пробував імператор Андронік Комнен привести до покори константи
нопольську знать. В 1185 р. підбурений цією знаттю натовп розтерзав імператора. Вже весною 1186 р. 
брати Петро і Асень підняли антивізантійське повстання в Болгарії. Розбиті новим імператором ісаа- 
ком Ангелом, болгарські вожді втекли за Дунай, тобто в землі, які знаходились під галицьким впли
вом. На початку 1187 р. вони вернули з новими силами. З ними прийшли «кумани, народ досі віль
ний, негостинний і дуже войовничий, і ті, що походять з Вордони, котрі насміхаються зі смерті, 
вітка руських, народ милий богу війни." Ще Ф. Успенський пропонував бачити у «Вордоні" спотво
рену форму «бродники" і на підставі цього вважав, що болгари отримали допомогу від Ярослава 
Осмомисла."' «Вордони" може бути і спотворенням назви «Бирлад« (Бирдони). Суті здогадки це не 
міняє. Щоб не допустити і в майбутньому реалізації ідеї візантійсько-угорського альянсу, Ярослав 
Осмомисл вирішив сприяти появі між Візантією та Угорщиною відродженої Болгарії, ісаак Ангел не 
міг цього не зрозуміти. Нову угоду з Угорщиною було скріплено шлюбом імператора з малолітньою 
угорською принцесою. Угорщина готувалась нанести удар в спину болгарським повстанцям. У «Сло
ві" читаємо, що Ярослав Осмомисл «заступив королю шлях затворив Дунаю ворота", тобто, за 
здогадкою М. Тихомирова, блокував проходи в Болгарію. Затворити Дунаю ворота найкраще було 
в районі Залізних воріт -  в ущелині, де Дунай, затиснений відлогами Трансільванських Альп і го
рами Магоча, підступаючими до них з другої сторони. Тоді і фраза «меча бремени чрез облаки" 
означала якийсь реальний факт, спогади про який могли оживити у сучасників картину переправи 
катапульт і інших метальних машин, які разом з лучниками могли «замкнути" Залізні ворота."" «... 
рища в тропу Травню чрес поля на горы" -  теж ремінісценсії болгарської війни. По Д. Ангелову 
«Троянів прохід" -  це гірський прохід від Пловдива, званий пізніше Василицею, добре відомий в 
болгаро-візантійських війнах Х)і-ХІУст.

Смерть Ярослава Осмомисла і боротьба за Галицьку спадщину ознаменували нову фазу га
лицько-угорських відносин. Використовуючи давні родинні зв'язки Арпадовичі вперше виступили пре
тендентами на галицький престол. їх підтримала частина боярства, пов'язана з угорською торгівлею. 
Герцоги Калман та Андрій навіть на короткий час займали галицький престол. За Андрія видав свою 
дочку Олену-Марію галицький князь Мстислав Удатний, уступаючи натиску проугорської партії і виз
наючи угорські претензії на Галицьку спадщину.""

В 1214 р. в Спіші було навіть розділено Галицьку спадщину між Угорщиною та Польшею. Угода 
в Спіші була закріплена шлюбом малолітнього Калмана з Саломеею. Угода ця не була тривкою, але 
пізніше король Казимір і)і використав її для обгрунтування своїх претензій на Галицько-Волинське 
королівство. Продовжуючи боротися за Галицьку спадщину король Бела iV видав доньку Анну за 
нового претендента на галицький престол чернігівського князя Ростислава Михайловича."* Після 
поразки претендента під Ярославом в 1245 р. король почав змінювати політику конфронтації з га
лицькими князями на пошуки нормалізації відносин. Відновлення союзу було скріплено шлюбом 
Льва Даниловича з дочкою Бели )V -  Констанцією."" За умовами цього миру Ростислав був переве
дений подалі від галицьких границь -  в Мачву. Всі династичні пов'язання його нащадків з чеською 
і болгарською династіями відбивають вже інтереси угорської політики."" Як родич Арпадовичів і Лев 
Данилович встрявав в угорські справи в часи Ласло !V. На Закарпатті він отримав жупу Берег, звідки 
здійснював походи в жупи Унг та Мараморош. По вигасненні нащадків Арпада закарпатські феодали 
висували Юрія Львовича та його сина претендентами на угорську корону. Брак джерел не дозволяє
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сказати чому їх ініціатива не отримала підтримки. Переміг Карл Роберт -  внук Марії, старшої сестри 
Констанци, та правнук Бели iV, принц з неаполітанської гілки Анжуйської династії. Син Карла Роберта 
-  Людовік мав найбільше прав на Галицьку спадщину після вигаснення другої галицької династії. 
Рівночасно він був і спадкоємцем Казиміраіі), сестра якого Єлизавета була його матір'ю. Але по 
смерті Людовіка Анжуйського польсько-угорська унія розпалась. Молодша дочка Людовіка -  Ядвіга, 
коронована польською королевою, була видана за великого князя Литви Ягайла. Польсько-литовська 
унія вирішила долю Галицької спадщини. У 1372-79, 1385-87 рр. князь Владислав Опольський три
мав Галицьке королівство як васал угорського короля. В 1379-85 рр. тут управляли безпосередньо 
угорські намісники. Угорська сторона не погоджувалася з включенням Галицької землі до складу 
Польші. Остання теж майже до 1434 р. розглядала Галицьку землю як окреме королівство, з'єдна
не з Польшею персональною унією. До Галицького спадку угорська сторона поверталась в угодах 
з Польшею 1412, 1415, 1423 рр., спираючись на родинні пов'язання і право успадкування,"? але ft 
вдалося зберегти тільки титул королів «Гал і ції і Лодомерії". Цей титул перейшов у спадщину до Ав
стрії і був одним з аргументів претензій останньої на Галичину при розділі Польші в 1772 р.

Династичні пов'язання з скандинавськими королівствами найбільш інтенсивно розвивались до 
середини X)! ст. Занепад знаменитого шляху «з варяг в греки", загострення відносин з шведами та 
датчанами внаслідок суперництва за прибалтійські та фінські землі, де раніше переважав новгород
ський та полоцький вплив, дальше роздроблення Київської Русі -  все це привело до значного ско
рочення зв'язків із скандинавськими сусідами. З середини ХЧ ст. в родині Рюриковичів вже не було 
невісток -  дочок шведських королів як індігерда-ірина, дружина Ярослава Мудрого, чи Христина, 
дружина Мстислава Володимировича. Рюриковичі перестали активно вмішуватись в скандинавські 
справи, як в часи Олафа Святого чи Харальда і!) Хороброго, чиєю дружиною була Єлизавета Ярос
лавна. Останнім відгомоном тих часів, коли Рюриковичі згадували своє вікінгівське походження, був 
шлюб Володимира Мономаха із спадкоємницею англійської династії Гітою Гаральдівною. їх син 
Мстислав-Гаральд цікавився скандинавським походженням Рюриковичів, залишивши сліди цього за
цікавлення в редагованих ним літописах. Він також намагався вернути традицію зв'язків із скандінав
ськими династіями. Його дві доньки інгеборд та Малфрід були видані за датських принців Кнута 
Лаварда та Еріка-Емунда."" Кнут Лавард був ободрицьцьким королем. їх син, названий в честь пра
діда Вольдемаром, став одним з найвидатніших датських королів. Одружився він з родичкою по ма
тері правнучкою Мстислава Володимировича -  Софією, дочкою новгородського князя Володимира 
Всеволодовича. її мати Рікса, дочка польського князя Болеслава !!!, по смерті мужа вдруге вийшла 
заміж за шведського короля Сверкера і."" Королева Софія була незвичайною жінкою і залишила по 
собі слід в скандинавському епосі. По смерті мужа вона вийшла за маркграфа Тюрінгії Людовіка V.

В домонгольську епоху стабільними були зв'язки з аланами та грузинами. Алани (предки 
адигів: кабардинців, черкесів і адигейців, а почасти і осетинів) контролювали степ від Сіверського 
Дінця до Кубані, верхню і середню течію р. Кубані і далі землі до Кавказького хребта.'"" В V!-Vi)icT. 
південна група алан була втягнена в орбіту візантійської політики, що привело до прийняття аланами 
християнства. Алани контролювали шлях через Манич і мали вихід до Каспійського моря через 
гірську дагестанську область Серір, цар якої був їх данником. До Азовського моря вихід був повз 
Тмутаракань. Бл. 1020 р. Мстислав Володимирович переміг князя Редедю і зробив частину алан 
(ясів і косогів) своїми данниками. Але кордони самого Тмутараканського князівства не сягали далі 
Таманського півострова і району, що прилягав до Середньої Кубані,'"' а також кількох пунктів на ста
рому Хазарському шляху, центром яких була Біла Вежа. Хазари, що тут кочували, платили данину 
тмутараканському князю. Вірогідно, що Мстислав Володимирович мав союз з аланами, для скріп
лення якого він сам або його син Євстафій одружились з аланками. Проявом цього союзу міг бути 
перший спільний похід на Дербент в 1033 р.'°^ У 1116 р. в часи найбільших успіхів в боротьбі з полов
цями (в чому алани були зацікавлені не менше), апано-руський союз був скріплений шлюбом Яро- 
полка Володимировича з аланкою.'"" Здогадки стосовно ft походження з одного з апанських городків 
в районі сучасного Чугуєва,'"^ виходячи з самого результату походу виглядають непереконливими. 
Половецькі вежі в Приазов'ї були знесені. Потрійна угода Грузії, Аланії та Києва дала можливість 
переселити на Кавказ в 1118 р. 40-тисячну орду хана Отрока. Повний розгром змусив степовиків іти
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в гори. Такий наслідок був можливим лише при тісному союзі та участі всієї Аланії. Через Аланію 
стали можливими і контакти з Грузією, союз з якою був скріплений шлюбом ізяслава Мстислави- 
ча з Русудан Багратіоні.'"" З середини Хііст. тісні відносини з аланами продовжували підтримува
ти, головним чином, Суздальські Мономаховичі. Аланками, правдоподібно, були дружина Андрія Бо- 
голюбського і дружина його брата Всеволода Велике Гніздо, яку звали Марія.'"" Через Аланію син 
Андрія Боголюбського -  Юрій, якого прогнали з Суздальської землі, дістався до Грузії, де став 
першим мужем цариці Тамар."" Зафіксовано кілька шлюбів з аланками і у Ольговичів. Все це не 
випадково. З X!) ст. торгівля з Кавказом йшла через рязанські та сіверські окраїни, гирло Дону, а 
далі через аланські землі. Ольговичі ще, можливо, утримували Тмутаракань. Всеволод Велике Гніз
до, знаний грузинським літописцям як Савалт, дав допомогу Тамар і и другому мужу Давиду Сослані 
проти племінника Юрія, якого перед тим сам прогнав з суздальської землі.'"" Можливо також, що 
Савалт -  один з Ольговичів, тмутараканський чи трубчевський князь, у якого могли бути тісні кон
такти з Аланією та Грузією. На шляху у торговельний центр Арциз в с. Преградне на р. Великий 
Єгорлик був хрест з руським написом, датований серединою ХІст.'°" Церква св. Димитрія у Воло
димирі на Кпязьмі по характеру декоративного оздоблення, а частково і по його мотивах, нагадує 
церкву св. Хреста, збудовану в 915-921 рр. на о. Ахтамар на оз. Ван, де була резиденція вірмен
ської династії Архунідів."" Було це передачею через осмислення візантійського зодчого, чи Тамар 
посилала до двору суздальського князя майстра знайомого з вірменською школою? Шляхи, які йшли 
через Аланію, були обірвані з монгольським розгромом Аланії. Шлюб Івана Грозного з Марією Тем- 
рюківною ніяк не пов'язаний з давніми традиціями і практично не мав ніякого політичного значення 
для жодної з сторін.

Половці були на протязі довшого часу єдиним сусідом, який загрожував безпосередньо пів
денним і східним кордонами. Не перебільшуючи половецької небезпеки, не можна не помічати ре
гулярності половецьких походів і походів князів в степ. З процесом роздроблення удільним кня
зівствам все важче було організовувати оборону своїх границь, що добре ілюструє переполох у 
Сіверській землі після невдалої виправи Ігоря Святославича в 1185 р. Спроби дипломатичними уго
дами стримати половецькі напади викликали цілий ряд шлюбів з половецькими принцесами: Свято- 
полк ізяславич взяв дочку Тугоркана,'" Олег Святославич одружився з дочкою хана Осолука,"" дочок 
цього ж хана вибрали Юрій Довгорукий та Святослав Ольгович."" Другу дочку Тугоркана взяв Андрій 
Володимирович.'" Але ні угоди, ні шлюби не могли спинити кочовиків, їх штовхали на розбійні 
напади самі умови існування кочових орд в південному степу. З середини Хіі ст. і князів стала 
більше цікавити допомога половецького війська в міжусобних війнах. Так виходить за хана Башкорда 
вдова Володимира Давидовича, щоб забезпечити свому сину Святославу допомогу в боротьбі за 
збереження Вщижського князівства."" Щоб спертись на половецьку допомогу бере собі за дружину 
дочку хана Белука і Рюрик Ростиславич."" А першим розпочав використовувати половецьку допо
могу у міжусобних війнах сіверський князь Олег Святославич. Не уступав йому в цьому і Юрій Дов
горукий. Ці ж міркування лягли в основу шлюбів Мстислава Удатного з донькою хана Котяна,"? Ярос
лава Всеволодовича з донькою Юрія Кончаковича"" і, почасти, Володимира ігоревича з Конківною.""

Половців змінили монголи. На відміну від своїх попередників вони розгромили Русь, обложили 
більшість й земель даниною, вміло підігрівали запал міжусобної боротьби і почасти використову
вали збройні сили підвладних земель для нових завоювань, наприклад тих же самих алан. Здава
лось не могло бути і мови про використання монголо-татарських сил для участі у війнах в інтересах 
Рюриковичів. Але московські князі швидко навчились використовувати ординське військо супроти 
своїх противників під виглядом приборкання антиординських виступів. Також і галицький князь Лев 
Данилович з допомогою монголів розширював границі власної держави, залучаючи до цих походів 
навіть своїх противників, які йшли в похід примушені ординцями. Всі шлюби з ординками не були 
результатами дипломатії Рюриковичів. ініціаторами цих шлюбів часто були самі Чінгізиди. Ці шлюби 
піднімали престиж князів, але помітного впливу на політику не залишили. Не випадково літописи 
не зберегли імен ординок.

Литовські князівства почали відігравати значнішу роль з межі Хііі ст. Першими зуміли оцінити
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сусідство з ними удільні полоцькі князі, які зіткнулись з експансією німців у Прибалтиці. Всеволод 
Борисович, правитель полоцького васального князівства Герсіке, завдяки шлюбу з донькою литов
ського князя Довгирда (Daougueroute) зумів утриматись в Герсіке довший час при повній відсут
ності допомоги з Полоцька.'ю

В повній мірі оцінили піднесення Литовської держави і правителі Галицько-Волинської держа
ви. З племінницею Міндовга одружився Данило Романович,"" дочку Міндовга взяв його син -  Шварн 
Данилович."^ Князь Войшелк Міндовгович уступив свояку Шварну Даниловичу литовський престол 
(1264-1269). Невдала спроба Льва Даниловича продовжити литовсько-галицьку унію привела до за
гибелі Войшелка і довгого періоду литовсько-волинської конфронтації, який скінчився аж із шлю
бом Дмитра-Любарта Гедиміновича з дочкою, скоріше всього, Льва Юрійовича.'^ Після того як ви
гасла династія Романовичів, Дмитро-Любарт Гедимінович аж до самої смерті в 1384 р. боровся за 
реставрацію Галицько-Волинської держави. Цікаво, що вихід з складної ситуації він шукав у ста
рих зв'язках попередньої династії. Другою його дружиною була Агафія Костянтинівна з борисо-гліб- 
ської гілки Ростовських М ономаховичіві Цікаво, що трохи пізніше його стопами пішов і Свидри- 
гайло Ольгердович, опинившись на Волині в подібній ситуації. Його другою дружиною стала Анна 
Іванівна з Тверських Мономаховичів."*

Пов'язання Гедиміновичів з Рюриковичами в X!V-XVcT. були досить інтенсивними. З Рюри- 
ківнами одружувались Гедимін та його син Ольгерд. Ці пов'язання полегшували їм приєднання роз
дроблених полоцьких, смоленських та чернігівських земель. З їх допомогою стримувалася активність 
Москви. Тому з числа Рюриковичів найчастіше партнерами Гедиміновичів були тверські князі. Для 
московської династії велике значення мали шлюби серпухівського князя Володимира Хороброго з 
Оленою Ольгердівною та великого князя Василя Дмитровича з Софією Вітовтівною. Великі надії 
покладались на шлюб доньки Івана II) Васильовича Олени з великим князем Литви Олександром Ка- 
зиміровичем. Але всемірне підпорядкування шлюбу однобоким політичним цілям Московської дер
жави на заході прирекли його на невдачу і особисту трагедію для Олени Іванівни.

Пробували шукати допомоги в російських землях, відновлюючи союзи скріплені шлюбами, ук
раїнські Гедиміновичі, які боролись проти польського натиску, подібно до Дмитра-Любарта Геди
міновича. Не будемо брати до уваги князя Дмитра Корятовича Боброк-Волинського, одруженого з 
Анною Іванівною, сестрою Дмитра Донського.'^ Цей князь сам виїхав на російську службу. Київ
ський князь Володимир Ольгердович шукав допомоги в Москві та Твері. Угода, скріплена шлюбом 
його доньки з кашинським князем Василем Всеволодовичем'^ не принесла успіху. Його внук Семен 
Олелькович видав доньку за останнього великого князя тверського Михайла Борисовича.'^ Обидва 
шукали можливості відстояти свій суверенітет.

Ці ж причини спонукали і Корибута Ольгердовича шукати допомоги у рязанських князів. Ці 
зв'язки не принесли бажаних результатів. Московські князі невпинно, не вибираючи засобів, при
єднували до себе землі інших Рюриковичів, які були змушені всі свої сили і ресурси віддавати цій 
боротьбі. Через це ні рязанські, ні тверські, ні суздальські чи ростовські князі не могли допомогти 
українським та білоруським Рюриковичам чи Гедиміновичам відстояти свої уділи. Такою ж участю 
закінчувались подібні надії мангупських князів чи молдовських господарів. Звернення ж до Москви 
завершувалось втратою удільних прав і приєднанням до Московської держави.

Наведені приклади дозволяють сказати, що до 1240 р. шлюбна політика в основному була 
підпорядкована інтересам Київської Русі і земель, які в неї входили. Після монгольської навали князі 
переважно виходили з інтересів своїх уділів.

' Сахаров А. Н. Дипломатия Древней Руси. М., 1980, с. 22 -36 , 89-104
з Шахматов А. А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908, с. 375-377; Рыба

ков Б. А. Древння Русь. Сказания. Былины. Летописи. М., 1963, с. 195-196; Прозоровский Д. И. О родстве 
св. Владимира по матери / /  Зап. имп. АН, т. 5, с. 17-26; Срезневский И. И. О Малуше, милостнице в. кн. Оль
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ги, матери в. к. Владимира / /  там же, с. 27-33; Соловьев А. В. Был ли Владимир Святой правнуком Свенелда? 
/ /  Записки русск. науч. ин-та в Белграде, вып. 17, 1939, с. 37-64; Лихачев Д. С. «Устные летописи» в составе 
Повести временных лет / /  Ист. зап., 17, 1945, с. 201-224

з Войтович Л. В. Генеалогія династії Рюриковичів.., с. 55 
* там же, с. 150 
s там же, с. 151 
є там же, с. 166 
? там же, с. 103 

з там же, с. 40 
з там же, с. 40 
ю там же, с. 33 
" там же, с. 56 
із там же, с. 33 
із там же, с. 3 5 -3 6  

" там же, с. 36 
'з там же, с. 34
'б Войтович Л. В. Волинська земля княжих часів.., с. . 16-18 
і7 Войтович Л. В. Генеалогія династії Рюриковичів.., с. 115 
із там же, с. 114
і9 Махновець Л. Літопис Руський. К., 1989, с. 369
30 Vernadskij G. Rełations byzantino-russes au X)!!-e siecie / /  Bizantion, 4, 1927-1928, s. 269-279
31 Graia H. Drugie małżeństwo Romana Mscisiawowicza / /  Siavia Orientals, 1982, s. 116-117
33 Dąbrowska E. Kroiów poiskich reiikwiarz koronacyjny Krzyza Świętego / /  Kuitura sredńiowieczna i staro- 

poiska. Studia ofiarowane Aieksandrowi Gieysztorowi.., W., 1991, s. 86 
зз Войтович Л. В. Генеалогія династії Рюриковичів.., с. 154 
з* там же, с. 118, 166 
зб там же, с. 119
36 там же, с. 120-121
37 там же, с. 31 
зб там же, с. 37 
39 там же, с. 150
30 там же, с. 151
31 там же, с. 54 
зз там же, с. 55 
зз там же, с. 56
з* там же, с. 55 -56
36 там же, с. 55
зо там же, с. 56-57
37 там же, с. 57 
зб там же, с. 57
39 там же, с. 58
40 там же, с. 57
41 там же, с. 59 
43 там же, с. 115
43 там же, с. 59, 66, 62
44 там же, с. 68 
46 там же, с. 59
46 там же, с. 122
47 Войтович Л. В. Болохівські князі / /  «Київ», 1991, N$8, с. 158-159 
46 Войтович Л. В. Генеалогія династії Рюриковичів.., с. 58
49 там же, с. 86 
зо там же, с. 40 
бі там же, с. 41-43
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si Wo!ff J. Rod Gedimina. Dodatki i poprawki do dzie! К. Stadnickiego «Synowie Gedymina», «Oigierd i Kiej
stut», «Bracia Władysiawa Jagiełły Otgierdowicza» we Lwowie 1867. Kr. 1886 s. V), 4 - 5  

S3 Войтович Л. В. Генеалогія династії Рюриковичів.., с. 29 
з* там же, с. 32 
S3 там же, с. 39 

* зб там же, с. 32 

з? там же, с. 60 
зз там же, с. 104-105
so Оболенский Д. Связи между Византией и Русью в X!-XV вв. / /  X!!! Международный конгресс истори

ческих наук (Москва, 16-23 августа 1970) М., 1970, с. 2 -3  
зз там же, с. 9
з' Малинин В. Старец Елиазарова монастыря Филофей и его послания. К., 1901; Чаев Н. С. «Москва -  

третий Рим», в политической практике московского правительства XV! в. / /  Ист. зап., т. 17, 1945; Лихачов 
Д. С. Национальное самосознание Древней Руси. М. -Л., 1945; Лурье Я. С. О возникновении теории «Москва
-  третий Рим» / /  Труды ОДРЛ, т. 16, М. Л., 1960; Масленникова Н. Н. К истории создания теории «Москва
-  третий Рим» / /  там же, т. 18, М. -Л., 1962

зз Войтович Л. В. Генеалогія династії Рюриковичів.., с. 172 
зз там же, с. 12 
з* там же, с. 15 
зз там же, с. 29
зз Posse О. Die Margrafen von Meissen. Leipzig, 1881 
37 Войтович Л. В. Генеалогія династії Рюриковичів.., с. 102-103 
зз там же, с. 108-109  
зз там же, с. 118 
7° там же, с. 118-119
71 там же, с. 13
72 там же, с. 16, 28
73 там же, с. 113
74 там же, с. 113 
7з там же, с. 117 
7з там же, с. 116 
77 там же, с. 115
7з там же, с. 119-121 
7з там же, с. 121-122
3° !ванов. Картка з історії Волині на початку X)V віку. -  Записки НІШ т. !, Лв., 1892, с. 133
31 Войтович Л. В. Генеалогія династії Рюриковичів.., с. 9-10
32 там же, с. 15
33 там же, с. 28
34 Scriptores Rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum. v. 1 Ed. !. Szent- 

petery. Bp., 1937. p. 377-378, 381
зз Войтович Л. В. Генеалогія династії Рюриковичів.., с. ЗО
зз Толочко П. П. Борис Коломанович / /  Толочко П. П. [сторичні портрети. К., 1990, с. 157-186 
37 Войтович Л. В. Генеалогія династії Рюриковичів.., с. 110 
зз там же, с. 110 

зз там же, с. 41 

зз там же, с. 3 2 -3 3
31 Успенский Ф. И., Образование второго Болгарского царства. Одесса, 1879, с. 3 5 -3 6
32 Тихомиров М. Н., Древняя Русь. М., 1975, с. 3 3 -3 4
33 Войтович Л. В. Генеалогія династії Рюриковичів.., с. 130
34 там же, с. 66 
зз там же, с. 118
зз там же, с. 67-68
37 Matijow J. Der po!nisch-ungarische Streit urn Ga!izien und Lodomerien / /  Jahresbericht der К. K. !! Ober- 

gimnasium im Lemberg fur das Jahr. 1886, s. 2 8 -3 0



-  47 -

su Войтович Л. В. Генеалогія династії Рюриковичів.., с. 108; Lund John De rusiske agteskaber: dynasti-oy 
a!!iancepo!itic і 1130 ernes Danske borgerkrig / /  Historisk tigskrift (Kbenhavn), 92 (2), 1992, p. 225-263

99 Войтович Л. В. Генеалогія династії Рюриковичів.., с. 110-111 
їм Ковалевская ВІ Б. Кавказ и аланы. М., 1984
і"' Монгайт А. Л. О границах Тмутараканского княжества в X! в. / /  Проблемы общественно-политичес

кой истории России и славянских стран М., 1963, с. 54-61
и* Минорский В. Ф. История Ширвана и Дербента Х-Х! веков. М., 1963 с. 70-71 
им Войтович Л. В. Генеалогія династії Рюриковичів.., с. 104
'"і Плетнева С. А. Половецкая земля / /  Древнерусские княжества Х-ХШвв., М., 1975, с. 270-271 
юз Войтович Л. В. Генеалогія династії Рюриковичів.., с. 108-109 
'м там же, с. 149-150 
"7 там же, с. 151-152 
мз Картліс цховреба, т. !!, с. 36
юз Кузнецов В. А., Медынцева А. А. Славяно-русская надпись Х)в. из с. Преградного на Северном Кавка

зе / /  КСИА, 144, 1975, с. 11-17
Якобсон А. Л. Очерк истории зодчества Армении V-XViiBB. М. Л., 1950; Арутюнян В. М., СафарянС. А. 

Памятники армянского зодчества. М., 1951
і" Войтович Л. В. Генеалогія династії Рюриковичів.., с. 39 
"з там же, с. 46 
"з там же, с. 105, 55 

там же, с. 105 
"з там же, с. 34 
"6 там же, с. 126 

там же, с. 128 
"з там же, с. 153 
"9 там же, с. 58 
мо там же, с. 24 
мі там же, с. 116 
м2 там же, с. 119 
мз там же, с. 123 
м* там же, с. 161 
М5 там же, с. 180 
мо там же, с. 172 
м7 там же, с. 178 
мо там же, с. 181



7. ПЯЛКГИКА УСПАДКУВАННЯ КНЯЖИХ П РЕ С 70Л /В

Любецький та Витичівський снеми дійшли компромісу в справі закріплення земель за певними 
гілками Рюриковичів. Витичівський снем, здається, навіть відновив в Смоленську нащадка Ігоря 
Ярославича, декларуючи право кожної гілки володіти батьківським спадком.'

Але практика успадкування не лише київського престолу, але й старших та молодших прес
толів в землях, залишилася старою. Полоцькі і галицькі гілки, Вячеславичі та ігоревичі і надалі за
лишалися вилученими з числа спадкоємців київського престолу. Незважаючи на порушення правил 
успадкування Мономаховичами та Ольговичами в боротьбі за Київ, в практиці успадкування столів 
всередині земель змін не відбулося. В кожній землі старшим князем лишався старший в даній гілці 
династії. Продовжували діяти старі засади обмеження числа спадкоємців. Так з числа спадкоємців 
Юрія Довгорукого були вилучені сини його старшого сина Ростислава, який помер при житті батька. 
Незважаючи на підтримку Рязані та Смоленська, вони не змогли утриматись на старших столах у 
Суздальській землі. Великий князь і митрополит підтримували кандидатуру Михайла Юрійовича, а 
потім Всеволода Велике Гніздо, чиї права були «законними". Вже у XV ст. з числа претендентів на 
тверський стіл відпали сини Івана Івановича, який помер при житті батька Івана Всеволодовича. З 
цієї самої причини відпали з числа спадкоємців галицько-волинського престолу князі Острозькі. їх 
предок Роман Данилович помер бл. 1261 р. при житті батька. Його син Василько вилучався з числа 
спадкоємців короля Данила і мусив задовольнитись Слонімським князівством у володіннях батька 
та діда по материнській стороні."

Всередині земель князі продовжували переміщатись з «молодшого" стола на «старший", подіб
но до того як це було загалом на Русі до Любецького снему, коли Ярослав Мудрий починав княжити 
в Ростові, потім перейшов в Новгород на місце померлого старшого брата Вишеслава і далі перей
шов до Києва. При кожній зміні князя в Чернігові проходив переросподіл столів у всій Чернігівсь
кій землі. Так князь ігор Святославич, герой «Слова", княжив у Путивлі (1161-1164), потім перейшов 
у Курськ (1164-1178), звідти в Новгород-Сіверський (1178-1198), а накінець в Чернігів (1198-1202).

В кінці X)! ст. існувала небезпека поділу Чернігівської землі на дві частини: Чернігівську та 
Сіверську (окремі дослідники помилково вважають, що такий поділ наступив) як наслідок суперницт
ва між двома гілками Ольговичів. Але в 1190 р. шлюбом дочки Ігоря Святославича та найстаршого 
з внуків великого князя Святослава Всеволодовича -  Давида Ольговича" було скріплено угоду між 
обома гілками Ольговичів, яка зберегла формальну єдність Чернігівської землі і старий принцип ус
падкування. Внаслідок цієї угоди ігор Святославич в 1198 р. став чернігівським князем, а його сини, 
як молодші в роді, отримали тільки Путивльське князівство, що і підштовхнуло їх до боротьби за 
Галицький спадок.

Але це був лише тимчасовий компроміс. Було зрозуміло, що молодша гілка Ольговичів роз
почне боротьбу за відновлення своїх прав. У той же час старша гілка прагнула залишити за собою 
не лише чернігівську частину землі, але і Новгород-Сіверський. У 1206 р. в Чернігові відбувся снем. 
Прийнято вважати, що там було вирішено лише підтримати претензії путивльських ігоревичів на 
Галицьку землю. Однак спостереження за наступними переміщеннями князів в Чернігівській землі 
дозволяють допустити, що на цьому снемі були поширені принципи Любецького снему на Чернігів
ську землю, тобто кожен пагінець обох гілок Ольговичів отримав свою «отчину". Проти цього рішення 
пробував виступати сильний курський князь Олег Святославич, але у 1226 р. був змушений скори
тись чернігівському сюзерену Михайлу Всеволодовичу, так і не добившись Новгорода-Сіверського, 
на який мав право при старій практиці успадкування. А рішення про підтримку претензій ігоревичів 
було вже вторинним. Це була плата Всеволода Святославича ігоревичам за їх підтримку рішень Чер
нігівського снему 1206 р.
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Рішення, прийняті в 1190 та 1206 рр. зупинили розділ Чернігівської землі між двома гілками 
Ольговичів. Саме, виходячи з цих рішень Всеволод Святославич міг піти на угоду з Рюриком Рос- 
тиславичем, передаючи йому Чернігів в обмін на Київ без права передачі спадкоємцям, інакше 
важко пояснити угоду 1210 р. з правової точки зору.

Схоже становище було і в інших землях. В 1170 р., помираючи, сюзерен Волинської землі, 
недавній великий князь київський Мстислав ізяславич взяв присягу з брата Ярослава не виганяти 
його синів з володимирської частини Волині. Ярослав ізяславич дотримав присягу: у Володимирі- 
Волинському став княжити Роман Мстиславич, а Ярослав зберіг старшинство, залишаючись луць
ким князем. Так само сюзеренами Волині були його сини інгвар і Мстислав Ярославичі, які теж 
княжили у Луцьку. А дальший поділ Волині на уділи йшов відповідно між синами Мстислава і Ярос
лава ізяславичів в межах їх батьківщин. Так бл. 1180 р. Східна і Західна Волинь були роздроблені 
між синами Ярослава, які отримали відповідно Луцьке, Дорогобузьке, Пересопницьке і Шумське 
князівства, та синами Мстислава, за якими залишилися відповідно Володимирське, Берестейське 
і Белзьке князівства, тоді як Дорогичин отримав син Ярополка ізяславича -  представник наймолод
шої гілки волинської династії. Ставши сюзереном Галицької землі, Роман Мстиславич, як водночас 
і володимирський князь, залишався васалом сюзерена Волині. Така ситуація не виглядає незви
чною. Подібно і король Англії, як герцог Аквітанії, був васалом французького короля. Через це 
Роман і висунув на великокнязівський престол інгваря Ярославича. Через це він і пропонував прий
няти «добрий порядок", що давало йому, як курфюрсту галицькому, законні підстави на київський 
престол. Через це і сини Романа без застережень визнавали сюзеренітет інгваря Ярославича, а 
потім і Мстислава Німого.

Можна припускати, що принципи Любецького снему були прийняті в кінці ХІІ-ХІІ! ст. і князями 
Туровської землі, закріпляючи окремі уділи за спадкоємцями синів Юрія Ярославича.

По суті цих же принципів дотримувались князі полоцької династії після повернення з візан
тійського заслання.

Звернення на межі Х!!-Хі!! ст. до практики, прийнятої на Любецькому снемі означало, що 
рішення цього снему виправдали себе за довгий час. І, справді, князі вели боротьбу за Київ, але 
ніколи землі не вели боротьби за спірні території одна з іншою. Захоплення Володимирком при
кордонних волинських фортець було винятком, який викликав осуд у сучасників. Всередині земель 
князі вели боротьбу за «старші" удільні столиці, але цю боротьбу не можна на підставі джерел трак
тувати як боротьбу за розширення границь уділів.

В Х!і! ст. спроба припинити розпад дрібних уділів привела до поділу князівств на частки (пер
шими це спробували рязанські князі, що привело до трагедії в ісадах в 1217 р.), за володіння якими 
була така сама боротьба і всередині яких зберігалися такі самі принципи успадкування. Ця прак
тика стала широко застосовуватися особливо в XtV -  XV ст., коли роздроблення окремих князівств 
дійшло до абсурду: були князівства, які складалися з 2 -  3 сіл, на які претендували 5 - 6  спадко
ємців.

Лише московські князі в XiVcT. почали переходити до практики прямого успадкування, яку 
зуміли остаточно закріпити з кінця XV ст., і то будучи змушеними вдаватись до терору відносно своїх 
родичів. Але навіть у XV! ст. спостерігаються рецидиви старої практики, коли боярство було готове 
присягнути Володимиру Старицькому, а не сину !вана Грозного. Московська династія запровадила 
і силою утвердила ще один принцип успадкування -  передачу великим князям т. з. «виморочних" 
уділів, тобто тих князівств, де не залишалося спадкоємців з прямої лінії, нехтуючи правами інших 
спадкоємців.

У інших землях і князівствах роздроблення уділів на більш дрібні уділи залишав в силі стару 
практику успадкування, що привело окремі князівства до остаточного розпаду на володіння, які були 
частками одного населеного пункту, часто навіть села, як це мало місце в уділах Стародубського 
князівства у Суздальській землі та в ряді уділів Верхівських князівств у Чернігівській землі. Такі 
володіння самі сходили з політичної арени, автоматично перетворюючись у вотчини спадкоємців
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своїх князів, які стали шукати щастя на службі у сусідніх володарів, часто продовжуючи зберігати 
у зверненнях до своїх нечисленних підданих традиційну титулатуру, що знайшло свій відбиток у 
грамотах і актах, які збереглися.

Брак джерел не дозволяє докладніше прослідкувати практику успадкування у випадках вигас- 
нення чоловічої лінії династії. Можна припускати з досить великою вірогідністю, що позашлюбні і 
адаптовані діти мали рівні права з іншими відносно успадкування. Стосовно адаптованих можна 
судити з заповіту волинського князя Володимира Васильковича (1288). Напевно позашлюбні діти 
адаптувалися їхніми батьками і, таким чином, отримували право на спадщину. Так право на Галиць
ку спадщину Олега Ярославича, сина Ярослава Осмомисла і Насті з Чагрович, признавали і галицькі 
бояри і навколішні князі. У випадку повного вигаснення чоловічої лінії династії право на спадщину 
переходило до потомків по жіночій лінії у такому ж порядку. На цій піставі і Мстислав %атний і 
ігоревичі, а пізніше угорські і польські династи претендували на Галицьку спадщину.

В цілому практика успадкування, якої дотримувалися Рюриковичі, сприяла подальшому роз
дробленню князівств. Роман Мстиславич пропонував перейти до європейської практики успадку
вання, що могло зменшити гостроту боротьби за київський престол, а також, в значній мірі, зу
пинити процес дроблення самих земель і удільних князівств. Ця ідея не була реалізована, а мон
гольська навала зробила неможливими нові спроби їі втілення. Московська династія прийняла ор
динську практику успадкування і проводила її ординськими методами, що дозволило їй об'єднати 
російські землі навколо себе. У більшості земель дотримання традиційної практики успадкування 
привело до повного роздроблення і втрати суверенітету.

' Войтович Л. В. Генеалогія династії Рюриковичів.., с. 31-32  
з там же, с. 121-122 
з там же, с. 58
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Кордони Волинської землі, які вже до 1132 р. були сформованими, істотних змін до монголь
ської навали не зазнали. Від замку Візна на р. Нарев, який у 1145 р. був переданий сюзерену Волині 
сюзереном Польші Владиславом !і, кордон Волині йшов по нижній і середній течіях р. Нарев, повз 
м. Сурож, далі по р. Орля, лівій притоці Нарева, на якій лежало м. Бельськ, і р. Нурець, повз м. 
Брянськ, до її впадіння у Західний Буг. Від Дорогичина до Берестя кордон йшов по Західному Бугу. 
Територію між ними прикривало м. Мельник. По Бугу, межа, ймовірно, йшла до боліт в районі 
Володави, в гирлі якої була розташована однойменна фортеця, а у верхів'ях -  фортеця Андріїв. 
Далі, на південь, знаходилося м. Верещин, від якого границя йшла західніше Угровська і Холма 
по р. Вепр. Підступи до Холма прикривали фортеці Комов, Ухань та Столп'є. Від Щекарева Холмська 
волость переходила в Червенську, кордон якої продовжувався по р. Вепру до Щебрешина і далі в 
районі рік Танви і Раті доходив до кордонів Галицької землі. Основна маса міст Червенської волості 
була зосереджена в басейні Гучви: Грубешів, Грабовець, Тернава, Чернечеськ, Сутейськ. Крайньою 
південно-західною фортецею був Любачів. Природньою межею Галицької і Волинської земель був 
вододіл між басейнами Дністра і Прип'яті. Південні кордони Белзької волості розпочиналися від 
верхніх течій Любачівки і Раті. Тут регіональними центрами були Белз і Бужеск, а прикордонними 
замками городища Глинське, Гринчуки, Завадів, Зарудці, Куликів, Потелич і Олесько, а також Пліс- 
несько. Суміжні землі у верхів'ях рік ікви, Вілії та Горині сформувалися у окрему [Думську волость. 
Простір між Пліснеськом і Шумськом прикривав Кременець. У Погоринні лежали дві важливі волості 
-  Дорогобузька і Пересопницька. У верхів'ях Горині значним містом був Тихомль. Від Тихомля межа 
заслонялась Погоринським вузлом оборони з ізяславом Волинським, Гнойницею, Кам'янцем, Да- 
ниловим, Стіжком. На межах вододілу басейнів Прип'яті, Дніпра, Південного Буга та Дніпра, між 
Київською, Галицькою і Волинською землями, лежала Болохівська волость, яка межувала з поло
вецьким степом. Болохівська земля з містами Болохів, Котельнич, Божеский, Меджибіж, Мунарів, 
Шеломниця, Полоний, Межимостя, Колодяжин, Городок Болохівський, Кудин, Кобуд, Дядьків, Дере
вин та Возвягель належала безпосередньо до Києва і була приєднана до Волині тільки на початку 
ХЧ) ст. Східні межі з Київською землею пролягали вздовж правобережжя Горині, причому Корчесь- 
кий вузол оборони з містами Корчеськ, Сапогинь, Семич, Куниль і Гольско, був закріплений за Во
линню у другій половині Хіі ст. В межах Пересопницької, Луцької та Володимирської волостей при
роднім північним кордоном були болотяні смуги на правобережжі Прип'яті, що колись розмежову
вали волинські та дреговицькі землі. Тут Дубровиця і Степань належали до Турівської землі, а Чор- 
торийськ -  до Волині. Далі кордон проходив десь в районі боліт у середній течії рік Стохід і Тур'я. 
Крайньою північною точкою у цьому районі був Кам'янець. У верхній течії Прип'яті прикордонною 
фортецею було Ратне. Берестейська волость межувала з Турівською землею у верхів'ях Лісної та 
Ясельди. Тут були міста Здитов і Кам'янець на Лісній. Понімання з містами Городно, Новогрудок, 
Турійськ на Німані, Волковиськ і Слонім входило до складу Волині до часу входження цих земель 
до складу Литовської держави у другій половині ХІНст.'

У 1132 р. вся Волинська земля належала молодшому Мономаховичу -  Андрію Володимировичу, 
васалом якого був городенський князь Всеволодко Давидович.

15.04.1132 р. помер великий князь київський Мстислав Володимирович. Його місце заступив 
молодший брат Ярополк Володимирович, який до того часу займав стіл в Переяславі. Згідно з 
традицією успадкування Ярополк Володимирович перевів з «молодшого" Турова в «старший" Пере
яслав наступного брата Вячеслава Володимировича. Переяславська земля була надана батькові Во
лодимира Мономаха -  Всеволоду Ярославичу згідно заповіту Ярослава Мудрого. Тому переяслав
ський престол у сім'ї Мономаховичів вважався найстаршим. Але переяславський князь був не тільки 
другим по старшинству серед Мономаховичів і першим претендентом на Київ, але й очолював обо-
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рону всього півдня від кочового степу. Це давало можливість потім в'їхати в Київ прославленим 
полководцем як це зробив Ярополк Володимирович. Однак така перспектива не влаштовувала спо
кійного і нерішучого Вячеслава Володимировича. Він самовільно покинув Переяслав і вернув в Турів. 
Великий князь Ярополк Володимирович був зв'язаний польсько-угорською війною в якій він через 
свого молодшого брата волинського князя Андрія підтримував угорського претендента Бориса Кал- 
мановича, який доводився йому племінником. Тому, щоб швидко заповнити Переяславську лінію 
оборони, він викликав з Новгорода старшого з синів Мстислава Володимировича -  Всеволода і 
посадив його в Переяславі. Фактично це було чергове порушення права успадкування. Але на цей 
раз воно торкалося самих Мономаховичів. Найбільш активний з них -  суздальський князь Юрій 
Довгорукий виступив проти старшого брата і заявив свої претензії на Переяслав. Щоб відстояти 
Переяслав і заспокоїти Юрія, Ярополк Володимирович викликав з Полоцька [зяслава Мстиславича, 
замінивши його братом Святополком. Тим самим він хотів продемонструвати, що переяславський 
князь не буде претендентом на великокнязівський престол. Всеволод повернувся в Новгород, де 
незабаром зіткнувся з виступом місцевого боярства, яке закінчилось фактичною організацією бо
ярсько-бюргерської республіки з обмеженою владою запрошеного князя. Однією з причин виступу 
новгородців було залучення новгородських ресурсів до міжусобної боротьби за межами інтересів 
Новгородської землі. Віче Полоцька теж прогнало Святополка Мстиславича і запросило єдиного з 
представників старої полоцької династії, який залишався в Полоцькій землі після вигнання Мстис
лавом Володимировичем полоцьких князів, -  Василька Святославича. Фактично була відновлена не
залежність Полоцької землі від Києва. Щоб врятувати становище, Ярополк Володимирович знову 
силою повернув в Переяслав Вячеслава Володимировича, перевів у Мінськ ізяслава Мстиславича, 
передавши йому і турівські володіння Вячеслава. Святополк Мстиславич отримав Псков. Врахову
ючи, що Смоленську землю тримав Ростислав Мстиславич, володіння полоцької династії оточува
лось силами Мономаховичів, і вигнання залишок цієї династії мало стати питанням часу. Але плани 
великого князя порушив його брат Вячеслав, який знову самовільно покинув Переяслав. Окрім цього 
виділення Псковського уділу прискорило вибух у Новгороді.

Ярополк Володимирович спробував утримати ситуацію під своїм контролем з допомогою чер
гового компромісу -  він виділив ізяславу Мстиславичу Пінський уділ в Турівській землі, а Юрію Дов
горукому запропонував Переяслав з умовою передачі Мстиславичам Суздальської землі. Після дов
гих переговорів Юрій Володимирович погодився віддати лише ростовську частину землі. Тоді Мстис- 
лавичі перестали слухати великого князя і в союзі з Всеволодом Ольговичем повели боротьбу за 
Переяслав. В розпалі цієї боротьби і стався вибух у Новгороді.

Наступним компромісом Києва було надання Переяслава наймолодшому Мономаховичу -  Анд
рію Володимировичу, повернення Юрію Довгорукому Ростова і його приборкання з допомогою Оль- 
говичів, а також надання Волині ізяславу Мстиславичу. Так найстарша гілка Мономаховичів впер
ше з'явилася на Волині.

В 1135 р. вся Волинська земля перейшла до ізяслава Мстиславича. Городенський князь Всево
л о д а  Давидович став його васалом.^ Але втрата Мономаховичами Києва, невдала боротьба з новим 
великим князем Всеволодом Ольговичем через пасивність Юрія Довгорукого, який не захотів підтри
мати коаліцію Мономаховичів, вирішуючи власні проблеми відносин з Новгородом Великим, привели 
до того, що в 1142 р. ізяслав Мстиславич мусив погодитись на виділення на Волині Дорогичинського 
князівства для Ігоря Ольговича, який залишився васалом великого князя. Більше того -  на пере
говорах з братами, які претендували на Переяславську спадщину, Всеволод Ольгович пропонував 
їм волинські волості Берестя і Чорторийськ, плануючи, таким чином, дальше розчленування Волині. 
Зрозуміло, що великий князь не був зацікавлений в роздробленні Волині, він хотів лише витісни
ти Мономаховичів з Волині. Це йому і вдалося після чергової усобиці, ізяслав Мстиславич отри
мав «старший-) переяславський стіл, якого домагались брати великого князя. Але у Переяславській 
землі була виділена волость у Городці-Остерському, яку залишили за Ігорем Ольговичем. Рівночасно 
володіння цього князя збільшилися внаслідок надання Берестя і Чорторийська на Волині. А решту 
волинських земель з Володимиром отримав син великого князя -  Святослав.
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Враховуючи, що ігор Ольгович, як наступний після Всеволода по старшинству серед Ольго- 
вичів, мав успадкувати Київ, а синів у нього не було, то і його володіння на Волині перейшли би 
до Святослава Всеволодовича, що давало йому прекрасні можливості для боротьби за Київ по смер
ті Ігоря. Однак планам Всеволода Ольговича не судилося збутися, ігор Ольгович не зумів в 1146 р. 
утриматися в Києві. Цим була вирішена доля волинських володінь Ольговичів. ізяслав Мстиславич 
легко вигнав турівського князя Юрія Ярославича, якого послав було на Волинь Вячеслав Володи
мирович, уявивши себе великим князем. Волинським князем став Володимир Андрійович (1146- 
1148). Цим самим відновлювалась традиція за якою Волинська земля була леном молодшої гілки 
Мономаховичів. Але князь Володимир був одружений з дочкою лідера Ольговичів -  Святослава,^ 
а Ольговичі взяли сторону Юрія Довгорукого. Володимир, спочатку таємно, а потім явно перейшов 
на їх бік. Тому ізяслав Мстиславич змушений був перевести його у Білгород (1150), а потім -  у 
Дорогобуж (1150-52), Гіересопницю (1152-54) і в Берестя (1154-56), подалі від Ольговичів та Юрія. 
Нарешті, з допомогою Юрія Довгорукого, князь Володимир Андрійович утвердився в Дорогобужі 
(1156-70), фактично відірвавши цей уділ від Волині і проводячи політику ворожу и сюзеренам. Лише 
в 1174 р., ліквідувавши дорогобузький уділ, Ярослав ізяславич повернув Волині погоринські землі.*

Таким чином у середині Хіі ст ., в часи боротьби за Київ, Волинська земля роздроблюється 
на ряд уділів. В 1149 р. ізяслав Мстиславич виділив для молодшого брата Володимира Луцьке кня
зівство. В 1150 р. він передав це князівство старшому за Володимира брату -  Святополку, який за
лишився без уділу. Отримавши в 1152 р. Володимир, Святополк Мстиславич зберіг і Луцьк. Але вже 
в 1154 р ., по його смерті, Луцьке князівство отримав Ярослав ізяславич, змушений залишити Нов
город. Ярослав княжив в Луцьку до своєї смерті в 1180 р. З 1170 р. він був сюзереном Волині і це 
дозволило йому тричі на короткий час здобувати Київ.з

Пересопницький уділ виник з цих же причин, ізяслав Мстиславич спочатку посадив там дядька 
Вячеслава Володимировича (1147-1149), щоб мати можливість його контролювати. Зайнявши Київ, 
Юрій Довгорукий вирішив використати Пересопницьке князівство як плацдарм для поступового відво- 
ювання Волині. Він посадив туди своїх синів ґліба (1149), Мстислава (1150) та Андрія Боголюбського 
(1150-1151). Причому останній з Пересопниці управляв і Турівською землею, сили якої теж були 
спрямовані проти Мстиславичів. Прогнавши Юрійовичів, ізяслав Мстиславич повернув Волині Пере
сопницьке князівство і посадив тут Володимира Андрійовича (1152-54). Потім це князівство отри
мав Мстислав ізяславич (1154-56), який, ставши сюзереном Волині, на короткий час ліквідував цей 
уділ.

В 1157 р. виникло Шумське князівство, престол якого отримала наймолодша гілка Волинських 
Мономаховичів: Ярополк ізяславич (1157-1166 чи 1168) та його син Василько (1168? -  1180?). Періо
дично виникали столи в Бересті, Дорогичині та Бужеську. Причому і їх князі неохоче мирилися з 
роллю васалів сюзерена Волині, який вів боротьбу за Київ.

Втративши Київ, Мстислав ізяславич залишився сюзереном Волині. Крім Дорогобузького кня
зівства всі волинські уділи, включаючи і Городенське князівство, були його васалами і їх князі брали 
участь у його походах. В 1170 р. вмираючий Мстислав ізяславич переконав брата Ярослава ізясла- 
вича, з метою уникнення можливих усобиць між волинськими князями, розділити Волинь між двома 
гілками Волинських Мономаховичів на Східну та Західну. Молодшій гілці залишилася Східна Волинь, 
але сюзереном Волині став луцький князь. Це означало, що волинські князі домовилися приміни- 
ти у своїй землі загальні засади успадкування земель, прийняті на Любецькому снемі. Щоб надалі 
забезпечити перевагу за своїми спадкоємцями в старшинстві серед волинських князів, Ярослав 
Мстиславич свідомо пішов на роздроблення Західної Волині. Тому володимирський князь Роман 
Мстиславич мусив погодитись на виділення окремих уділів для своїх братів. Спочатку Берестейське 
князівство отримав Святослав Мстиславич (1170-1183), а потім Белзьке князівство -  Всеволод Мсти
славич (бл. 1180-1195). У 1180 р., напевно, ще при житті Ярослава, Дорогичинське князівство отри
мав Василько Ярополкович, переведений, вірогідно, з Шумська. Рівночасно вся Східна Волинь, 
включаючи Дорогобузьке князівство, об'єднується під Луцьком.

Але по смерті Ярослава ізяславича його сини розділили Східну Волинь між собою, інгвар от-
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римав Луцьк, Всеволод -  Дорогобуж, Мстислав -  Пересопницю, а Ізяслав -  правдоподібно Шумськ. 
Між братами незабаром вибухнула усобиця. Так у 1183 р. Всеволод Ярославин був в Луцьку, в 1186 
р Луцьк знову в числі володінь інгвара Ярославина, а самого Всеволода зустрічаємо при дворі Оль- 
говичів як вигнанця." Отже, внаслідок усобиці 1183-86 рр. інгвар Ярославич ліквідував Дорогобузьке 
князівство, а по смерті ізяслава в 1195 р. -  і Шумське князівство, приєднавши їх безпосередньо 
до Луцька. На Східній Волині залишився лише один уділ -  Пересопницький. Однак за цей час 
настільки сильнішим став Роман Мстиславич, що луцький князь мусив рахуватися з його політикою, 
і все ж немає ніяких підстав, щоби вважати інгваря Ярославина васалом Романа Мстиславича, як 
це прийнято. їх взаємини були скоріше розумним компромісом. Після того як в 1199 р. Роман став 
князем сусідньої Галицької землі, за ним на Волині залишилися Володимирське, Берестейське та 
Дорогичинське князівства (останні два князівства він утримав за собою по смерті їх князів, які не 
залишили нащадків). У Західній Волині теж залишився один уділ -  Белзьке князівство, яким володів 
його брат Всеволод.

і після 1199 р. сюзереном Волині залишався луцький князь інгвар Ярославич. Його васалом 
був не тільки молодший брат Мстислав Ярославич, який тримав Пересопницьке князівство. Як відо
мо з «Слова" Мстислав Ярославич був соратником Романа по військових виправах. Зацікавлений 
в допомозі і дружніх відносинах з князями Східної Волині, Роман не порушував існуючого стану 
речей і номінально залишався васалом інгваря як володимирський князь. Через це у 1201-1204 рр. 
саме його садив Роман Мстиславич на київський престол. Зверхність Романа могла бути de lakto, 
що розуміли сучасники, a de jure він підпорядковувався прийнятим правилам. Щоби в черговий раз 
не порушувати традиції успадкування, як це робили деякі його попередники, Роман Мстиславич і 
пропонував «добрий порядок", за яким як курфюрст галицький мав би всі підстави на імператор
ську корону. Не добившись запровадження пропонованих змін, Роман як володимирський князь 
номінально залишився васалом луцького князя інгваря Ярославича. Подібно до того як король Англії, 
будучи і герцогом Аквітанії, був васалом короля Франції. Саме тому спадкоємці Романа -  Данило та 
Василько без заперечень визнавали зверхність інгваря Ярославича, а потім його брата Мстислава 
Німого.

По смерті інгваря Ярославича Луцьк отримав як старший в роді Мстислав Німий. Сини інгваря 
отримали якісь дрібні уділи. Можливо, що Дорогобуж перейшов до ізяслава, який загинув на Калці 
в 1223 р. Там же загинув шумський князь Святослав. Без сумніві це міг бути лише один з синів 
інгвара Ярославича. У Ярослава інгваревича, можливо, був уділ в Болохівській землі, яку Роман 
приєднав до Волині і ціною якої, може, свого часу купив лояльність інгвара Ярославича.? По смерті 
Мстислава Німого в 1226 р. він став претендувати на батьківський Луцьк, як старший серед нащадків 
Ярослава ІЗяславича. Але Мстислав Німий хотів зберегти Луцьк за своїм сином. Знаючи, що його 
син Іван небезпечно хворий і незабаром помре, він заповів Луцьк Романовичам. Це теж було по
рушенням традиції. По смерті луцького князя Івана Мстиславича (1226-1227) Данило і Василько в 
суперництві з Ярославом інгваревичем та пінськими князями, які, можливо були пов'язані з інгва- 
ревичами родинними зв'язками, здобули Луцьке і Дорогобузьке князівства і утримали Пересопницьке 
князівство. Ярослав інгваревич зберіг володіння в Болохівській землі з центром в Меджибожі, а з 
усієї батьківської спадщини отримав лише маленьке Перемильське князівство, яке в 1209-1219 рр. 
було виділено в уділ Васильку Романовичу." Нащадки Ярослава інгваревича та його братів, ворожі 
до Романовичів, і були тими «загадковими" болохівськими князями. З них по імені згадується ме- 
джибізький князь Борис, напевно Ярославич, під 1234 р."

Отже лише Данило Романович об'єднав галицько-волинські землі, маючи васалами молодшого 
брата волинського князя Василька і болохівських князів, які намагались протидіяти його політиці. 
Поки васалами Данила Романовича були торчеські князі -  сини Мстислава Удатного, болохівські 
князі були змушені миритись з своїм становищем. Белзьке князівство після ув'язнення Олександра 
Всеволодовича в 1234 р. було, напевно, передано володимирському князю Васильку Романовичу. 
Брат Олександра Всеволодовича -  червенський князь Всеволод, імовірно, помер ще раніше, бо він 
зникає з сторінок літописів, а Всеволод, згаданий в 1245 р ., напевно син Олександра як і думав
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М. Баумгартен.^ Скоріше всього, що Всеволоду Олександровичу надали Белзьке князівство у 1241р. 
після відходу монголів, коли консолідація всіх сил стала першорядним завданням політики Данила 
Романовича.

Данило Романович передав Західну Волинь з Володимиром брату Васильку, а Луцьк з Східною 
Волинню залишився під його безпосереднім сюзеренітетом. Таким чином Луцьк і надалі залишався 
столицею Волині, а його сюзерен -  сюзереном всієї землі. Отже, фактично Данило Романович був 
першим галицько-волинським князем. У 1240 р. до держави цього князя була включена і Київська 
земля з усіма її уділами.

' Войтович Л. В. Волинська земля князівських часів (Х-Х)! ст .) / /  Проблеми історичної географії України. 
Збірник наукових праць. К., 1991, с. 10-23  

з там же, с. 20
з Войтович Л. В. Генеалогія династії Рюриковичів., с. 105 
* Войтович Л. В. Волинська земля князівських часів., с. 16
з Войтович Л. В. Генеалогія династії Рюриковичів., с. 113; його ж, Волинська земля князівських часів.,

с. 21
є Войтович Л. В. Генеалогія династії Рюриковичів., с. 114-115 
7 Войтович Л. В. Волинська земля князівських часів., с. 18
з Войтович Л. В. Генеалогія династії Рюриковичів, с. 117; його ж, Болохівські князі / /  «Київ», 1991, № 8, 

с. 158-159
з Войтович Л. В. Генеалогія династії Рюриковичів., с. 120; його ж, Болохівські князі., с. 158-159 
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Галицька земля сформувалася на базі хорватських і тиверських князівств, завойованих свого 
часу Володимиром Святославичем. Окремі її волості збереглися, напевно, ще з часів племінних 
князівств, і були реставровані при Ростиславичах. Галицька земля складалася з Перемишельської, 
Звенигородської, Теребовельської, Галицької і Дністровсько-Бирладської волостей, на територіях яких 
періодично виникали уділи.

Північний кордон землі проходила по вододілу басейнів Дністра і Прип'яті. Володимирко Во- 
лодаревич не без успіху посунув ці кордони далі на північ, захопивши ряд волинських міст, які були 
повернені Волині Ярославом Осмомислом та Романом Мстиславичем. На заході від Любачева кор
дон з Польською державою перетинав р. Вепр, простягався на 15-30 км на захід від Вепру, далі 
в південно-західному напрямку через ріки Сян та Віслок і до р. Яселці в Карпатах, де він змикався 
з угорськими кордонами. Цей кордон був настільки усталений, що залишався дійсним аж до 1772 р., 
відокремлюючи Руське воєводство від Краківського та Люблінського.' Західний кордон Галицької 
землі був західним кордоном Перемишльської волості, яка займала територію від цього кордону до 
Верещиці, Дністра і басейну Свічі на сході, на півночі межувала з Белзьким князівством, а на півдні 
доходила до Карпат. Виходячи з кордону між Перемишельською та Львівською єпархіями 1398 р ., 
межі волості проходили по річках Рак і Болозва до її гирла, далі Дністром і Стриєм. У складі Пере
мишельської землі залишалися замки Тустань і Самбір, а також вся пізніша Стрийщина і Дрого- 
биччина. На заході поряд з Перемишлем і Сяноком були такі міста як Ярослав, Перевореськ, Ряшів 
і Коросно, ближче до белзької межі -  Подтелич, Мостища і Вишня." Кордон з Угорщиною в цьому 
районі проходив вздовж Карпатської лінії оборони від Дукельського і Лупківського перевалів через 
Спас, Окіп на вершині Магури, Грозьову, Тустань, Синевідсько та Тухольські ворота."

Важче визначити межі Звенигородської волості, центром якої був Звенигород на Білці. З пів
ночі вона межувала з Белзьким князівством, від Перемишельської волості відокремлювалася Вере- 
щицею. На півдні межі приблизно визначаються лінією пізніших міст Розділ, Ходорів, Рогатин, 
Бережани, Озерна. На сході -  умовна лінія від Залозець на Озерну до Козової.' Тут були міста Голі 
Гори, Підгорай, Олесько, Щекотин, Щирець, Дроговиж і Львів.

Теребовельська волость на півночі межувала з Луцьким і Дорогобузьким князівствами Волині, 
на заході з Звенигородським та Галицьким князівствами, на сході -  з Болохівською волостю, а на 
південному сході -  з кочовим степом та Дністровсько-Бирладською волостю. Крім Теребовлі знач
ними містами були Микулин на Сереті, Стінка, Скала, Василів, Онут, Кучелмин, Звенигород на 
Дністрі, Хотин, Ушиця і Бакота." Лінія оборони на Середньому Дністрі була одночасно і базою для 
освоєння межиріччя Дністра і Пруту та Дністровського пониззя. Спочатку ці території управлялися 
із Звенигорода на Дністрі, а потім їх центр перемістився у Бирлад. Дністровсько-Бирладська во
лость сягала аж до гирла Дунаю. Сюди входили такі міста як Кілія, Дичин, Малий Галич (Галац), 
Білгород, Бирлад, Аский Торг (Ясси), Романів Торг, Немет, Сочаву."

Власне Галицька волость на заході межувала з Перемишельською, на півночі -  із Звениго
родською, а на сході -  з Теребовельською. По Карпатах, проходи через які були укріплені, прохо
див кордон з Угорщиною. Тут були міста Галич, Зудеч (Жидачів), Тисмениця, Коломия, Отинія, Го
родок на Черемоші." Кордони в Карпатах остаточно сформувалися на кінець Хііст. Ще в середині 
Хіі ст. Вишково, Королево та Севлюш були прикордонними замками. Замок Хуст був споруджений 
для захисту Марамороша у 1191 р ., що було наслідком просування угорців далі на правий берег Тиси 
і відтіснення галицьких кордонів до Яблунівського перевалу." Центром русько-волоських земель в 
цьому регіоні був Грушів, через який з Коломиї проходив шлях на Нодь Баню, Сотмар, Буду. Пра
вославний грушівський монастир потерпів від монголів у 1241 р. і його ігумен звертався до короля
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БелиіУ (знак, що у Хіііст. угорці вже володіли цілим Закарпаттям). У 1391р. константинопольський 
патріарх Антоній !V надав монастирю право ставроліті! і центра церкви у Марамороші як свідчення 
про давні адміністративні права Грушева."

Галицька земля не зазнала роздроблення на уділи і в кінці X!) ст. всі й волості знаходилися 
під владою одного князя. Але її боярство настільки зміцніло, що змогло стати альтернативною силою 
князям в боротьбі за владу. Причини тут дві: галицьке боярство не мало потреби часто переїжджати 
з одного князівства в друге і тому віддавало перевагу земельним ленам над бенефіціями, а з другої 
сторони приклад угорських та німецьких баронів, з якими вони були пов'язані через торгівлю та по
літику, не проходив безслідно.

Заслуга в тому, що Галицька земля не розпалась на уділи, належить Володимирку Волода- 
ревичу та його сину Ярославу Осмомислу. Перший починав в 1124 році як удільний князь Звениго
родський, намагаючись в 1125-1126 рр. позбутись опіки старшого брата перемишельського князя 
Ростислава. По смерті Ростислава, в якого не було спадкоємців (Іван Берладник -  син Ростислава- 
Григорія Васильковича), він приєднав Перемишельське князівство і, таким чином, об'єднав Західну 
частину Галицької землі. Східна частина Галицької землі належала Васильковичам. Старший з них 
ігор-іван тримав престол в Галичі, а молодший Ростислав-Григорій -  в Теребовлі. До 1141 р. він 
помер, а його син Іван Берладник ще в 1134 р. володів середньою і нижньою течією Дністра. Цент
ром цього уділу був Звенигород на Дністрі, вперше згаданий під 1142 р., який знаходився між гир
лами Серета і Збруча на лівому березі. Частина дослідників, не беручи до уваги грамоту цього 
князя мерзебурзьким купцям 1134 р., а також плутаючи Звенигород на Дністрі із Звенигородом на 
Білці, де була столиця Володимирка, вважають Івана Ростиславича сином Ростислава Володаревича. 
Зрозуміло, що спадкоємець Васильковичів не міг мати володінь в землях Володаревичів і, навпа
ки, особливо при житті Васильковичів.'" Коли в 1141р. помер ігор-іван Василькович, Володимирко 
приєднав його землі. Галичани вважали свої землі незалежними від Перемишля, що змусило його 
перенести столицю в Галич. Але тоді вони в 1144 р. запросили, законного з їх точки зору і з огляду 
права успадкування, спадкоємця -  Івана Ростиславича. Володимирко прогнав Івана з Галицької 
землі, а його син Ярослав Осмомисл відбив у 1157 р. спробу його реставрації. Не без допомоги 
галицького князя Івана Берладника було отруєно в Солуні в 1161 р. Іван Ростиславич був небезпеч
ним для галицького князя саме тим, що мав більше прав на Галицьке князівство. Хоча у цього князя 
ніколи не було засобів, щоби реалізувати ці права, його фігурою могли скористатися інші, як це і 
спробував зробити ізяслав Давидович. Під час походу 1157 р. Іван Берладник отримав повну підтрим
ку населення Подністров'я, не через свою міфічну прихильність до смердів, як було прийнято вва
жати, а просто населення вітало свого давнього володаря («а колись завжди було краще ніж те
пер")." Син Берладника -  Ростислав загинув в 1189 р. при спробі відібрати Галич в угорців.

Ярослав Осмомисл був єдиним спадкоємцем Володимирка і бояри боялись, щоб він навіть 
брав участь у битві. У Ярослава було двоє синів. Хоча Олег був сином коханки Насті з Чагрович, 
Ярослав змусив бояр і старшого сина Володимира визнати його права на спадщину. Володимиру 
батько залишав тільки Перемишль. Партія бояр, які були причетні до вбивства Насті з Чагрович, 
боялась приходу до влади Олега Ярославича. Князь міг помститись за загибель матері. Коли Олегу 
таки вдалося здобути галицький престол, його отруїли. Боротьба за Галицьку спадщину закінчилась 
вигасненням першої галицької династії. Залишилися два сини Володимира Ярославича від попаді 
-  Василько та Володимир, права яких були дуже проблематичні, але угорці ще в 1218 р. тримали 
їх як можливих претендентів на галицький стіл.'"

Смерть Романа Мстиславича означала відновлення боротьби за Галицьку спадщину в якій 
окрім угорців, поляків, волинських князів та галицьких бояр взяли участь ще Смоленські Монома- 
ховичі та Сіверські Ольговичі. Обидві гілки мали підстави для боротьби за Галицьку спадщину, 
виходячи з прийнятої практики успадкування. Коли вимирала батьківська лінія, успадкування йшло 
по материнській в такому ж порядку. По версії М. Костомаріва мати Мстислава %атного, перша дру
жина його батька Мстислава Хороброго, була дочкою Ярослава Осмомисла, що цілком вірогідно. 
Крім того Смоленські Мономаховичі уклали угоду з Волинськими Мономаховичами, скріпивши й
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шлюбом Данила Романовича з Анною Мстиславною. Матір'ю сіверських ігоревичів була Єфросинія 
Ярославна, дочка Осмомисла. Схоже, що вона була старшою за дружину Мстислава Ростислави- 
ча, через що ігоревичі першими заявили про свої права. Однак старший з ігоревичів -  Володимир, 
був пасинком Ярославни, що згодом привело до суперництва між братами.

В ході боротьби за Галицьку спадщину на галицькому престолі побували спадкоємець Рома
на -  Данило (1205-1206, 1211-1212, 1230-1232, 1233-1234), путивльські князі Володимир ігоревич 
(1206-1207, 1210-1211) і його брат Роман (1207-1209), Ростислав Рюрикович зі смоленської династії 
(1207), луцький князь Мстислав Ярославич Німий (1212), навіть боярський князь Володислав Кор- 
мильчич (1212-1214), угорський принц Калман з титулом короля Галіції (1215-1218, 1220-1221), Мстис
лав Мстиславич Удатний (1219-1220, 1221-1226), угорський герцог Андрій Ч (1226-1230, 1232-1233), 
чернігівські князі Михайло Всеволодович (12341237) та його син Ростислав (1237-1238). і тільки з 
1238 р. остаточно Галицькою землею оволодів Данило Романович.

В ході цієї боротьби були спроби розділити Галицьку землю між Угорщиною та Польшею по 
угоді в Спіші в 1214 р ., добитися від Мстислава Удатного офіційного признання угорського принца 
своїм спадкоємцем, ігоревичі хотіли відродити Перемишельський, Звенигородський і Теребовель- 
ський уділи, щоб легше зламати опір місцевого боярства. Але всі ці спроби скінчились невдало. 
Боярство не хотіло терпіти чужих дрібних володарів, справедливо рахуючи себе такими. Воно навіть 
роздавало бенефіції своїм дружинникам, утримуючи досить чмсленні загони.'з

О. Гущин, проаналізувавши ще раз літописи, прийшов до висновку, що у 1211 р. галицькі боя
ри повісили Романа і Святослава ігоревичів, а Ростислав був згаданий помилково і взагалі не існу
вав." В існуванні Ростислава ігоревича сумнівалися і інші вчені, в т. ч. і М. Грушевський, який не 
включив цього князя у свої генеалогічні таблиці. Однак це питання залишається і далі відкритим, 
позаяк надто багато літописів, не завжди пов'язаних з профографами, зберегли записи про загибель 
З князів. Писати «Роман з братом" не було потреби, якби мова йшла про двох, скоріше первинний 
текст мав би звучати: «Роман і брат його Святослав" або «Роман і Святослав". Фраза «Роман з 
братією" краще вписується в контекст. Гіпотеза О. Гущина вірогідна, але ще потребує додаткової 
аргументації.

' Кордуба М. Західне пограниче Галицької держави між Карпатами та долішнім Сяном / /  Записки НТШ, 
1925, т. 138/140, с. 159-245

з Крип'якевич і. П. Галицько-Волинське князівство.., с. 3 0 -3 3
з Рожко М. Ф. Карпатські фортеці доби Київської Русі / /  Київська Русь. Культура. Традиції. К., 1982, 

с. 12-20
' Крип'якевич і. П. Галицько-Волинське князівство.., с. 3 3 -3 5  
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Як справедливо вважав О. Насонов, кордони Київської землі сформувалися на кінець правлін
ня Ярослава Мудрого.' Основна територія землі на Правобережжі Дніпра включала землі давнього 
Полянського і Древлянського князівств, розселених в Пороссі «чорних клобуків" (берендеїв, торків, 
коуїв, турпеїв і печенігів) та Болохівську землю, яка у Х!і! ст. остаточно відійшла до Волині. На Ліво
бережжі до Київської землі відносилася лише вузька смуга (10-15 км), яка простягнулася від Десни 
до Корані, з центром у Сакові. Південний кордон землі пролягав вздовж Пороської лінії оборони 
від Володарева до Родня через Юр'єв, Торчеськ, Богуслав і Корсунь. На півночі до складу Київської 
землі входили території басейну р. Уж з містами Ушеськ, іскоростень, Овруч, Чернобиль." Напевно 
сам кордон проходив по р. Словечна до її впадіння у Прип'ять, де пізніше пролягала межа між Ки
ївським та Мінським воєводствами. У межиріччі Прип'яті і Дніпра до Київської землі належала во
лость з центром у Брягині. Західний кордон з Волинською землею пролягав по р. Случ. На півден
ному заході границі з Болохівською землею, напевно, пролягали біля витоків Росі та Тетерева. 
Значними центрами Київської землі були Білгород, Вишгород, Василів, Трипіль, Канів і Городеск, 
а також названі міста в Пороссі. з

Київська земля довший час лишалась доменом великого князя. Але вже ізяслав Ярославич, 
невпевнено себе почуваючи, посадив у Вишгороді сина Ярополка (1077-1078). Пізніше старіючий 
Володимир Мономах так само посадив у Білгороді Мстислава Великого (1117-1125). Подальші виш- 
городські та білгородські князі були молодшою родиною великих князів і втрачали свої уділи з 
втратою сюзереном Києва. Такими були вишгородські князі Всеволод Мстиславич (1136-1137), Андрій 
Юрійович Боголюбський (1149-50, 1155-56), Вячеслав Володимирович (1150-51), Рюрик Ростисла
в а  (1161-68), Давид Ростиславич (1168-80, 1195-1197), Мстислав Давидович (1187-1189), Ростис
лав Рюрикович (1198-1203, 1205-1207, 1208-1210), Ярослав Володимирович (12037-1205), Ростис
лав Ярославич (1210-1212) та ізяслав Мстиславич [?] (бл. 1232-1235, 1236-1239 ?).

Лише ізяслав Мстиславич, чия присутність у Вишгороді досить вірогідна (на той час у нього 
не було володінь в Смоленській землі, а другі удільні столиці Києвської землі належали іншим кня
зям), але не підтверджена джерелами, пробував скористатися з близькості до Києва в спробах опа
нувати все ще привабливий київський престол.

Вишгородський уділ сформувався з приватних володінь великих князів, наданих, напевно, ще 
Ігорем княгині Ользі. До складу його входили землі в окрузі самого Вишгорода. Білгородський уділ 
був центром більш значної округи, яка охоплювала басейн Ірпеня.

З білгородських князів лише Рюрик Ростиславич (1173-80, 1182-94) провадив незалежну полі
тику. Цьому князю вдалося створити під самим боком у Києва потужний Овруцько-Білгородський 
уділ, звідки він пробував диктувати політику великим князям і сам періодично здобував Київ. Окремі 
історики навіть вважають його співправителем Святослава Всеволодовича, що, навряд, чи правиль
но. Просто потужний овруцько-білгородський князь, за яким стояли ще й ресурси Смоленських Мо- 
номаховичів, не міг не впливати на політику київського князя, тим більше, що останнім в той час 
був Ольгович -  Святослав Всеволодович.

Правдоподібно, що потім Овруцьким князівством володіли сини Рюрика Ростиславича -  Рос
тислав (1203-1218) та Володимир (1219-1223, 1235-1239), використовуючи це князівство як трамплін 
в боротьбі за Київ, інакше просто важко пояснити причини появи цих князів у Києві. Напевно Смо
ленські Мономаховичі утримували Овруцьке і Білгородське князівства в Київській землі до самої мон
гольської навали, за винятком періодів 1194-95 та 1203-1205рр., коли у Білгороді перебували по
садники Романа Мстиславича. В 1188-90 рр. Рюрик Ростиславич навіть виділив з Овруцького кня
зівства окремий уділ з центром у Брягині, де посадив сина Ростислава.



-  63

Великий князь Ростислав Мстиславич, родоначальник Смоленських Мономаховичів, спробу
вав закріпити Київську землю за своєю династією шляхом Ті роздроблення на цілу низку невели
ких князівств, роздаючи їх своїм васалам, переважно молодшим синам. У 1164 р. він виділив внуку 
Вячеслава Володимировича -  Роману Михайловичу невеликі волості Василів і Красн." П. П. Толочко 
випадково сплутав Романа Михайловича з старшим сином Ростислава, теж Романом.з Але ми пов
ністю погоджуємось з ним в його полеміці з Л. В. Алексеєвим." Алексеев пропонував помістити Ва- 
силівський уділ у смоленську волость Мирятичі, яка давала тільки 10 гривен малої данини, що не 
могло б прокормити князя і його двір, який мусив включати хоча б кількох бояр і кількох десятків 
дружинників. Крім того великий князь не міг роздавати уділи в Смоленській землі через голову її 
сюзерена, хоча й останній був його старшим сином. Тим більше політика Ростислава Мстиславича 
полягала в тому, щоби зберегти цілу і нероздроблену Смоленську землю. Він і своїх рідних синів 
наділяв у Київській землі, а не то, щоби надавати уділи в Смоленській землі представнику іншої 
династії.

Велике значення для Києва мало Торчеське князівство, де жили чорні клобуки (торки, берен
деї, коуї, печеніги), чия кінниця грала важливу роль в усобицях Хііст. Вже перший торчеський князь 
Михайло Юрійович (1155-59, 1169-74, у 1159-1169 рр. у Пороссі в Михайлові), який зумів там утри
матись після вигнання князів суздальської гілки, провадив власну політику. Навіть, коли його брат 
Андрій Боголюбський організував погром Києва в 1169 р ., торчеський князь підтримав Мстислава 
ізяславича. В 1171 р. Михайло Юрійович зайняв і утримував Київ півтора місяця, а в 1173 р. послав 
туди свого васала Всеволода Юрійовича, який там протримався з 18 лютого до 23 березня.

Пробували утриматись в Торчеську Давид Ростиславич із смоленської династії (1161-62), Ва
силько Ярополкович з волинської династії (1163-1169?), туземний князь Кондувдий (1188-1190), поява 
якого налякала Київ, звідки був присланий Ростислав Рюрикович. В 1187-88 рр. торчеський стіл зай
мав Роман Мстиславич, очевидно як васал овруцького князя Рюрика Ростиславича. Здобувши Київ, 
Роман закріпив це князівство за Волинською землею, скоріше всього передавши його волинсько
му князю інгвару Ярославичу як плату за підтримку своєї політики. В 1226-1228 рр. тут знайшов 
пристанище Мстислав Удатний, який втратив Галицьку землю. Потім Данило Романович надав ці 
землі його синам, які доводились йому свояками. Волинський князь міг розпоряджатись цим кня
зівством як спадщиною по Мстиславу Німому. Останні торчеські князі були волинськими васалами.

Невеликий уділ у Пороссі з центром у граді на Княжій Горі (Михайлові?) теж пройшов ево
люцію від київської адміністативної одиниці до майже самостійного князівства, правителі якого ба
лансували між різними коаліціями, користуючись їх протиріччями. Ярополк Мстиславич (бл. 1146- 
1149) обороняв всю Пороську лінію з Торчеськом. Василько Юрійович (1155-61) був васалом торчесь- 
кого князя свого брата Михайла. Сам Михайло Юрійович, як потім Костянтин Давидович зі смолен
ської династії (1197-1218?), пробували втриматись на своїх столах, проводячи самостійну політику і 
визнаючи за свого сюзерена того, хто правив у Києві. Так вели себе і інші представники молод
ших гілок, яким вдавалось отримати уділ в Київській землі.

З Торчеського князівства виділився Трипільський уділ, населення якого було змішаним: значну 
частину складали берендеї. Трипільський уділ був виділений Ростиславом Мстиславичем для його 
молодшого брата Володимира (1162-1168). Після його вигнання, переяславський князь Гпіб Юрійович 
скористався становищем і посадив тут свого васала -  племінника Мстислава Ростиславича (1169- 
1173). Цей князь мусив двічі втікати з Триполя: у 1170 р. при підході волинської раті та в 1173 р. після 
успіху Рюрика Ростиславича. Останній посадив сюди сина першого трипільського князя Володимира 
Мстиславича -  Мстислава. Мстислав Володимирович (1173-після 1183) не мав надій отримати будь- 
який інший уділ, тому він був змушений маневрувати між різними політичними групами, які боро
лись за Київ. У 1177 р. він пропустив через трипільську переправу чернігівську рать Святослава Все
володовича -  головного противника його сюзерена Рюрика Ростиславича. У 1180 р. його дружина 
знову першою почала втікати в битві з Святославом Всеволодовичем. У 1183 р. трипільський князь 
з 2-тисячним загоном берендеїв взяв участь у війні з половцями/ Займаючи трипільський стіл 
бл. 1187-1194рр., мав часті стосунки з половцями і Мстислав Удатний. На ці роки припадає його
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шлюб з дочкою хана Котяна, яким було скріплено відповідну угоду. За Трипіль боролись і волинські 
князі. У 1159-61 рр. тут були посадники Мстислава ізяславича, а в 1194 р. -  з'явились посадники 
Романа Мстиславича. Відразу ж володимиро-суздальський князь Всеволод Велике Гніздо почав 
суперечку за це князівство. Внаслідок чергового компромісу тут знову з'явився Ростислав Володи
мирович, брат Мстислава Володимировича, який у 1191 р. деякий час був у Триполі. Займав він 
трипільський стіл до 1202 р. або навіть довше. В 1207 р. Трипільське князівство тримав його пле
мінник Ярославич, ім'я якого невідоме. М. Баумгартен отожнював цього князя з шумським князем 
Святославом, який загинув на Калці в 1223 р. Але Волинські Мономаховичі не могли допустити, щоб 
в їх землі тримав князівство князь з іншої гілки. Нащадки ж Володимира Мстиславича тримались 
за дрібні столи в Пороссі. Тому ми вважаємо, що Ярославич, який тримав Трипільське князівство 
в 1207р., тотожний канівському князю Святославу, який теж загинув нар. Калці в 1223р." Пізніше 
трипільський уділ, напевно, був знову прилучений до Торчеська і разом з ним залежав від волин
ських князів.

З Торчеського князівства виділилось і Канівське князівство. У 1149-51 рр. тут сидів Гпіб Юрійо
вич. ізяслав Мстиславич ліквідував цей уділ, повернувши його в склад Трипільського князівства. 
Трипільський князь Володимир Мстиславич виділив Канівське князівство в уділ старшому сину Рости
славу. Ростислав протримався в Каневі до 1169 р ., коли князівство перейшло до Переяслава. Мож
ливо, що княжив тут Всеволод Юрійович (1169-1172), спочатку як васал переяславського князя, а 
потім як васал торчеського князя. Потім князівство було знову повернено в склад Торчеського уділу. 
Рюрик Ростиславич відновив його, передавши Мстиславу Володимировичу (1194 -  після 1203), якого 
змінив племінник Святослав Ярославич (після 1207-1223).

Таким чином політична карта Київської землі у кінці Хі) -  на початку Хііі ст. мала строкатий 
вигляд. Потужне Овруцько-Білгородське князівство належало Смоленським Мономаховичам, які на
магались мати своїх васалів у Пороссі, а також опанувати Вишгород. Кінцевою метою Смоленської 
династії було опанування всією Київською землею і перетворення й у свої спадкові володіння. Коли 
у Києві займав престол представник іншої династії, вони визнавали себе його васалами і тут же 
починали організовувати проти нього коаліцію.

Сини Володимира Мстиславича тримались у Пороссі, балансуючи на своїх дрібних столах, 
готові служити кожному, хто приходив до влади в Києві. Фактично вони перетворились у місцевих 
феодалів і вже не робили спроб боротись за володіння в інших землях.

Торчеський стіл поступово перейшов у волинську сферу впливу. Ще Мстислав ізяславич бо
ровся за вплив серед чорних клобуків, а Роману Мстиславичу вдалося закріпити Торчеське князівст
во за Волинню.

і лише вишгородські князі залишились вірними васалами великих князів київських, зміню
ючись разом з ними. Отже, у Хі!) ст. домен великих князів фактично скоротився до київської ок
руги з Вишгородом і Саковом. Решта Київської землі було розділено між Смоленськими і Волин
ськими Мономаховичами та потомками Володимира Мстиславича.

' Насонов А. Н. «Русская земля" и образование территории Древнерусского государства. М., 1951, с. 55 
" Толочко П. П. Киевская земля.., с. 7-17 
" там же, с. 17-56 
' ПСРЛ, т. ii, стб. 525 

" Толочко П. П. Киевская земля.., с. 33
" Алексеев Л. В. Смоленская земля в ІХ-ХІІІ вв. М., 1980, с. 128-129 
7 ПСРЛ, т. ІІ, стб. 632
" Войтович Л. В. Генеалогія династії Рюриковичів.., с. 111
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Після втрати Курського Посем'я Переяславська земля займала невелику територію вздовж лі
вого берега Дніпра. На півночі головним опорним пунктом був Остерський городок в гирлі Остра. 
Сам басейн цієї ріки відносився вже до Чернігівської землі. Більшість переяславських міст були 
розташовані по берегах рік Трубеж, Супой і Сула, біля гирла якої лежав головний південний опор
ний пункт землі -  Воїнь. Витоки Сули і Ромен належали вже до Курської волості. Землі між Сулою 
і Псьолом та Ворсклою у їх верхній та середній течіях були мало заселені і контролювалися пере
яславськими князями. Тут були такі опорні пункти -  Лтава (суч. Полтава) та Донець у верхів'ях Уди, 
притоки Сіверського Донця.'

Переяславська земля була доступна постійним половецьким нападамм. Не кожен князь був 
готовим сісти в Переяславі. Переважно князі розглядали Переяслав лише як трамплін для бороть
би за Київ. Можливо тому Переяславщину минув розпад на уділи. З середини Хі! ст. Переяслав
ська земля стала спадковим володінням Суздальських Мономаховичів. Спроби Ольговичів (Гліб Свя
тославич у 1190-1194 рр. та Михайло Всеволодович у 1206 р .) закріпитися у Переяславі не увінча
лися успіхом. В середині ХІЧ ст. тут уже не було окремого князя. Джерела не дозволяють навіть 
висувати гіпотези щодо того чиї посадники управляли землею у 1230-1239 рр.: Суздальських чи 
Смоленських Мономаховичів, а може Ольговичів?

Єдиний переяславський уділ з центром у Городці-Остерському зіграв, однак, помітну роль у 
боротьбі за Київ у середині Х!І ст. Місто було заложено в 1098 р. на р. Острі при и впадінні в р. Дес
ну на київсько-чернігівсько-переяславській границі. Тоді ця територія відносилась до Чернігівської 
землі, бо у 1107 р. була виділена в уділ найстаршому з синів чернігівського князя -  Святославу Да
видовичу (Миколі Святоші). Виступаючи на допомогу Ольговичам, Юрій Довгорукий оцінив страте
гічне положення уділу і добився передання його своєму сину Глібу в 1147 р. У 1149-51 рр. і сам Юрій 
Довгорукий перебував тут, готуючись до чергового наступу на Київ. Вертаючи в Суздаль, він за
лишив Гліба в Городці, і великому князю ізяславу Мстиславичу довелось брати місто штурмом." 
ізяслав посадив тут молодшого брата Володимира, але той мусив покинути уділ у 1147 р. Сівши в 
Києві, Юрій Довгорукий передав Городець-Остерський сину Глібу, на той час переяславському кня
зю. Гліб Юрійович зумів утримати уділ, а у 1169-71 рр. тримав тут свого васала -  племінника Мстис
лава Ростиславича. Зберігся цей уділ за Переяславською землею і надалі. У 1195 р. переяславський 
князь Костянтин Всеволодович відновив потужні укріплення Городця, зруйновані під час штурму 
1152 р." Його батько Всеволод Юрійович Велике Гніздо готувався до боротьби за Київ. Але становище 
скоро змінилося і Городець-Остерський не став плацдармом нової усобиці.

' Ляскоронский В. Г. История Переяславской земли с древнейших времен до половины ХІЧ ст. К., 1897; 
изд. 2, К., 1903; Кучера М. П. Переяславское княжество.., с. 118-143; Коринный Н. Н. Переяславская земля 
X -  первая половина ХЧ! века. К., 1992, с. 41-60

" ПСРЛ, т. Ч, стб. 446 
з ПСРЛ, т. І, стб. 412
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Ядро Чернігівської землі складали колишні території племінного князівства сіверян в басейні 
Десни з Черніговом, Новгородом Сіверським і Сновськом. На півдні вони охоплювали невелику 
волость Задесення до нижньої течії Остра з містами Уненеж, Всеволож, Бахмач, Біловежа і Гпебль, 
а на півночі -  Подесення з Вщижем та Стародубську волость. На заході сіверяни володіли терито
рією лівобережжя Дніпра до впадіння Сожі з Любечем. Колишнє племінне князівство радимичів у 
басейні р. Сожі з Гомієм (Гомелем) та Чечерськом ввійшло в склад Чернігівської землі ще в Хіст. 
У середині X)! ст. це трапилося і з землями дреговичів на лівому березі Прип'яті з центром у Слуць- 
ку. На півночі і північному сході чернігівськими князями були приєднані землі вятичів у верхній і 
середній течії Оки та р. Поротві. Там виникли такі міста як Воротинськ, Козельськ, Мосальськ, 
Лопасна, Колтеск. Чернігівськими колоніями на північному сході були землі угро-фінських племен 
мурома і ерзя з центрами у Муромі та Рязані. На південному сході і на півдні були освоєні землі 
між Десною та Сеймом, де виникли міста Глухів і Севськ, та нижня течія Сейму з Путивлем. Ці те
риторії теж були частиною корінної території сіверян. В середині Х!і ст. до Чернігівської землі було 
приєднано Курське Посем'я.' Ці терени теж колись були корінними землями сіверян, але за ад
міністративною реформою Ярослава Мудрого, який продовжував у цьому питанні політику батька, 
були віднесені до Переяславської землі.

Чернігівська земля мала ще одну далеку колонію -  князівство на Таманському півострові з 
центром у Тмутаракані.

Отже, у X)! ст. Чернігівська земля, яка на Любецькому снемі була закріплена за нащадками 
Святослава Ярославича, межувала з Переяславською, Київською, Турівською, Полоцькою, Смолен
ською, Суздальською і Рязанською землями. Більшість цих земель знаходились у володінні Моно- 
маховичів, які були суперниками найбільш діяльних з нащадків Святослава Ярославича -  Ольговичів. 
Затиснені з усіх сторін володіннями Мономаховичів, Ольговичі були приречені на дроблення своїх 
уділів. Молодшу гілку Чернігівських Святославичів їм вдалося відтіснити в далеку колонію -  Муром, 
яка таким чином відпала від Чернігівської землі. Але старша гілка Давидовичів володіла чернігів
ською половиною землі аж до повного вигаснення в 1167 р.

Чернігівська земля була фактично розділена на три частини (чернігівську, сіверську та муром
ську) ще на Любецькому снемі 1097 р. Однак там ці частини не були закріплені за трьома гілками 
Святославичів. Передбачався старий порядок успадкування з переходом князів з «молодших" столів 
на «старші". Переворотом 1127 р. Всеволод Ольгович виключив молодшу гілку Ярославичів від бо
ротьби за Чернігів, що привело до виникнення окремої Муромо-Рязанської землі.

Давид Святославич помер у Чернігові в 1123 р. Старший його син Святослав 17.11.1106 р. став 
ченцем Києво-Печерського монастиря і увійшов в історію як печерський подвижник св. Микола 
Святоша. Наступний син Всеволод у 1123 р. отримав муромський стіл, де, напевно і помер. Його 
брат Ростислав помер в 1120 р. за життя батька. Молодші сини Давида -  Володимир та ізяслав у 
1127 р. отримали якісь уділи від Всеволода Ольговича, який прогнав з Чернігова дядька Ярослава 
Святославича. Володимир, можливо, сидів у Любечі. ізяслав Давидович у важкі для себе часи чер
пав сили в землях радимичів, можливо, що його столиця ця була в Гомії (Гомелі). У 1142 р., під 
час бунту молодших чернігівських князів, ізяслав Давидович отримав ще Березій та Орміну. Зіткнув
шись з претензіями молодших братів після здобуття Києва, Всеволод Ольгович вирішив за краще 
у 1139 р. передати Чернігів старшому в роді Святославичів -  Володимиру Давидовичу, щоб не по
рушувати традиційну практику успадкування. Рідних братів Всеволод Ольгович став наділяти в Во
линській землі. Позаяк його наступний брат ігор не мав спадкоємців, то син Всеволода -  Святос
лав мав підстави зберегти за собою всю Волинську землю. Чернігівська частина спадку Святосла-
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вичів мала залишитись Давидовичам в обмін на їх підтримку Ольговичів. Це мало забезпечити Оль- 
говичам володіння Києвом і першість на Русі.

Однак ігор Ольгович не зумів утриматись у Києві. Незабаром Ольговичам довелось боротись 
за збереження сіверських земель і був час, коли Давидовичі були готові з допомогою південних 
Мономаховичів прогнати Ольговичів і з Сіверщини. ізяслав Давидович в 1147 р. отримав Стародуб- 
ське князівство і був готовий далі розширювати свої володіння. У вирішальний момент боротьби 
Ольговичів з Мономаховичами Володимир Давидович пробував прикинутися хворим. Чернігівський 
тисяцький Азарій Чудин був за ізяслава Мстиславича. Святослав Ольгович послав чернігівському 
князю гнівне послання: «Ти боїшся або підкуплений від ізяслава і не хочеш молоду жінку лишити, 
відмовляєшся воювати. Лише після цього Володимир Давидович 23.04.1151р. приєднався до раті 
Юрія Довгорукого та Ольговичів, тоді як його брат ізяслав пішов на з'єднання з смоленською дру
жиною, яка прямувала на допомогу великому князю ізяславу Мстиславичу. У вирішальній битві на р. 
Руті брати Давидовичі бились один проти одного. У цій битві рать Юрія Довгорукого була розби
та, а Володимир Давидович загинув.

Його брат ізяслав Давидович здобув Чернігів, а свій старий Березійський уділ передав пле
міннику Святославу Володимировичу. В 1157 р. племінник зажадав більшого і дядько надав йому 
Вщиж, а потім Стародуб. ізяслав Давидович боровся за київський стіл, синів у нього не було і він 
став розглядати вщижського князя як свого спадкоємця. Святослав одружився з дочкою Андрія Бо- 
голюбського, а його мати -  вдова Володимира Давидовича вийшла за половецького хана Башкорда 
і у потрібну хвилину половці прийшли на допомогу вщижському князю. У 1160 р ., після втрати ізя- 
славом Давидовичем Києва, племінник залишився єдиним його союзником. Через це йому довелося 
у Вщижі витримати облогу всієї чернігівської раті і відмовитись від Стародуба. Святослав Володи
мирович помер у 1167 р. не залишивши спадкоємців. Чернігівська земля повністю перейшла в руки 
Ольговичів.

Найстаріший уділ Ольговичів був в Тмутаракані. Тмутараканський князь Мстислав Володими
рович, ставши першим князем всієї Чернігівської землі, прилучив цю колонію до Чернігова. Тут 
правив «архонт Матрахії, Зіхії і всієї Хазарії" Олег Святославич, родоначальник Ольговичів. Прийнято 
вважати, що Тмутараканське князівство у кінці Хі ст. було включене до складу Візантійської імпе
рії, про що у візантійських джерелах немає відомостей. В. Татищев, спираючись на втрачені пізніше 
джерела, вважав, що Олег Святославич закінчив своє бурхливе життя в Тмутаракані і що там княжив 
спочатку його син Всеволод. За свідченням Хакані в 1175 р. на 75 лодях руська дружина з'явилась 
у Каспійському морі, напала на Ширван, оволоділа Шемахою, проникла на р. Куру, дійшла до Лем- 
берана і о. Руїнас біля Сарі.з Важко бачити в цьому поході просту вилазку з метою здобуття здо
бичі дружини якогось невідомого князя, база якого знаходилася за тисячі кілометрів. Скоріше це 
було продовження планомірної політики боротьби за вихід на Каспій через Манич та Дагестан, яку 
проводили в союзі з аланами тмутараканські князі, починаючи з Мстислава Володимировича. Подіб
ним був і похід русів та алан на Дербент у 1033 р ., про який згадується в турецькому наративно- 
му пам'ятнику XVlici. Мюнеджжимбаші/

У 1214 р. турки-сельджуки захопили Сінопу, яка належала до Трапезундської імперії. Через 
Сінопу вони стали учасниками чорноморської торгівлі. Бл. 1221 р. султан Ала ад-дін Кей-Кубад і на 
прийомі в Кесарії вислухав скаргу сінопських купців, що їх пограбували «біля Хазарської переправи". 
Султан негайно послав на Сугдею (Судак) свій флот, очолений еміром Хасан ед-дін Чобану. Жителі 
Сугдеї зібрали 50 тис. динарів викупу, а самі послали до половців по допомогу. У свою чергу по
ловці послали по допомогу до архонта русів. Тим часом емір Чобану висадив десант і розбив по
ловців. Малік (князь) русів підійшов до Сугдеї і вступив у переговори, в результат) яких обидві сто
рони домовились про мир. Князь послав в дар султану угорських коней, руський льон, дорого
цінності і 20 тис. динарів, з

Цим маліком Русі міг бути лише тмутараканський князь. Для допомоги Судаку кликати будь- 
якого іншого князя Русі не було ніякого сенсу. Будь-якому іншому князю не було би змісту спішити 
на допомогу Сугдеї і посилати дари в далеку Кесарію. Тмутараканське князівство, навіть в сильно
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врізаному виді, без Білої Вежі, покинутої жителями ще у 1117 р . /  при конкуренції Тани, де з Хіі 
століття запанували італійці, та Сугдеї (Судака), можливо і при залежності від Візантії, могло про
існувати до монгольської навали. Лише в кінці ХііІ -  на початку XiVci. рештки руського населення 
на Тамані було асимільовано/

В родоводі Ольговичів, реконструйованому Р. Зотовим на підставі Любецького синодика, гіпо
тетично реставрована гілка наймолодшого сина Святослава Борисовича, в якогого були сини Ми
хайло, Анікем, Роман та Іван. Роман став ченцем. Дружину Івана звали Ф еодосія/ Звертають на 
себе увагу дві обставини: виключно грецькі імена представників цієї гілки, не характерні для Оль
говичів, а також те, що жоден з них не залишив ніяких слідів в літописах або в інших джерелах. 
Можливо, що молодші Всеволодовичі (старша гілка Ольговичів) утримували тмутараканський престол 
і в ХІІІ ст. Срібні монети із зображенням архангела Михайла та легендою: «Господи, помози Михаи
лу", які вважаються монетами Олега-Михайла Святославича з кінця Хі ст., могли належати і князю 
Михайлу Борисовичу з початку ХІІІ ст. Невідомо також, як склалася доля тмутараканської єпископ
ської кафедри, яка була частиною Київської митрополії, бо ще бл. 1051 р. митрополит іларіон по
ставив тмутараканського єпископа Миколу/

Столицею Ольговичів був Новгород-Сіверський. Сіверський уділ на Любецькому снемі було 
виділено Олегу Святославичу -  родоначальнику Ольговичів. Його син Всеволод теж мусив володіти 
сіверським престолом, щоби здобути Чернігів і закріпитись в ньому. Будучи в Чернігові, Всеволод 
Ольгович дбав про цілісність Чернігівської землі, він виділив лише один невеликий Путивльський 
уділ брату Ігорю. Як великий князь київський Всеволод Ольгович зберігав Сіверський уділ як свій 
домен, наділяючи братів володіннями в інших землях. Лише Ігорю було залишено його Путивльське 
князівство. По смерті Всеволода він перемістився у Київ і віддав Сіверське князівство брату Свято
славу, на допомогу якого лише міг розраховувати.

Святослав Ольгович (1146-1157) був, безперечно, самим діяльним з сіверських князів. При 
ньому Сіверське князівство провадило активну самостійну політику. Переходячи в Чернігів, він пе
редав Новгород-Сіверський племіннику Святославу Всеволодовичу як старшому після себе серед 
Ольговичів. Святослав Всеволодович (1157-1164) однак не зміг, переходячи в Чернігів, залишити в 
Сіверському князівстві свого наступного брата Ярослава. Становище вимагало допомоги від решти 
Ольговичів. Тому він передав Новгород-Сіверський найстаршому з князів молодшої гілки Олегу Свя
тославичу (1164-1178). Напевно цей акт було закріплено відповідним рішенням снему Ольговичів. 
Олег Святославич старався завоювати більше прав для молодшої гілки династії і був причиною ряду 
усобиць. Сіверщину він розглядав як спадкові володіння молодшої гілки, що дозволяє допустити, 
що на снемі у 1164 р. було закріплено володіння Давидовичів за старшою гілкою Ольговичів, а Сівер
щину -  за молодшою. Принцип успадкування найстаршого столу у Чернігові залишився старим. Пе
реходячи в Чернігів, Олег Святославич передав сіверську землю наступному брату Ігорю Святос
лавичу -  головному герою «Слова" (1178-1198).

Суперництво між двома гілками Ольговичів могло привести до повного розділу Чернігівської 
землі на дві частини. Але угода 1190 р ., закріплена шлюбом Давида Ольговича з дочкою Ігоря Свя
тославича, підтвердила союз між молодшою і старшою гілками Ольговичів. Було підтверджено і 
принцип успадкування по старшинству чернігівського престолу, чим зберігалася єдність Чернігівської 
землі. Угода стримала розпад Чернігівської землі. Внаслідок її ігор Святославич у 1198 р. став чер
нігівським князем, а Новгород-Сіверський, напевно, мусив передати свату Олегу Святославичу, 
старшому з князів старшої гілки Ольговичів, бо його старший племінник отримав тільки Курське 
князівство, а сини залишились у Путивльському князівстві.

Олегу Святославичу (1198-1202) успадкували в Новгороді-Сіверському його брати Всеволод 
(1202-1204) і Гліб (1204-1212). Підтверджень цьому немає, але так мало би бути виходячи з тра
диційної практики успадкування. Важче назвати князів, які займали сіверський престол після Гпіба. 
Якщо б зберігався старий принцип успадкування престолів, то сіверськими князями можна було би 
вважати Мстислава Святославича (1212-1215), його племінників Михайла (1215-1223) та Андрія (1223- 
1246) Всеволодовичів. Однак, як було сказано вище, в 1206 р. у Чернігові відбувся снем на якому
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було закріплено землі за певними гілками роду Ольговичів. Якщо виходити з принципів Любець- 
кого снему 1097 р., то Сіверське князівство мав и отримати старший з молодшої гілки Ольговичів, 
тобто старший з нащадків Святослава Ольговича. Але старша гілка в 1206 р. мала повну перевагу 
і могла використати дуже сприятливу кон'юктуру -  можливість закріпитися у Києві та опанувати 
потужну Галицьку землю, на яку претендували ігоревичі. Тому Сіверське князівство було закріплене 
за нащадками Гліба Святославича, який в цей час ним володів. На користь цього припущення гово
рить і те, що курський князь Олег Святославич так і не зміг добитись Новгорода-Сіверського, хоча 
мав на це право. Усобиця 1226 р ., напевно, була такою спробою добитись цього силою. Причому 
для приборкання Олега Святославича чернігівському князю довелося звертатися по допомогу до во- 
лодимиро-суздальського князя Юрія Всеволодовича, а у підписанні миру, приймав участь митро
полит.'" Не отриали Сіверського князівства і ігоревичі. Напевно, що мирна угода 1226 р. підтвер
дила і закріпила рішення Чернігівського снему 1206 р. Отже вірогідно, що у 1212-1239 рр. сіверський 
престол займав князь Мстислав Глібович. М. Баумгартен, слідом за Р. Зотовим, вважав, що цей 
князь княжив у Чернігові. Але, як видно з джерела, він лише прийшов на допомогу обложеному 
Чернігову в 1239 р. За відсутності Михайла Всеволодовича заступати його у Чернігові мав молод
ший брат Андрій, який у Р. Зотова пропущений."

Молодша гілка Ольговичів в Хііі ст. залишилась лише в Курському і Рильському князівствах, 
яке тримали нащадки Олега Святославича, та Путивльському князівстві, яке тривали ігоревичі. Щоб 
уникнути домагань з їх боку, Всеволод Святославич підтримав претензії ігоревичів на Галицьку спад
щину, боротьба за яку в 1206-1211 рр. привела до загибелі Романа, Святослава та Ростислава (якщо 
останній існував) ігоревичів. Далі молодша гілка вже не могла конкурувати з старшими Ольгови- 
чами.

Курський уділ спочатку належав до Переяславської землі. Курське Посем'я було включене до 
Переяславської землі згідно заповіту Ярослава Мудрого. Хоча це була земля сіверян, але Київ про
довжував заміняти давні племінні кордони новими адміністративними. Першими курськими князями 
були васали переяславських князів ізяслав Володимирович (1095) і ізяслав Мстиславич (1127-1130). 
Але все перемінилось, коли, завоювавши майже всю Полоцьку землю, Мономаховичі передали 
Курське князівство до складу Чернігівської землі. Може це була плата Мстислава Володимировича 
за лояльність Всеволода Ольговича під час вигнання полоцьких князів. А може Ярополк Володими
рович такою ціною здобув допомогу Ольговичів в боротьбі з Юрієм Довгоруким. В 1137-1138 рр. кур
ським князем був Гліб Ольгович, як васал чернігівського князя.

Можливо, що Ольговичі були непевні відносно долі Курського князівства, яке Мономаховичі 
могли вимагати назад, тому вони передали Курський уділ сину Юрія Довгорукого в обмін на його 
допомогу. По смерті Івана Юрійовича (1146-1147) курський престол перейшов до його брата Гліба 
(1147-1155 з перервами), який, ставши переяславським князем, зберіг за собою і Курське князівст
во. Лише по смерті Юрія Довгорукого, коли Київ зайняв ізяслав Давидович, Курське князівство було 
повернене в Сіверську землю. Сіверський князь Святослав в 1159 році мусив віддати його сину чер
нігівського князя Олегу Святославичу (1159-1164). Переходячи в Новгород-Сіверський, Олег залишив 
Курськ наступному брату Ігорю (1164-1178). ігор Святославич, згідно з практикою успадкування, 
залишив Курськ своєму брату -  трубчевському князю Всеволоду (1178-1196). З курських земель був 
виділений уділ в Рильську для старшого з наступного покоління молодшої гілки Ольговичів -  Свято
слава-Бориса Ольговича (до 1185-1196). По смерті Всеволода Святославича він перейшов у Курськ 
(1196 -  до 1206). Його старший син Олег успадкував курський стіл (до 1206 -  після 1228), а мо
лодший Мстислав -  рильський стіл (до 1206-1241). Володіння Олега Святославича успадкував його 
син Георгій."

Напевно в 1206 р. на снемі в Чернігові, де було вирішено підтримати ігоревичів в боротьбі 
за Галицьку спадщину, було закріплено за нащадками Олега Святославича -  Курське та Рильське 
князівства, за нащадками Ігоря Святославича -  Путивльське князівство, а за нащадками Всеволо
да Святославича -  Трубчевське князівство.

Путивльське князівство було виділене з Сіверського для Ігоря Ольговича, який зберіг його до
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свого насильницького прийняття чернецтва (1127-1146). Це був невеличкий уділ в середній течі) 
Сейму, який мабуть обмежувався Сеймом до його впадіння в Десну, а на півночі -  т. з. «Порох- 
ним" лісом. !з сходу князівство межувало з Рильським уділом Курського князівства.

У 1161 р. чернігівський князь Святослав Ольгович змусив племінника сіверського князя Святос
лава Всеволодовича виділити Путивльське князівство для свого другого сина Ігоря (1161-1164). Мо
лодша гілка пильнувала, щоб забезпечити інтереси своїх нащадків, ігор Святославич залишив за 
собою Путивльське князівство, перейшовши до Курська, а потім до Новгорода Сіверського. Цей уділ 
він виділив старшому сину Володимиру (бл. 1184 -  п. 1212). В період боротьби за Галицьку спад
щину Володимира заступав у Путивлі його молодший син Всеволод. Старшого сина Володимир 
ігоревич планував наділити уділом у великій Галицькій землі, яка мала стати спадковим володінням 
ігоревичів. Але сам Володимир мусив втікати у Путивль після загибелі братів. Від нього Путивльське 
князівство успадкував старший син ізяслав, який, здається, загинув на Капці в 1223 р ." ізяславу 
успадкував двоюрідний брат Іван Романович (сер. Хііі ст .). Племінник цього князя Святослав Всево
лодович загинув в поході на Литву." Наступного путивльського князя Івана Івановича вбили мон
голи." Як свідчать матеріали археологічної експедиції 1965 р., яку очолював Б. Рибаков, перед мон
гольською навалою Путивль переживав піднесення. У 1237-1239 рр. тут велося будівництво кам'яної 
церкви 18x20 метрів з двома апсидами, яке було закінчено перед самим здобуттям міста монго
лами. Церква, очевидно, не була розписана, так як при розкопках не було знайдено ні тиньку, ні 
фресок"

Трубчевський уділ був виділений з Сіверської землі для наймолодшого Святославича -  Все
волода (1164-1196). Після переходу брата Ігоря в Новгород-Сіверський, він отримав ще й Курськ. 
Трубчевський князь Святослав, згаданий під 1232 р ., як вважали Р. Зотов та М. Баумгартен, був його 
сином." Святославу успадкував Андрій, напевно, його син." Трубчевське князівство, яке межува
ло з кочовим степом, зазнало значних руйнувань під час монгольського завоювання і 1239 р ., тому 
відомостей про діяльність трубчевських князів за цей період не збереглося. Можна не сумніватися, 
що всі архіви і пам'ятки місцевого літописання були знищені. Не випадково зовсім не збереглося 
подробиць про завоювання монголами Чернігівської землі, на яке вони витратили цілий рік і в ході 
якого назавжди зникли такі князівські столиця як Вщиж."

Старша гілка Ольговичів, здобувши чернігівську частину землі, наділяла своїх родичів уділа
ми за рахунок домену сюзеренів Чернігова. Тут старшим столом був Стародуб. Після ізяслава Да
видовича та його племінника Святослава Стародубське князівство було передане молодшому брату 
Святослава Всеволодовича -  Ярославу (1160-1180), який до того мав невеличке володіння з центром 
у Ропеську (бл. 1157-1160). Перейшовши в Чернігів, він, напевно, уступив стародубський стіл стар
шому з племінників Олегу (1180-1198), якому успадкував його брат Всеволод (1198-1202), потім і 
наступний брат Гліб (1202-1204). Сини ж Ярослава Всеволодовича змушені були задовольнитись не
величкими уділами десь поблизу Чернігова. Ростислав Ярославич мав уділ з центром в Сновську 
(бл. 1198 -  після 1203), а його брат Ярополк, можливо, сидів у Ропеську. Потім вони разом шу
кали щастя у Вишгороді (1212-1214). Якщо в Чернігівській землі були такі дрібні уділи і стільки 
князів, то важко допустити, щоби стародубський стіл лишався пустим. Так само важко судити хто 
займав його в наступні роки. Але, виходячи з традиційної практики успадкування, яка в цілому 
витримувалась, а також рішень чернігівського снему 1206 р ., які мали силу і у чернігівській частині 
землі, можна вважати, що Стародубське князівство було закріплене за нащадками Олега Свято
славича -  його син Давид, який востаннє згадується в літописах під 1196 р. ,м правдоподібно ще 
жив на початку Хііі ст. Як звернув увагу А. Зайцев, в літописній статті 1191 р ., де розповідається про 
похід Ігоря і Всеволода Святославича на половців, Олег Святославич згаданий окремо від свої бра
тів, слідом за дядьком, чернігівським князем, тобто в числі старших князів Чернігівської землі.!' 
Це ще один аргумент на користь того, що Олег Святославич княжив у Стародубі і за його нащад
ками це князівство було закріплене на снемі у Чернігові в 1206 р. Пізніше тут, напевно, княжили 
його внуки Володимир, Мстислав та Костянтин Д авидович^ Те, що численні потомки Михайла Все
володовича не тримали престолів в Стародубі теж говорить на користь нашого припущення.
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Вщижський уділ по В. Татищеву мав дуже давню історію. Саме місто було зруйновано монго
лами в 1240 р. Навряд чи правильно припускати, що після Святослава Володимировича (1157-1167) 
тут не було окремого князя. Тим більше, що і будівництво кам'яного храму в дитинці міста відбува
лося в кінці Хіі -  першій половині Хіііст.м Ростислав Ярославич отримав уділ з центром у Снов- 
ську, оскільки вщижський стіл був зайнятий котримсь з двоюрідних братів. Ним міг бути лише Во
лодимир Святославич (після 1181-1201). Рішеннями снему 1206 р. Вщижське князівство могло бути 
закріплене за його синами Борисом, Давидом, Андрієм та Святославом. Потомство їх обривається, 
бо напевно вщижські князі згинули при обороні міста від монголів. Після зруйнування місто вже 
не відбудовувалось.

Періодично невеликі уділи виникали у Вирі, Ропеску, Березію, може в Гомії (Гомелі) в землі 
радимичів та в Любечі. З кінця Хііст. стали з'являтись уділи і в землі вятичів. Олег Святославич в 
1176 р. мав уділ в Лопасні. Першим козельським князем, напевно, був Всеволод Святославич Чер- 
мний (до 1198 р .). Йому успадкував молодший брат Мстислав (1198-1216). На снемі 1206 р. ця 
земля мала бути закріплена за його нащадками. Напевно через це він титулувався «чернігівським 
і козельським". Його син Василько, який загинув на Калці в 1223 р ., напевно був козельським кня
зем в 1216-23 рр. Після нього князівство успадкували брат Іван, а потім син брата Василько, який 
загинув при обороні Козельська в 1238 р., будучи ще дитиною. ̂

При всій роздробленості Чернігівської землі її сюзерени зберігали свою зверхність над всіма 
старшими уділами, як і старші удільні князі -  над молодшими. Всі внутрішні конфлікти та усобиці 
швидко врегульовувались своїми силами. Сіверська частина, з часів утвердження Ольговичів у всій 
Чернігівській землі, ніколи не проводила політики відмінної від центру у всіх важливих питаннях. 
Чернігівські князі приймали заходи, які сповільнювали процес роздроблення і тенденції до розпаду 
землі. Найбільш дійовими з них була угода 1190 року та рішення снему 1206 року. Все це дозволило 
чернігівським князям до самої монгольської навали не без успіху боротись з Мономаховичами, чиї 
ресурси були незрівняно більшими.

' Зайцев А. К. Черниговское княжество.., с. 57-117 
і Татищев В. Н., История Российская, т. іі, ч. ІІ, с. 28 
з Дорн Б. Каспий. СПб., 1875, с. 20, 3 8 8 -3 9 0 , 529-530  
' Минорский В. Ф. История Ширвана и Дербента X-XI веков. М., 1963, с. 70-71
з Якубовский А. Ю. Рассказ ибн ал-Биби о походе малоазиатских турок на Судак, половцев и русских 

в начале ХІІІ в. / /  ВВ, т. XXV, 1928, с. 53-76
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кой єкспедиции. т. 1 -3 , 1958-1963 (КСИА, № 62, 75, 109)
з Мавродин В. В. Тмутаракань / /  ВИ, 1980 №11, с. 182 
з Войтович Л. В. Генеалогія династії Рюриковичів.., с. 64
з Мошин В. А. Николай, епископ Тмутараканский / /  Seminarium Kondakovianum. Beograd, 1932, р. 47-62  
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'з Войтович Л. В. Генеалогія династії Рюриковичів.., с. 61; його ж, Генеалогія династії Рюриковичів і Ге- 

диміновичів.., с. 5
" Войтович Л. В. Генеалогія династії Рюриковичів.., с. 62 
'з там же, с. 62
'з Рыбаков Б. А. Раскопки в Путивле / /  АО за 1965 г., с. 154 -  156 
" Войтович Л. В. Генеалогія династії Рюриковичів.., с. 58 
'з там же, с. 61
'з Рыбаков Б. А. Раскопки во Вщиже в 1948 -  49 гг. / /  КСИИМК, в. 38, М., -Л., 1951; його ж, Вщиж 

-  удельный город ХІІІ в. / /  там же, в. 41, М., 1951 
з° ПСРЛ, т. іі, стб. 668; т. Vii, с. 105
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22 Войтович Л. В. Генеалогія династії Рюриковичів.., с. 61
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13. ТУР/ВСЬКД ЗЕ М Л Я  У 1 1 3 2 -1 2 4 0  р р .

Нам важко погодитись з твердженням П. П. Толочка, що «аналіз літописних відомостей пов
ністю ...  не дозволяє ні опреділити основні центри турівської землі, ні окреслити її границі."' Він 
посилається на думку М. Тихомирова, який писав ніби Турово-Пінська земля ніколи не існувала, а 
була лиш вченою фікцією, що підкреслюється відсутністю в цій землі навіть єдиного політичного 
центру, з В такому випадку можна сумніватися і у існуванні Суздальської землі, центр якої пере
міщався з Ростова в Суздаль, а потім у Володимир на Клязьмі. Генеалогічні матеріали підтверджу
ють протилежну думку В. Татищева, М. Карамзіна, С. Соловйова, В. Ключевського, М. Грушевсько- 
го, М. Довнар-Запольського та О. Насонова.

Кордони Туровської землі на заході і на півдні впиралися у кордони Волинської землі, на сході 
земля межувала з Овруцькою і Брягінською волостями Київської землі, а потім, коли Слуцька во
лость відійшла до Чернігова -  з Чернігівською землею. На півночі Турівська земля межувала по 
верхів'ях Німану і р. Птичі з Мінською та Свислоцькою волостями Полоцької землі.

Турів був столицею Святополка Володимировича (991 чи 1008-1015) та ізяслава Ярославича 
(1042-1052). Останній хотів Турівську землю закріпити за своїми нащадками. Всеволод Ярославич 
передав Турівську землю у 1088 р. Святополку ізяславичу (1088-1093). За Нащадками ізяслава Яро
славича було закріплено Турівську землю на Любецькому снемі.

У 1103 р. в поході на половців його племінник Вячеслав Ярополкович очолював власну дру
жину. 0. Рапов вважав, що в нього був невеликий уділ на Волині." Та Волинь в той час Святополк 
закріпив за своїм спадкоємцем і жорстоко розправився з старшим племінником Ярославом Яропол- 
ковичем за спробу організації на Волині Берестейського уділу. Син Давида Ігоревича теж мусив піти 
на службу до волинського князя. Між тим відомо, що племінники Вячеслава мали уділи в Турівській 
землі. Тому дуже вірогідно, що Вячеслав Ярополкович у 1100-1103/1104 рр. був турівським князем 
і тоді ж виділив уділи своїм племінникам Юрію та Вячеславу Ярославичам. Останній ще в 1127 р. 
сидів у Кпецьку.*

Від Вячеслава Ярополковича Турів успадкував наступний по старшинству в роді ізяславичів 
(Ярослав Святополкович тримав Волинь) -  Брячислав Святополкович (1113-1123). Йому успадкував, 
в свою чергу, брат ізяслав, який теж помер в 1123 р. Обидва не мали спадкоємців. З усіх нащадків 
ізяслава Ярославича залишились в живих двоє -  клецький князь Вячеслав Ярославич та маленький 
Юрій Ярославич, син волинського князя. Тому Мономаховичі, які були на вершині своєї сили, ско
ристались з цього становища і просто посадили на турівський престол Вячеслава Володимировича 
(1125-1146 з перервами). У 1132 р. великий князь Ярополк Володимирович, переміщаючи брата в 
Переяслав, віддав Турів племіннику ізяславу Мстиславичу. В 1142 р. за подібних обставин великий 
князь Всеволод Ольгович надав Турів сину Святославу. Бл. 1140 р., коли підріс останній з ізясла
вичів -  Юрій Ярославич, йому надали в Туровській землі одне з князівств, скоріше всього Пінське. 
В нього не було сил боротись за Турів і він залишався васалом Вячеслава Володимировича. Але 
останній добре пам'ятав про права Ярослава, через що в 1146 р. пробував посадити його на Волині, 
ізяслав Мстиславич передав Турів своєму брату Ярославу (1146-48). Наступ Юрія Довгорукого і 
боротьбу за Київ використав Юрій Ярославич, який захопив Турів. Але і Юрій Довгорукий не зби
рався відновлювати права майже вигаслої династії ізяславичів. Він надав Турів сину Андрію Бого- 
любському. Останній сидів, однак, у Пересопниці, прийнявши васалітет Юрія Ярославича (1150-51). 
У 1154-1155 рр. була спроба утвердити в Турові Святослава Всеволодовича з династії Ольговичів. 
В 1155-57 рр. туровським князем був син Юрія Довгорукого -  Борис. Юрій Ярославич мусив вер
нутись в Пінськ, але після вигнання Юрійовичів відразу ж повернувся в Турів. Однак Мономаховичі 
вимагали його вигнання і пепередання турівського стола Володимиру Мстиславичу. Юрію Яросла-
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вичу довелось витримати облогу на протязі 10 неділь мало не всіх військ Мономаховичів, Давидо- 
вичів, Ольговичів та галицької дружини. Турів вистояв і залишився за ізяславичами.

Юрій Ярославич помер після 1166 р., утримуючи турівський престолі При ньому Турівська 
земля пережила період піднесення і стабілізації. Схоже, що саме в той час в дитинці Турова було 
споруджено кам'яний шестистовповий храм розмірами 28 ,2x16,5  м. В самому храмі при розкоп
ках було знайдено 3 саркофаги. Напевно один з них належав Юрію Ярославичу." У нього було 5 
синів, що і поклало початок роздроблення князівства на уділи.

Можна твердо говорити про утворення Дубровицького та Пінського князівств. Турівський стіл 
успадкували по старшинству Юрійовичі: Іван Юрійович (до 1168 -  після 1170), Святополк Юрійович 
(після 1170-1190) та Гліб Юрійович (1190-1195).

ґліб Юрійович в 1183 р. згадується як князь дубровицький. Ярослав Юрійович був пінським 
князем після нього. Він помер до 1190 р. і його замінив на пінському столі наступний брат Ярополк. 
Цілком ймовірно, що в Турівській землі були інші уділи.7 Так, у 1223 р. на р. Калці зустрічаємо цілу 
когорту дрібних туровських князів. Напевно їх привів зять великого князя Андрій, як сюзерен туров- 
ської землі. Цей князь, як найстарший в роді, дуже ймовірно, був сином Івана Юрійовича." Далі 
в джерелах переважно згадуються пінські князі. Це не обов'язково означає, що центр землі по 
смерті Андрія перемістився у Пінськ. Можливо, що і тут були прийняті принципи Любецького снему 
щодо успадкування князівських столів і пінські князі виявились сильнішими за сусідів. Брак джерел 
не дозволяє говорити про турівські уділи більш впевнено.

Володимир Святополкович був пінським князем бл. 1206-1228 рр., потім престол князівства 
займав його брат Ростислав (1228-1232)." В 1228-29 рр. у Пінську знову згадується Володимир, 
напевно, син Ростислава, а у 1247 р. -  Михайло, можливо молодший брат Володимира Ростисла- 
вича.'° Пінські князі навіть вмішувалися в боротьбу за окремі волинські волості, можливо виступа
ючи як родичі інгваревичів. їх васалами могли стати і турівські князі. Одним з них був Юрій, батько 
князя Семена, який княжив у Турові на межі Xiii-XiVcT."

В 1223 р. на Калці загинув дубровицький князь Олександр. Виходячи з принципу успадкування, 
ми повністю погоджуємося з М. Баумгартеном, що він був сином Гліба Юрійовича.'" Хто займав дуб
ровицький стіл пізніше сказати важко. В битві на Калці загинув і яненський князь Святослав. Лока
лізація Янева не ясна. Святослав згадується поряд з дубровицьким, несвізьким та іншими турів- 
ськими князями. Може це був один з молодших внуків Юрія Ярославича. В цій битві загинув і 
несвізький князь Юрій. Полоцькі дружини йе брали участі в поході на Калку, отже Несвізьке кня
зівство входило до складу Турівської землі. На користь цього свідчать і дреговицькі пам'ятки в цьому 
регіоні.

Турівська земля (чи Турово-Пінська) зберігала політичну єдність і в середині Хіііст., що допо
могло й пережити в цей період піднесення. Претензії пінських князів на волинські волості і наступне 
виникнення Степанського князівства на волинських кордонах свідчать якраз на користь такого вис
новку.

' Толочко П. П. Киевская зем ля.., с. 10 
" Тихомиров М. Н. Древнерусские города. М., 1956, с. 309  
з Рапов О. М. Княжеские владения на Руси.., с. 87 
< ПСРЛ, т. і, стб. 297
з Каргер М. К. Новый памятник зодчества ХЧ века в Турове / /  КСИА, 1965, вып. 100, с. 130; Лысенко 

П. Ф. Города Туровской земли. Минск, 1974, с. 62
7 Войтович Л. В. Генеалогія династії Рюриковичів.., с. 42 
° там же, с. 42 
" там же, с. 42 -4 3  
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14. ПОЛОЦЬКА ЗЕ М Л Я  У 1 1 3 2 -1 2 4 0  р р

Полоцька земля як державно-політична територія сформувалася раніше других земель. Вона 
була заселена однорідним кривицьким населенням, яке на цьому терені витіснило або асимілювало 
баптів. Дещо ізольована від інших земель глухими слабопрохідними лісами, захищена розливами 
рік, Полоцька земля була змушена створити регіональний ринок, у якому головним напрямком стала 
балтійська торгівля по Західній Двині і який тільки східним флангом торкався дніпровського шляху. 
З допомогою найманих варязьких дружин полоцькі кривичі ще у X ст. привели до покори частину 
сусідніх дреговичів, де виникла Мінська волость, і почали освоювати землі лівських племен, відтіс
няючи їх від берегів Західної Двини (Даугави). Через географічні фактори полоцькі волості відді
лялись лісами і болотами ще й одна від одної. Це мало і свої позитивні наслідки, бо така відок
ремленість стимулювала ремісничий і торговельник розвиток їх центрів. Бюргерство полоцьких міст 
рано відчуло свою економічну і політичну силу, через що, подібно до сусіднього Новгороду, активно 
вмішувалося у політичну боротьбу.

Східний кордон Полоцької землі проходив від гирла Друті і Рогачева (в цьому пункті Полоцька 
земля межувала з Чернігівською) і далі вверх по Дніпру повз Могильов, Копис (смоленський) і Оршу 
(яка з другої половини Хііст. теж була смоленською) і далі через Вітебське підвищення до Двини, 
де через витоки Ловаті і Усвят проходив новгородсько-полоцьцький кордон.

На півночі Полоцька земля межувала з летто-литовськими землями. Територія нинішньої Латвії 
була заселена лівами і куронами (куршами), які займали побережжя моря, та латгапами, земгапами 
і селами. Латгали північними кордонами впиралися в землі естів-чуді, а на сході і півдні межували 
з псковськими і полоцькими кривичами. За вплив на латгапів Полоцька земля сперечалася з Новго
родом. Більш північніше латгальське князівство Толова в кінці Хіі ст. стало новгородським васалом, 
а його сусіди Ерсіке і Кокнессе -  полоцькими васалами, престоли яких були передані князям по
лоцької династії. Між нижньою течією Даугави і естами, вздовж моря, лежала земля лівів. З Хіі ст. 
ліви були данниками полочан. Навіть у 1180 р., коли вже частина їх земель була опанована хрес
тоносцями, у полку вітебського князя Брячислава Васильковича під Друцьком знаходилася лівська 
дружина. Полоцькі князі не зуміли зберегти свій вплив на лівів, землі яких були протягом 1158- 
1210 рр. включені в державу хрестоносців, де панівним став німецький елемент. Земгали (земиго- 
ла) жили на лівобережжі Даугави і мали вихід до моря у межиріччі Даугави і Лієлупи. На сході 
земигола межувала з селами, на заході -  з куршами, а на півдні -  з литовцями. Земгали платили 
данину Полоцьку ще з Хет., ранньофеодальна держава у них склалася не пізніше кінця Хіст. В 
Хіі ст. Полоцьк ще продовжував боротися за збереження свого впливу в їх землях. Особливо силь
ним був похід 1106 р. Але після удару, який був завданий Полоцькій землі Мстиславом Володими
ровичем, вплив у землі земгапів був втрачений. Протягом 1200-1290 рр. земгали чинили опір хрес
тоносцям, поки не були включені до їх держави. Вздовж балтійського берега від кордонів латгаль
ської землі до р. Мінге (Мінья) жили курони (курші). Курші теж платили данину Полоцьку.' Довший 
час курони були об'єктом нападів вікінгів, але в Хі-Хіі ст. вони самі прекрасно оволоділи морським 
мистецтвом і прославились як пірати на Балтиці. Десь між 1106-1127 рр. куронська держава позбу
лася опіки Полоцька. В 1210-1267 рр. вона самотужки відбивалася від хрестоносців. Теж саме можна 
сказати і про латгалів. Сели, окрім торгівлі тісніших зв'язків з Полоцьком не мали.

Торгівля з ІХ ст. зв'язувала руські землі з Литвою (скарби монет Абаасидів з 894-922 рр ., Са- 
фарідів з 846-847 рр. і Саманідів з 896-943 рр .). Спроби руських князів у 1040 (чи 1044) і 1132 р. 
добитися данини з Литви скінчилися безрезультатно. Литовсько-полоцькі кордони проходили по 
витоках Дисни, середній течії Няриса до ізяславської волості і витоків Німану.

Південно-західна і південна межі Полоцької землі проходили по межах Мінської і Свислоць- 
кої волостей. Тут сусідами полочан була Городенська волость Волинської землі та Турівська земля.
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Замкненість Полоцької землі привела до того, що у загальноруських літописних зведеннях 
полоцькі відомості дуже рідкі і у переважній більшості не полоцького походження. Найбільше відо
мостей, але не дуже точних, зберіг пізніший Густинський літопис. Полоцькі літописи і архіви заги
нули у воєнних бурях XlV-XVi ст. Не більше повезло і першим дослідникам історії Полоцької землі. 
Безслідно щезла праця !. Гарижського (1819), так і зосталася в рукописі основна праця К. Говорсь- 
кого «історія Полоцької єпархії" (1853), і, нарешті, найтрагічніша доля судилася працям монаха 
Матвія Бродовича з Кобрина, який все життя присвятив вивченню полоцької історії. У 1879 р. архів 
Бродовича був розпроданий на пуди збирачам макулатури -  етнограф А. Ельський приїхав дуже 
пізно.з Основні праці з історії Полоцької землі належать П. Брянцеву, М. Довнар-Запольському, 
В. Данилевичу, Е. Карському, В. Пічеті, Г. Штихову, Л. Алексееву та іншими

Коли Мстислав Володимирович захопив Полоцьку землю, майже всі князі з полоцької династії 
були вислані у Візантію. Залишився лише Василько Святославич. Напевно він володів Вітебським 
князівством, де пізніше перебували його нащадки. Очевидно це був уділ його батька. В Полоцьку 
був посаджений Ізяслав Мстиславич. Але полочани не змирилися з таким порушенням прав їх ди
настії і досить було однієї помилки великого князя Ярополка Володимировича, щоб у 1132 р. поло
чани вигнали Святополка Володимировича і запросили Василька Святославича як представника ста
рої династії. Спроби Мономаховичів відновити попереднє становище не вдалися. Василько Святос
лавич почав почувати себе спокійніше з приходом до влади у Києві Всеволода Ольговича. Його 
дочка Марія в 1143 р. була видана за Святослава Всеволодовича. Рівночасно Всеволод Ольгович 
побоювався ймовірності виступу проти нього коаліції Мономаховичів на чолі з Юрієм Довгоруким, 
через що він дозволив вернути з Візантії висланих князів полоцької династії. Повернулись лише Рог- 
волод Рогволодович, який отримав батьківське Друцьке князівство, та сини мінського князя Гліба 
Мстиславича: Ростислав сів у Мінську, Володар -  в Городці, Всеволод -  в ізяславлі (що стосу
ється часу виділення мінських уділів, про що не збереглося літописних звісток, то, на нашу думку, 
це трапилось до 1152 р.).

Старша гілка полоцької династії повернула собі першість у землі -  по смерті Василька Святос
лавича у 1144 р. полоцьким князем став Рогволод Рогволодович. Цей князь орієнтувався на Ізяслава 
Мстиславича, що було одною з причин його повторного вигнання з Полоцька у 1151-59 рр. В 1159 р. 
Рогволод Рогволодович повернувся у Друцьк, а у 1159-62 рр. знову займав полоцький стіл. У 1171р. 
він ще був друцьким князем. Можна припускати, що його син Гліб Рогволодович займав друцький 
престол в 1144-51, 1159-62, після 117) -  після 1186 рр. У 1151-59 рр. вони разом з батьком пере
бували у вигнанні, а Друцьке князівство тримав Гліб Ростиславич, якого в 1159 р. Рогволод Рогво
лодович прогнав з Друцька. Глібу Рогволодовичу успадкував Друцьк його брат Всеслав, син якого 
Борис у 1195 р. згадується як друцький князь. Напевно цей же князь правив у Полоцьку в 1222 р. 
Старша гілка полоцької династії знову могла повернути собі першість у землі. Князь Гліб, згаданий 
у Полоцьку в 1221р., міг бути братом Бориса.'* Синами Бориса Всеславича могли бути Вячко, Все
волод, Роман, Василько (Рогволод?) та Володимир (Войтех?). Старші брати Вячко та Всеволод були 
відтіснені від полоцької та друцької спадщини і отримали васальні латвійські князівства Кокнессе 
та Герсіке. У Длугоша під 1207 р. повідомляється про похід на литовців Володимира Рюриковича з 
дружинами Романа Борисовича і Костянтина, Мстислава та Ростислава Давидовичів.** У Длугоша 
помилки в руській хронології нерідкі. Володимир Рюрикович став смоленським князем в 1212 р., 
події могли відноситись до 1216-17 рр. За В. Татищевим у Давида Ростиславича був син Борис, якого 
він ототожнює з однойменним полоцьким князем, засвідченим джерелами у 1217-21 рр. з Ця версія 
прийнята О. Раповим/ Однак, якби Роман Борисович належав до смоленської династії, то у переліку 
Длугоша він стояв би після своїх дядьків Давидовичів. Але у цьому переліку він стоїть попереду як 
спадкоємець полоцького князя Бориса Всеславича і командир полоцької дружини. Василько (Рог
волод?) в 1217 році мав володіння в Двинській області, у наступному році він згадується як полоць
кий князь. Слідом за В. Татищевим, М. Тихомиров та О. Рапов відносили його до смоленської ди
настії, незважаючи на зауваження М. Баумгартена про можливу помилку історика XV!)) ст. Так само 
до смоленської династії відносять і Володимира (Войтеха з «Повісті про Святохну", в якій М. Тихо
миров бачив відбиток реальних подій). Ми погоджуємось з думкою М. Баумгартена, що Володимир
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був князем полоцької династії." Поява смоленських династів в Полоцькій землі була лише епізодом, 
що видно і з аналізу генеалогії цих князів, які теж дотримувались загальних принципів успадкування 
престолів." Старша гілка полоцької династії на протязі цього часу утримувала і Друцьк.

Мінські Глібовичі в середині X!) ст. вели політику ворожу друцькій гілці. Ростислав Гпібович у 
1152-59 рр. займав Полоцьк, посадивши сина в Друцьку. Після 1161 р. Мінськ успадкував його брат 
Володар, котрий теж в 1166 р. сидів в Полоцьку. їх молодшому брату Всеволоду в 1159 р. Рогволод 
Рогволодович поміняв ізяслав на Стрижев, розриваючи цим кроком володіння Глібовичів, бо Ізяслав- 
ська волость примикала до Мінської, а Стрижев знаходився біля Полоцька. Володимир Володаре- 
вич в 1182 р. був мінським князем і навіть претендував на Берестя. Його брат Василько в 1186 р. 
був логозьким князем.

Молодша вітебська гілка теж претендувала на Полоцьк. Брат Василька Святославича -  Вячко 
спочатку мав невеликий уділ з центром в Усвяті, а потім тримав Вітебськ.'" Його син Всеслав був 
одружений з дочкою Ростислава Мстиславича, що забезпечило йому підтримку смоленських князів. 
У 1162-67, 1168 -  до 1175, 1178 -  після 1180 рр. зустрічаємо його у Полоцьку, а в 1186 р. навіть у 
Друцьку (це міг бути тимчасовий компроміс з друцькою династію, ціною якого був Полоцьк). Бря- 
числав Василькович у 1159 р. як васал Рогволода Рогволодовича пробував утриматись в Ізяславлі, 
а в 1180-81 рр. був у Вітебську, ізяслав Василькович до 1185 р. загинув в битві з литовцями як 
городенський князь. Значить і за це князівство йшла боротьба між мінською та вітебською гілками.

Якісь уділи мали Володар та Всеволод Васильковичі. Старший з наступного покоління Воло
димир Всеславич тримав Полоцьк у 1186-1215 рр. Василько Брячиславич був вітебським князем у 
1180 р ., його брат Всеслав мав якійсь уділ коло Полоцька і був васалом дядька Всеслава Василь
овича. Наймолодші Володаревичі теж мали дрібні уділи, Микула Володаревич напевно в Логойзьку, 
бо в 1180 р. тут зустрічаємо його сина Всеслава. За це князівство теж була боротьба з мінськими 
князями, ізяслав Микулич тримав, здається, Борисовське князівство. Брячислав Василькович у 1239 р. 
був полоцьким князем.

Напевно дуже давню історію мало і Лукомське князівство. Можливо першим лукомським кня
зем був наймолодший Всеславич -  Ростислав, висланий в 1130 р. у Візантію з іншими братами. 
В другій половині ХІІ -  Хііі ст. там, напевно, були окремі князі, раз вони були куди в дрібніших 
центрах. Одним з ймовірних лукомських князів міг бути Володар Василькович (? -  після 1175).

Полоцька земля після повернення старої династії фактично розділилась на три частини: друць
ку, мінську і вітебську, князі яких боролися за Полоцьк. Ця боротьба поглинала всі сили полоць
ких князів і привела до занепаду Полоцької землі і переходу частини князівських престолів до ли
товських князів. Ця боротьба зробила знизила активність полоцьких князів за межами самої землі. 
Вони не приймали ніякої участі в боротьбі за вплив у сусідньому Новгороді, не кажучи вже про 
боротьбу навколо Києва. Більше того, у відповідальний момент полоцькі князі виявилися зовсім не 
готовими, щоби відстояти свої інтереси у Прибалтиці. Дозволили хрестоносцям закріпитися в гирлі 
Даугави, нічим не допомогли своїм прихильникам серед латвійських нобілів і покинули напризво
ляще васальні князівства Кокнессе та Герсіке, престоли яких займали князі з полоцької гілки Рю- 
риковичів.

' ПВЛ, ч. 1, с. 13
" Алексеев Л. В. Полоцкая земля / /  Древнерусские княжества.., с. 202203
з Брянцев П. Д. История Литовского государства с древнейших времен. Вильно, 1889; Довнар-Заполь- 

ский М. В. Очерк истории кривичской и дреговичской земель до конца ХЧ столетия. К., 1891; Данилевич В. Е. 
Очерк истории Полоцкой земли до конца XIV столетия. К., 1896; Карский Е. А. Белорусы. Вильна, 1904; Пиче- 
таВ. / /  Очерки истории СССР в ІХ-ХЧІвв. М., 1953, с. 380-388; Штыхов Г. В. Города Северной и Центральной 
Белоруссии / /  Очерки археологии Белоруссии, ч. II, Минск, 1972; його ж, Древнеполоцкое каменное зодчество 
/ /  Белорусские древности. Минск, 1967, с. 263-289; його ж, Археологические раскопки в Витебске / /  Мате
риалы IX конференции молодых ученых АН БССР. Общественные науки. Минск, 1965 с. 61-67; його ж, Раскопки 
в Лукомле в 1966-1968 гг. / /  Древности Белоруссии. Минск, 1969, с. 316-351; Алексеев Л. В. Полоцкая земля. 
М., 1966; його ж, Полоцкая земля / /  Древнерусские княжества Х-ХЧІвв. М., 1975, с. 202-239
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15. СМОЛЕНСЬКА ЗЕ М Л Я  У 1 1 3 2 -1 2 4 0  р р

Племінне князівство смоленських кривичів було включене в Київську Русь у 882 р. князем Оле
гом. Олег посадив в Смоленську свого посадника, але вже Володимир Святославич виділив Смо
ленську землю в окреме князівство. !, нарешті, в Хіі ст. при князі Ростиславі Мстиславичу Смолен
ська земля остаточно сформувалася як окрема земля. Кордони Смоленської землі досконало вивчені 
В. Седовим' і Л. Алексеєвим/ Смоленські кривичі розселились вздовж шляхів міжнародної торгівлі 
і, в першу чергу, вздовж знаменитої дороги «з варяг в греки", тобто у верхів'ях Західної Двини, 
Дніпра і Волги. Найбільша концентрація поселень зосереджувалась навколо Смоленська по обидва 
береги Дніпра. Друга група поселень концентрувалася у басейні р. Торопи, притоки Західної Двини 
на пересіченні західнодвинського і ловатьського шляхів. Центром цієї групи поселень був Торопець. 
Третій щільно заселений регіон розміщався навколо Вержавська. інші райони були заселені слабої 
В. Седов відносив Оршу до корінних смоленських територій, але ми схиляємося до думки Л. Алек
сеева, що початково Орша належала до Полоцької зем л і/ У відомій грамоті Ростислава Мстисла- 
вича Орша відсутня, її входження до складу Смоленської землі відбулося не раніше другої половини 
ХІІ ст. Смоленські поселення розвивалися далі на південь вздовж верхів'їв рік Сож і Десна, поки 
не вперлися у чернігівські кордони. На півночі був освоєний басейн Волги до Ржеви і басейн Москви 
в районі Можайська. В обох випадках подальший ріст смоленських територій був обмежений в сере
дині Хііст., коли смоленська колонізація зіткнулася тут з колонізацією новгородською і ростово- 
суздальською. З того часу кордони землі не терпіли змін до самої монгольської навали.

Головні праці з історії Смоленської землі належать О. Мурзакевичу, !. Орловському, М. Довнар- 
Запольському, П. Голубовському, і. Красноперову, В. Седову та Л. Алексееву/

Смоленське князівство остаточно сформувалось за Ростислава Мстиславича (1125-1154, 1154- 
1159, 1161). Його старший син Роман, який успадкував смоленський престол (1154, 1159-1161, 1161- 
1171, 1173-1174, 1177-1180), був несхожим на своїх молодших братів-авантюристів, які штовхали його 
до боротьби за Київ і першість на Русі. Періодично вони змушували його займати київський пре
стол, але він не проявляв активності в цій боротьбі і продовжував залишатись смоленським князем, 
навіть сидячи на київському престолі. Про це свідчить хоча б той факт, що на час його перебування 
у Києві смоленський престол займали син Ярополк (1171-1173, 1174) та наймолодший брат Мстислав 
(1174-1177), які не мали права на цей престол, тобто фактично були намісниками Романа у Смо
ленську. По смерті Романа смоленський престол перейшов до Давида Ростиславича, так як Рюрик 
на той час боровся за Київ. Давид помер у 1197 р. і смоленські літописці відзначили його заслуги, 
що далеко не відповідало дійсності. Смоленський престол відійшов до Мстислава Романовича, най
старшого на той час у наступному поколінні Смоленських Мономаховичів. Рюрик Ростиславич, най
старший в династії, на той час був великим князем київським. У 1214 р., коли сам Мстислав Рома
нович закріпився в Києві, він посадив у Смоленську двоюрідного брата Володимира Рюриковича. 
Більше прав мав старший за Володимира -  Ростислав, але Мстислав Романович тримав Ростис
лава біля себе, розглядаючи його як спадкоємця київського престолу. Ростислав, напевно, тримав 
Овруцьке князівство, яке було колись базою для його батька.

1220-і роки були роками найбільшого успіху смоленської династії. Мстислав Романович сидів 
у Києві, Мстислав Удатний займав Галич, а його зять Данило Романович повернув собі Західну 
Волинь. У 1219 р. Мстислав Романович відкликав з Смоленська в Київ Володимира Рюриковича. Спо
чатку колишній смоленський князь заступив в Овручі померлого старшого брата і зайняв місце спад
коємця київського престолу. Він допомагав Мстиславу Удатному здобувати Галицьку землю у 1219 р. 
А Смоленськ отримав Мстислав Давидович, наступний по старшинству в племені Ростиславичів. 
Л. Алексеев/ О. Рапов? та інші дослідники вважають, що у Давида Ростиславича було два сини з 
іменами Мстислав. Старший з Мстиславів був новгородським князем у 1184-1187 рр., вишгородським
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князем -  у 1187-1189 рр. та помер у Вишгороді в 1189 р. А смоленський престол отримав молодший 
Мстислав-Федір, який народився по смерті брата у 1193 р. Ми теж дотримуємося такої думки. Мсти
слав Давидович помер у 1230 р. і за Смоленське князівство розпочалася боротьба. Нам здається, 
що у 1230-1232 рр. князівство тримав молодший з синів Мстислава Романовича -  Ростислав. Його 
старший брат Свяслав Мстиславич, можливо, займав полоцький престол у 1222-1232 рр., а наступ
ного брата ізяслава тримав біля себе великий князь київський Володимир Рюрикович. Хоча не 
виключено, що саме ізяслав Мстиславич займав смоленський престол у 1230-1232 рр. Святослав 
Мстиславич не почував себе твердо у Полоцькій землі, через що скористався допомогою полочан 
і силою прогнав молодшого брата з Смоленська, здобувши столицю. Він залишався у Смоленську 
до 1238 р., коли новий великий князь Ярослав Всеволодович, який виступив проти литовців, прогнав 
його звідти, замінивши молодшим братом Всеволодом. П. Голубовський, аналізуючи цей фрагмент 
літопису, прийшов до висновку, що литовці захопили Смоленськ і Ярослав Всеволодович прогнав 
їх князя, а сам посадив князя Всеволода. Відзначаючи неясність джерела, Л. Алексеев вважав за 
можливе погодитися з такою думкою." Згідно В. Татищева, Ярослав Всеволодович, покидаючи Київ, 
залишив столицю ізяславу Мстиславичу, зобов'язавши останнього викупити з полону Володимира 
Рюриковича, який ніби-то вернувся у Смоленськ." Можливо такі переговори мали місце, але по 
відході Ярослава Всеволодовича, Володимир Рюрикович на короткий час знову повернувся до Киє
ва. При ньому ще встигли закінчити Київське літописне зведення 1238 р ., загалом прихильне до 
цього князя.'"

Але у 1239 р. Києвом оволодів чернігівський князь Михайло Всеволодович, який скористався 
вторгненням литовців у Смоленську землю, щоб прогнати Всеволода і замінити його Ростиславом 
Мстиславичем. Він навіть послав в похід на Смоленськ свого сина Ростислава Михайловича, що 
коштувало останньому галицького престолу. У 1239 р. новий смоленський князь не утримався від 
спокуси зайняти опустілий Київ. Але це вже не міг стерпіти галицько-волинський князь Данило Ро
манович. Він захопив Ростислава Мстиславича і вивіз у Галич." До Смоленська повернувся Всево
лод Мстиславич.'з Невідомо коли він помер або втратив знову Смоленське князівство, яке вже в 
1240-х рр. перейшло до Гліба Ростиславича, сина Ростислава Мстиславича.

Смоленські князі старались не дробити свою землю, вони наділяли молодших членів динас
тії за рахунок захоплення уділів в Київській землі, а потім і в Полоцькій. Цю політику започатку
вав Ростислав Мстиславич і вона допомагала смоленській династії до самої монгольської навали і 
здобуття Києва боротись за першість серед Рюриковичів. Лише один уділ -  Торопецький був виді
лений наймолодшому сину -  Мстиславу Ростиславичу (1164-80), що не заваджало цьому князю і 
його спадкоємцям боротись за уділи в інших землях, і само Торопецьке князівство було лише базою 
для спроб смоленської династії утвердитись в Новгороді Великому. Мстислав Удатний (1180-бл. 1212) 
взагалі уступив Торопецьке князівство брату Давиду Мстиславичу (1212-1226), відчувши себе твердо 
в Новгороді. До монгольського нашестя смоленські князі зуміли зберегти свою землю від роздроб
лення.

' Седов В. В. Смоленская земля.., с. 240-259 
з Алексеев Л. В. Смоленская земля.., с. 33-54 
з Седов В. В. Смоленська земля.., с. 246-248 
'  Алексеев Л. В. Полоцкая земля. М., 1966, с. 179
" Мурзакевич А. Н. История губернского города Смоленска. Смоленск, 1804; Орловский И. И. Достопа

мятности Смоленска. Смоленск, 1907; його ж, Краткая география Смоленской губернии. Смоленск, 1907; Дов- 
нар-Запольский М. В. Очерк истории кривичских и дреговичских земель до конца ХЧ века. К., 1891; Голубов
ский П. В. История Смоленской земли до начала XV в. К., 1895; Красноперов И. М. История смоленской епи- 
скопии в 1137 г. / /  Смоленский вестник, 1882, №98; його ж, Учреждение в Смоленске епископии / /  СЕВ, 
1883, №19; його ж, Община, вечевой строй и просвещение в Смоленском княжестве / /  Мир божий, 1893, 
№12; його ж, Очерк промышленности и торговли Смоленского княжества / /  ИО, т. 7, СПб., 1894; Седов 
В. В. Смоленская земля / /  Древнерусские княжества Х-ХЧ! вв. М., 1975; Алексеев Л. В. Смоленская земля в 
ІХ-ХЧІвв. М., 1980
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6 Алексеев Л. В. Смоленская зем ля.., с. 230 
? Рапов О. М. Княжеские владения.., с. 179-180 
в Алексеев Л. В. Смоленская зем ля.., с. 234 
в Татищев В. И. История.., т. !!), с. 464
ю Пашуто В. Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси.., с. 23 -2 6  
" ПСРЛ, т. Ч, стб. 782, т. V)), с. 144 
" ПСРЛ, т. !, стб. 469



16. ЗМ ІН И  ВЗАЄМ И Н  МІЖ КНЯЗЯМ И ВНАСЛІДОК 
М ОНГОЛЬСЬКО) НАВАЛИ. ПРИХІД Д О  ВЛАДИ 
В ОКРЕМ ИХ ЗЕМ Л Я Х  ГЕДИМІНОВИЧІВ

У 1237-1241 рр. монгольська навала розрушила Київську Русь як державу. Київська Русь по 
своїй структурі найбільш була схожою з Германською імперією та Польшею. Подібно до цих держав, 
Київська Русь була і поліетнічною державою. Окремі її землі, наприклад Суздальська, де відбува
лися складні асиміляційні процеси, в яких слов'янські чинники перемагали угро-фінські, готові були 
відірватись від Києва. Подібні тенденції були і в етнічнооднорідних землях, наприклад -  у Полоць
кій. Останнє дозволяє припускати, що етнічна відмінність між різними групами східнослов'янських 
племен, об'єднаних у Київській Русі, була не меншою ніж відмінність між лехітськими, мазовець- 
кими і сілезькими племенами, об'єднаними у складі Польші. До того ж хорватський і, почасти, во
линський масив навряд чи правомірно зараховувати до східних слов'ян, і все ж цей масив був 
ближчим до полян та сіверян ніж, скажімо, кривичі, які складали основу населення Полоцької землі, 
чи в'ятичі, які поряд з кривичами були основним елементом слов'янської колонізації в Суздальській 
землі. Але Рюриковичі зуміли сформувати з цього конгломерату племен сильну етнічну державу, 
основою якої стала Полянська Русь. Традиції державної єдності Київської Русі були настільки силь
ними, а культурний і економічний вплив Києва потужним, що незважаючи на роздроблення країни 
на окремі землі, розрушити її змогла лише монгольська навала.

Монголи не змогли підпорядкувати собі всі землі колишньої Київської Русі. Першою повністю 
зовойованою і підпорядкуваною була Володимиро-Суздальська земля. Орда стала ставити її сюзе
ренів, титулуючи їх великими князями володимирськими, скоріше всього за традицією, яка відби
вала давні амбіції місцевих династів, починаючи від Андрія Боголюбського. Перший великий князь 
володимирський по традиції отримав і Київ. Але ординці не були зацікавлені у відродженні значення 
старої столиці. Вони хотіли підкреслити, що старший з князів уже не «київський імператор", а лиш 
«король володимирський", залежний від «імператора-царя" Золотої Орди і ним поставлений. Тому 
вже син Ярослава Всеволодовича -  Олександр Невський отримав Київ без великнязівського досто
їнства. Але великі князі володимирські хотіли бачити себе спадкоємцями великих князів київських 
і хотіли хоча б номінально бути старшими серед всіх Рюриковичів. Для підтримання своїх амбіцій 
вони вигадали легенду про перенесення столиці з Києва у Володимир на Клязьмі ще в часи Андрія 
Боголюбського.

Новгород Великий визнав сюзеренітет Золотої Орди, як раніше визнавав сюзеренітет Києва. 
Але боярська республіка сподівалась проводити і надалі власну політику. Як безпосередні васали 
ханів великі володимирські князі стали посилати в Новгород своїх молодших родичів. Орда бачила 
в них своїх намісників, а великі володимирські князі -  продовження старих традицій. Процес цей 
був нелегким і тривалим. Вже в 1266 р. Псков прийняв литовського князя Довмонта, а пізніше і Нов
город, і Псков до самої втрати незалежності періодично запрошували Гедиміновичів і шукали проти
ваги великим князям володимирським в союзі з Польсько-Литовською державою. Доказом була і 
присутність новгородської дружини у знаменитій битві під Грюнвальдом у 1410 р. ! все ж великим 
князям володимирським вдалося добитися визнання, хоча б з боку своїх ординських сюзеренів, 
Новгородської землі, як свого лену. Однак так само легко добитися визнання своїм леном Муромо- 
Рязанської землі, яка теж опинилася безпосередньо під монголами, їм не вдалося. З другої поло
вини XiV ст. рязанські князі стали титулуватися великими князями, підкреслюючи свою незалежність 
від великих володимирських князів.

Розорені Чернігівська, Переяславська і Київська землі спочатку опинились у сфері суперництва 
Ногая з золотоординськими ханами, а пізніше перебували під впливом різних окраїнних Чінгізідів.
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Допомога цих Чінгізідів, які не хотіли ділитися своїми прибутками з ханами Золотої Орди, а також 
небажання самих ханів допомагати посилюватися великим князям володимирським, дозволили кня
зям цих земель уникнути залежності від Володимира на Клязьмі.

Смоленська і об'єднані Галицька і Волинська землі теж мусили номінально признати зверхність 
Золотої Орди. їх сюзерени стали безпосередніми васалами золоординських ханів на рівні великих 
князів володимирських. Але вигідне географічне положення дозволило їм шукати союзників і зби
рати сили для того, щоб позбутись ординської опіки. Всі спроби здійснити це в ХЧІст. закінчилися 
безрезультатно, але вже в XiVcT. ці землі звільнилися від ординської опіки, і, нарешті, Полоцька 
та Туровська землі взагалі не були васалами Золотої Орди.

Володіння кожної гілки Рюриковичів залишилися за нею у тому вигляді як їх зафіксувала мон
гольська навала. Ці володіння стали роздроблюватись далі в тій мірі, в якій стимулювали це роз
дроблення практика успадкування і суспільно-економічні відносини. Монголи були зацікавлені в по
дальшому роздробленні князівств і у боротьбі між ними. Вони підтримували суперництво між кня
зями навіть на рівні дрібних уділів і старались не допускати переваги окремих князів над сусідами. 
Виняток складали хіба князі московської династії, які з XiVcT. були вірними ординськими васала
ми і з допомогою ординців розширювали межі власного впливу, підбурюючи інших князів до ан- 
тиординських повстань, а потім ці повстання придушуючи, або відкупаючи ординську данину-вихід. 
Це дозволило їм зробити спадковим титул великих князів володимирських і отримати під контроль 
більшість князівств Володимиро-Суздальської землі. Але контроль над ними самими з боку Чінгі
зідів, як і над їх суперниками великими тверськими та суздальськими князями і великими князями 
рязанськими, почав зменшуватися лише із розпадом Золотої Орди.

Було би дивним, як би розпад Київської держави не розбудив і не стимулював етнічні процеси 
різноплемінних основ земель, які входили в неї. Політичний розпад посилювався з процесами ет
нічної самосвідомості.

Природньо, що литовські князівства, які в Х!і) ст. стали реальною силою на політичній арені, 
були найближчими можливими союзниками, які теж побоювалися ординського сусідства. Тому га
лицько-волинські і смоленські князі, не кажучи вже про полоцьких та турівських, стали переходити 
від конфронтації з литовцями до союзницьких відносин. Ще у першій половині ХЧІ ст. литовські князі 
утвердились у Городенському князівстві. Тому війни з литовцями волинських і полоцьких князів, в 
яких брали участь і князі з інших земель, залучені великими князями київськими, тривали до самої 
монгольської навали. У 1219 р. волинські князі домовились з литовськими і жемайтськими князями 
про мир. Рівночасно і окремі полоцькі князі з допомогою литовців пробували зупинити просування 
хрестоносців у Прибалтиці. Литовські та жемайтські племінні князівства не були ще об'єднані в одну 
державу і, зрозуміло, не могли ставити перед собою завдання суперничати з монголами у завою
ванні земель Київської Русі, як це пробував довести Ю. Пузина.' Лише діяльність короля Міндовга 
(1219-1263) привела до об'єднання литовських і жемайтських князівств в одну сильну державу. В 
часи Міндовга литовські династи зайняли князівські престоли у Полоцьку і Вітебську. Данило Рома
нович відразу ж оцінив вигоди союзу з цією державою і двічі підтвердив цей союз, скріпивши його 
бл. 1252 р. власним шлюбом з племінницею Міндовга, дочкою його старшого брата Довспрунка^ та 
шлюбом сина Шварна у 1255 р. з дочкою самого Міндовга. з Між обома державами було встановлено 
тісні зв'язки і син Міндовга -  Войшелк зблизився з галицько-волинськими князями. З його ініціативи 
Роман Данилович у 1253-54 рр. отримав Новогрудське князівство, можливо що і як литовський 
васал, бо цей уділ Городенського князівства був опанований литовцями раніше і сам Войшелк Мін- 
довгович княжив у Новогрудку бл. 1249-1253/54 рр. Захоплений християнською проповіддю, князь 
Войшелк прийняв чернецтво у ігумена Григорія в Полонині" і намагався добратись до святих місць 
через Угорщину і Болгарію, але мусив вернутись назад.

Войшелк був хрещеним батьком Юрія Львовича. Після загибелі Міндовга Войшелк втік у 
Пінськ. З допомогою свояка Шварна, який княжив у Холмі, він зумів здобути великокнязівський 
престол. Якийсь час Войшелк ділив владу в Литві з Шварном, а потім знову повернувся у чернецт
во, передавши великокнязівський престол Шварнові Даниловичу.
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Однак рання смерть Шварна у 1269 р. обірвала короткочасну литовсько-волинську унію. Га
лицький князь Лев Данилович пробував змусити Войшелка передати йому литовський престол. Не
вдалі переговори закінчилися загибеллю Войшелка. Розрив литовсько-волинської унії привів до 
довгої литовсько-волинської конфронтації. Литва знову приєднала Новогрудське князівство і його 
уділи. Про цю боротьбу збереглись туманні відомості в легендарній частині литовсько-білоруських 
літописів. В цих же літописах розповідається про напівлегендарного князя Римунта-Василя-Лаври- 
ша, який був сином великого князя литовського Тройдена (бл. 1270 -  після 1282 і до 1298). Традиція 
вважала його останнім з роду Кітавраса/

За народними легендами, введеними у літописи, Римунт виховувався у Львові при дворі Лева 
Даниловича, де і прийняв християнство. Потім, ставши ченцем, він заснував монастир. Зрікся влади 
на користь Вітеня. Легенда про Римунта Тройденовича досить вірогідна. Вона узгоджується і з нама
ганням нормалізувати відносини з литовськими князями, що було одним з головних завдань зовніш
ньої політики Галицько-Волинської держави.

З початку XIV ст. ситуація стала змінюватися. Литовські князі почали з'являтися на князівських 
престолах, які раніше займали Рюриковичі, переважно використовуючи династичні зв'язки та угоди 
з місцевими елітами, які розраховували на литовську допомогу. Крім того литовські князі легко йшли 
на переміну релігії, нічого не змінювали у внутрішньому житті князівств і продовжували політику по
передників. Вони завжди виступали патріотами своєї нової землі і захищали її інтереси/

Останні звістки про війну литовців з волинськими князями відносяться до 1315 р. Але це теж 
відомості з легендарної частини литовсько-білоруських літописів. За ними в цій війні загинув князь 
Володимир/ Деякі історики поспішили заявити, що з його дочкою ніби-то одружився Любарт Геди- 
мінович, отримавши в такий спосіб Луцьке князівство.

Однак історичність князя Володимира досить проблематична. Це добре було доведено ще 
В. Антоновичем та іншими істориками. Луцьким князем був один з молодших синів Данила Рома
новича -  Мстислав. У 1288 р. в поході на поляків важко захворів володимирський князь Володи
мир Василькович. Не маючи спадкоєців і конфліктуючи з Левом Даниловичем, який міг успадкувати 
його землі, Володимир заповів їх луцькому князю Мстиславу Даниловичу. Спроби Юрія Львовича 
зайняти хоча б частину спадку Володимира Васильковича закінчилися невдачею. Він мусив повер
нути захоплені землі. Мстислав помер до 1300 р ., його син Данило востаннє згадується 1280 р. 
Напевно він помер при житті батька. Якби Володимир, згаданий під 1315 р ., був сином Мстисла
ва, то він мав би успадкувати володимирський престол. Навіть, якщо б цей князь Володимир був 
сином Данила Мстиславича, то і тоді як єдиний спадкоємець Мстислава Даниловича, мав би успад
кувати Володимир (правило, за яким внук втрачав права на спадок діда, коли його батько помер 
при житті діда, було введене для обмеження числа спадкоємців, коли їх було багато). Але після 
1301 р. Юрій Львович титулувався королем галицьким і князем володимирським, що могло означа
ти тільки одне -  Володимирське князівство перейшло до нього через успадкування або завоювання. 
Однак немає ніяких відомостей про конфронтацію галицьких і волинських князів на межі ХІІІ-ХіУст. 
Якщо б такі події мали місце їх неминуче відбили би літописи, польські хроніки або орденські до
кументи. Отже Володимир не міг бути ні сином ні внуком Мстислава Даниловича. Ми погоджуємося 
з думкою В. Антоновича і інших, що у литовсько-білоруських літописах знайшло відбиття повідом
лення про смерть володимирського князя Володимира Васильковича, лише сплутані час його смерті 
(1288, а не 1315 р .) та обставини. Цей князь часто воював з литовцями. Хвороба від якої він помер, 
могла бути наслідком поранення в такому поході.

З межі Xill-XiVcT. литовські князі все частіше одружувалися з Рюриківнами, що було скріп
ленням відповідних союзних угод. Сам великий князь литовський Гедимін двічі був одруженим з Рю
риківнами: Ольга була матір'ю Ольгерда та Кейстуга, а Ева -  Коріата та Любарта. Обидві, напевно, 
були з полоцької династії, що полегшило Гедиміну завершити закріплення за Литвою Полоцької 
землі.

Напівлегендарний Гінвіл-Борис Мінгайлович міг ще наприкінці 1230-х рр. стати полоцьким кня
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зем через шлюб із спадкоємницею Брячислава Васильковича та угодою з місцевою елітою. Після 
нього тут могли княжити його нащадки Рогволод-Василь та Гліб." Ці князі могли загинути в період 
репресій короля Міндовга. Бл. 1262 р. у Полоцьку княжив Товтивіл Довспрункович, син якого був 
хрещений як Костянтин і одружився з дочкою великого володимирського князя Олександра Невського 
-  Євдокією." Її мати Парасковія була дочкою Брячислава Васильковича. У такий спосіб нова динас
тія в очах місцевого населення закріпляла свої права.

Згідно документа папи Климента V від 19. 06. 1310 р. хрестоносці змусили князя Костянтина 
Товтивіловича, який не мав спадкоємців, заповісти своє князівство ризькому єпископу. Подібним 
способом хрестоносці підпорядкували собі латиські князівства. На цей раз їх чекала невдача. По
лочани звернулись по допомогу до великого князя литовського Вітеня і з його військом прогнали 
лицарів ризького єпископа.'" У 1326р. в Полоцьку вже княжив Воїн, можливо брат Гедиміна або ж 
нащадок Гінвіла-Бориса.

У кінці 1330-х Наримунт-Гліб Гедимінович утвердився в Пінську, теж, напевно через шлюб з 
місцевою Рюриківною, бо всі його сини були православними і патріотами тих земель, куди їх занес
ла доля. Я. Вернер в «Генеалогії.ЯгеллоніВ" називає його дружину дочкою володаря Тавриди. Дже
рело його інформації незнане, перші мангупські князі відомі лише з кінця XiV ст., зв'язки Гедиміно- 
вичів з Чингизидами незнані, на початку XiV ст. в таких зв'язках не було потреби. Залишається спо
діватись, що це данина літературній моді називати наші землі Тавро-Скіфією.

Немає ніяких підстав припускати, що Туровська земля була завойована Гедиміном і Рюрико- 
вичів там не залишилося. Доводячи протилежне, стали називати Гедиміновичем навіть городець- 
кого князя Давида Дмитровича (хоча джерела не дають підстав однозначно говорити про який Го
родець іде мова -  Давид-Городок в Турівській землі чи Городець -  у Полоцькій, причому перший, 
на думку археологів, був заложений в кінці X) -  на початку Х)і ст. і пов'язаний з князем Давидом 
ігоревичом."). Щоб довезти цю версію було вигадано ніби батько цього князя Давид Дмитрович, 
був сином Наримунта Гедиміновича. Згідно джерел християнським іменем Наримунта було Гліб, він 
був православним, а отже не міг мати двох хрестильних імен. Тим не менше Наримунт-Гліб став 
Наримунтом-Гпібом-Давидом без найменшої спроби обгрунтування цієї версії. Шкода, що з старих 
польських праць така версія перейшла в новійше дослідження Н. Я ковенко.Н ищ е, торкаючись 
походження князів Острозьких, ми ще повернемося до шлюбу Наримунта-Гліба.

Згідно новійшої версії Т. Василевського, не погодитись з якою важко, Ольгерд Гедимінович 
був одружений тричі: з незнаною з імені литвинкою, шлюб з якою відбувся перед 1327 р.; з вітеб
ською княжною Анною, шлюб з якою відбувся у 1339 р. і яка померла до 1350 р. та з тверською 
княжною Уляною, шлюб з якою відбувся у 1350/51 р ."  Для нас найбільш цікавий другий шлюб Оль- 
герда, який забезпечив йому успадкування Вітебського князівства. Т. Василевський вважає, що ім'я 
вітебсько) княжни було Анна, виходячи з Хроніки Биховця і відкидаючи Родовід вітебських князів, 
як фальсифікат, сфабрикований Т. Нарбутом." Ми погоджуємося, що виведення вітебських князів 
від Волинських Мономаховичів позбавлене глузду. Щодо самого Родоводу вітебських князів -  то 
наскільки це фальсифікат, а на скільки автентичний текст, коли і ким складений -  сказати важко. 
Серйозно до нього відносилось багато вчених, в т. ч. і М. Улащик. Згідно Родоводу вітебських князів 
дружину Ольгерда звали Марія і вона була дочкою князя Ярослава Васильовича, який помер у 
1320 р. У 1301 р. вітебським князем був Михайло Костянтинович син Костянтина Товтивіловича. Цей 
князь помер до 1310 р ., бо інакше в документі його батька було би відзначено, що спадкоємець 
він. Але до угоди Гедиміна з Орденом та Ригою, 1.11.1338 р. долучився якийсь «король" з містом 
Вітебськом.'" Ним міг бути якраз князь Ярослав Васильович, через шлюб з донькою якого Ольгерд 
Гедимінович успадкував вітебський стіл. Звідки міг взятися Ярослав Васильович? Було би нелогічно 
припускати зміну династії у Вітебську. Правда, Рюриковичі в Полоцькій землі теж могли не вигас
нути повністю, а зберегтися на другорядних престолах як васали литовських династів. Після вигас- 
нення нащадків Товтивіла вітебське віче могло запросити відприска старої династії. Але куди віро
гідніше, що у Костянтина Товтивіловича був внук Ярослав. Це міг бути син Михайла Костянтиновича 
(в такому випадку у Родоводі зроблена помилка) або син його брата Василя, який теж міг помер
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ти до 1310 р. Ризькі політики у 1310 р. просто робили спробу нав'язати Полоцькому князівству угоду, 
подібну до якої нав'язували латвійським князям, не вважаючи за потрібне зважати на права внука. 
У самого вітебського князя не було засобів, щоби поборотися за полоцький престол, або ж він не 
зумів домовитися з місцевою елітою. В цей період, напевно, кожна зміна князя, при відсутності 
прямого успадкування, вже супроводжувалася певною угодою з місцевою елітою. Звичайно, однією 
з головних умов подібних угод було збереження релігійної стабільності. Не випадково ж по смерті 
вітебської князівни Ольгерд передав князівство наступній дружині -  княгині Упяні, яка залишалася 
православною.

Подібно утвердився на Волині і Любарт Гедимінович. У 1629 р. в «Метрику Коронну" згідно 
наказу короля Сігізмундаііі була вписана грамота 1498 р., якою великий князь литовський Олександр 
підтвердив луцькому і острозькому єпископу Єфрему грамоту Любарта Гедиміновича від 8.12.1322 р. 
про надання села соборній церкві іоанна Богослова в Луцьку.^ Ця грамота могла би послужити 
вказівкою на час появи Любарта Гедиміновича на Волині. Але вже і. Шараневич та А. Лонгінов звер
нули увагу на титул Любарта в грамоті -  «луцький і володимирський князь", справедливо сумніва
ючись у правдоподібності такого титулу в 1322 р. Любарт зміг стати сюзереном Волині лише після 
смерті Юрія-Болеслава Тройденовича. Згодом М. Дашкевич висловив сумнів у правильності дати. 
В грамоті вказаний 7-й індикт, а у 1322р. був тільки 5-й." Нам здається, що ці зауваження ще не 
дозволяють вважати грамоту сфапьшованою. Помилка в даті -  6830, а не 6832, тобто 1324 р ., мог
ла бути зробленою при зніманні копії грамоти в 1498 або 1629 рр. Ця помилка, пов'язана всього з 
одним знаком, легко могла трапитися у 1629 р., коли індиктами вже не користувалися.

існує певна доля вірогідності походу Гедиміна на Волинь у 1323 р., можливо пов'язаного з 
участю князя Лева Юрійовича в київській коаліції, яка була розбита литовськими військами на р. 
Ірпінь, и Однак більш мотивованою виглядає думка Ф. Шабульдо'" щодо укладення перед 1323 р. ли
товсько-волинської угоди, скріпленої шлюбом Любарта Гедиміновича з дочкою Андрія Юрійовича. 
Не маючи прямих спадкоємців, Андрій та Лев Юрійовичі могли розглядати таким Любарта Гедиміно
вича.

Загальноприйнято вважати, що Лев Юрійович княжив у Галичі, а його брат Андрій -  у Воло
димирі. Це суперечить як правилам успадкування за якими галицький престол був не тільки стар
шим, але й королівським, так і литовсько-білоруським літописам, які називають Лева «Луцьким". 
Тому нам здається, що Андрій як старший володів усією Галицькою землею і Західною Волинню з 
Володимиром, а Лев отримав лише Луцьке князівство. Такої думки дотримувалися свого часу 
К. Стадницький, А. Андріяшів, М. Дашкевич, П. Голубинський і В. Антонович. Не заперечував про
ти неї і М. Грушевський.з" Саме з дочкою Лева Юрійовича і одружився Любарт Гедимінович.

Тому у 1324 р ., коли Юрій іі тільки-но став галицько-волинським князем, Любарт Гедиміно
вич міг претендувати на Володимирське князівство як на спадщину після Лева Юрійовича. Пізніше 
йому довелося уступити і задовольнитися незначним уділом на сході Волині з центром в Любарі. і 
лише по смерті Юрія-Болеслава Тройденовича Любарт став сюзереном Волині, а, згідно з угодою 
з галицьким боярством, очоленим Дмитром Детьком, -  і галицьким князем.

До кінця життя Любарт Гедимінович боровся за відродження Галицько-Волинської держави. Пе
ріодично йому це вдавалося. Якщо б Гедимін силою змусив волинських феодалів признати Дмитра- 
Любарта Гедиміновича своїм князем, як вважають деякі дослідники, то тоді важко пояснити звідки 
взялась повна підтримка його волинським боярством і містами, а також значною частиною галицьких 
феодалів, що і дозволило йому протягом довгого часу, при загалом незначній допомозі литовських 
князів, не без успіхів вести боротьбу проти таких сильних держав як Польша та Угорщина. Якби 
Любарт Гедимінович був посаджений на Волині як литовський васал, то Литва неминуче взяла би 
участь у цій боротьбі не окремими загонами дрібних князів, а потугами литовсько-руської раті і 
відповідні угоди з Польшею були би укладені від імені великого князя литовського.

Окрім цього відомості про збройну інтервенцію Гедиміна на Волинь не дуже певні. Юрій )і 
був союзником Гедиміна і його зятем. Немає ніяких підстав, щоб стверджувати ніби при ньому
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частина Волині з Луцьком була відірвана від його держави і прилучена до Литви, інтервенція Ге- 
диміна на Волинь по смерті Юрія !і теж ніде не зафіксована хоча польські і угорські чи орденські 
джерела не могли би її не відзначити.

Правдоподібно, що через шлюб Вітовта Кейстутовича із спадкоємницею Лукомського князівст
ва і цей уділ перейшов до Гедиміновичів.

Боротьби Литви з Ордою, яка тривала протягом ХіУст. з перемінним успіхом, привела до 
появи Гедиміновичів у Київській та Чернігівській землях. Ми погоджуємося з Ф. Шабульдо та інши
м и /' що правильно бачити відбиття реальних подій в повідомленнях легендарної частини литовсько- 
білоруських літописів про війну Гедиміна з коаліцією українських князів бл. 1321-1325 рр. В битві 
на р. Ірпені (у 1324 р. за Ф. Шабульдо) литовці розбили київського князя Станіслава та його союз
ників. Присутність у Любецькому синодику князя Івана Станіславича відкидає сумніви в історичності 
самого князя Станіслава. Тим більше, що саме ім'я не характерне для князів. Синодики дозволяють 
допускати, що хрестильним іменем цього князя було Терентій, і він походив з путивльської гілки 
Ольговичів, яка запанувала в Києві десь на межі Xiii-XiVci.

Ряд істориків вважали, що київський князь Федір, згаданий в джерелах під 1331, 1361рр., був 
Ольгімантом Міндовговичем Гольшанським, якого Гедимін посадив у Києві після перемоги на р. Ір
пені. Ми сумніваємося у правильності цієї версії. Жодне джерело не називає князя Ольгіманта Фе
дором, навпаки, Київський помяник називає його Михайлом, а син Іван скрізь в джерелах нази
вається Борисовичем, и Правда і сама фігура князя Івана Борисовича і його тотожність з Іваном Оль- 
гімантовичем речі проблематичні і загадкові. Ми зупинимося на них трохи нище.

Так само непевним є ототожнення київського князя з братом Гедиміна -  Федором.^ Вся діяль
ність київського князя Федора зовсім не схожа на литовського васала, на що звернув увагу ще 
М. Грушевський Це скоріше путивльський династ, який будував свою політику на протиріччях сусідів 
і допомозі ординців, яким платив данину-вихід. Поряд з цим претензії князів Гольшанських на Київ 
не могли базуватись лише на короткотривалому правлінні Івана Борисовича чи Івана Ольгіманто- 
вича. Якщо б до нього на цьому престолі не сидів його батько, то надання Києва Івану Ольгіман- 
товичу, виходячи з політики Вітовта, можна було би розглядати як просте намісництво, як доречі 
це робить ряд істориків. Однак джерела називають Івана Ольгімантовича князем київським.^

Залишається припустити, що спроба Гедиміна посадити свого васала в Києві дала лише час
ткові результати. Ольгімант-Михайло Гольшанський, ймовірно, зайняв престол у Києві бл. 1324 р., 
але до 1331 р. путивльська династія, напевно з допомогою ординців, повернула собі Київ, і лише 
перемоги Ольгерда Гедиміновича у війні з ординцями, перш за все в битві на Синіх Водах, привели 
до утвердження Гедиміновичів у Києві, в Чернігівській землі та на Поділлі, і тут місцеві сили бачили 
в них перш за все союзників у боротьбі проти ординців.

Однією з основних причин приходу до влади в окремих князівствах на українських і білорусь
ких землях Гедиміновичів було зацікавлення місцевих еліт в литовській допомозі проти ординців. 
Цей процес став особливо інтенсивним після вигаснення Другої галицької династії і початку боротьби 
за Галицьку спадщину. Гедиміновичі приходили до влади через спеціальні угоди з місцевою елітою, 
головними умовами яких було прийняття православної релігії і збереження традиційних відносин в 
суспільстві. Своє становище нова династія старалася закріпити шлюбами з представниками старих 
династій. Прийшовши до влади в окремих князівствах Гедиміновичі нічого не змінили не тільки в 
суспільних відносинах, але і в практиці успадкування престолів. Вони залишали на своїх місцях і 
Рюриковичів аж до повного вигаснення окремих гілок. Не завжди і не відразу прихід до влади 
Гедиміновичів означав підпорядкування тої чи іншої землі Великому князівству Литовському. Мож
ливо саме тому поява Гедиміновичів на українських і білоруських землях знайшла так мало відбиття 
в історичних джерелах.

' Puzyna J. W sprawie pierwszych waik iitwinów z tatarami o Ruś w tatach 1238-1243 / /  Przegiad histiryczno- 
wojskowy. 1937, t. 9, s. 3 4 5 -4 0 0
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17. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КОРОЛІВСТВО 
ЗА  ЛЕВА ДАНИЛОВИЧА f !2 6 4 - !3 0 1 J

Найсильнішою державою на українських та білоруських землях після монгольського завоювання 
було Галицько-Волинське королівство. Вже в перші десятиріччя після монгольської навали ця дер
жава здійснювала спроби звільнитись від ординської опіки. У 1264 р. по смерті Данила Галицького 
воно фактично роздробилось на кілька держав. Брат Данила -  Василько Романович утримав у своїх 
руках Західну Волинь з столицею у Володимирі. Його землі успадкував єдиний син Володимир 
(1269-1288). Старший син Данила Романовича -  Лев зберіг за собою Галицьке, Перемишльське і 
Белзьке князівства. Роман Данилович княжив у Новогрудку, а потім, напевно, в Холмі, де і був по
хований. Він помер при житті батька і його спадкоємець отримав престол у Слонімі в землях, які 
можна назвати скоріше материнськими ніж батьківськими. Мати Василька Романовича була дочкою 
волковиського князя Гліба, одного з представників городенської династії. Згідно практики успад
кування престолів нащадки Романа вже не мали прав на спадщину короля Данила. Наступний син 
галицького короля -  Мстислав Данилович отримав Луцьк з Східною Волинню, а наймолодший 
Шварн Данилович -  Холмське князівство. Користуючись родинними зв'язками з Войшелком Міндов- 
говичем, Шварн Данилович спочатку став його співправителем, а потім отримав від нього литов
ський великокнязівський престол. Брати не любили один одного і їх землі не визнавали єдиного 
сюзерена.

За об'єднання цих земель взявся Лев Данилолович «князь думен и хоробор на рати, не мало 
бо показа мужьство свое во многых ратех", «винахідник машин для здобування фортець^.' Пере
буваючи «поміж польським ковадлом і татарським молотом" цей князь зумів зібрати землі Данило
вичів, приєднати Люблінську землю, частину Закарпаття, претендувати на литовський та польський 
престоли. У 1269 р., по смерті Шварна він зайняв Холмське князівство і невдало претендував на 
литовський престол. Його відверті домагання володимирської спадщини привели до передачі всієї 
Волині Мстиславу Даниловичу. Останній, напевно, помер до 1300 р. без спадкоємців (його син 
Данило востаннє згадується 1280 р .). Саме тому, що землі королівства Данила Романовича були 
знову об'єднані, його внук Юрій Львович коронувався королівською короною.

Походи проти литовців, поляків і у Мараморош Лев Данилович здійснював при допомозі ор
динських військ. Ординці примушували брати участь в цих походах і інших князів. За це і не любили 
Лева Даниловича його родичі -  волинські князі.

Лев Данилович був одним з найкращих полководців свого батька, беручи участь у всіх по
ходах і битвах, починаючи із знаменитої битви під Ярославом у 1245 р. Практично до самої смерті 
цей воїн не злізав з коня:

1269 р. -  невдала спроба оволодіти литовським престолом;

1271-1272 рр. -  участь в польській усобиці на стороні свояка Болеслава Встидливого, походи 
на ятвягів, союз з Угорщиною і Австрією;

1275 р. -  похід з ординцями на Литву у відповідь на здобуття Тройденом Дорогичина;

1276 р. -  похід на Слонім;

1277 р. -  похід з ординцями на Литву;

1279 р. -  війна за польську корону, на яку Лев Данилович претендував по смерті Болеслава 
Встидливого;

1280 р. -  похід на Польшу з ординцями;
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1281 р. -  приєднання жупи Берег і інших володінь на Закарпатті;

1282 р. -  похід з Ногаєм в Угорщину;

1285 р. -  похід з ординцями в Угорщину, війна проти Польші в союзі з Литвою;

1287 р. -  похід з ординцями в Польшу;

1289 р. -  участь в польській усобиці;

1290 р. -  участь в польсько-чеській війні, зустріч з чеським королем в Опаві;

1292 р. -  приєднання Люблінської землі;

1299 р. -  зустріч в Брно з королем Вацлавом !і.

Серед заслуг князя Лева Даниловича є ще дві, незаслужено забуті: заснування міста Льво
ва і перенесення туди столиці королівства.

Львів вперше згаданий під 1256 р.^ при описі пожежі у м. Холмі: «Таке полум'я було, що по 
всій землі було видно заграву. Бо і з Львова, дивлячись по белзьких полях, було видно заграву 
від сильного полум'я пожежі." Прийнято рахувати, що засновником міста був князь Данило Рома
нович, який в цей період відбудував цілий ряд зруйнованих монголами міст і заложив немало нових 
міст. Та це лиш здогадки істориків. Давні хроністи Груневег, Кромер, Альнпех, Окольський, Зіморо- 
вич, поети XVi-XV!l ст. називали засновником міста князя Лева Даниловича На Галицькій брамі міста 
був латинський напис «Князь Лев поклав мені підвалини. Нащадки дали ім'я Леонтополіс. Можливо, 
що це відбиток реальних фактів участі молодого князя в будівництві названого в його честь містам 
і, можливо, що середньовічні автори були ближчі до істини, користуючись втраченими нині джерела
ми, наприклад Перемишльським літописним зведенням, існування якого доводив Е. Перфецький." 
Якщо цей літопис існував, то у ньому могла бути приведена дата заснування міста, тим більше, 
що Лев Данилович довший час був перемишельським князем.

Російський військовий письменник і історик Ф. М. Глінка (1786-1880), який був у Львові в 
1805 р., записав у своєму щоденнику, що місто було засноване 1245 р. князем Левом, який був од
ружений з дочкою угорського короля Бели." ф. Глінка бачив університетську бібліотеку, цікавився 
старими книгами. Відомості про початки Львова він, напевно, знайшов в одній з таких книг або в 
рукописі, де могли бути використані нині втрачені джерела.

Судячи з опису битви під Ярославом в 1245 р. Лев Данилович вже тоді був удільним князем 
і очолював полк свого князівства. На початку 1250-х рр. його молодший брат Роман претендував 
на Австрійську спадщину, а потім отримав Новогрудське князівство. Було би неймовірним, щоби 
на той час його старший брат Лев, вже відомий полководець, який із своїм військом діяв цілком 
самостійно у війні за Австрійську спадщину, не мав окремого уділу. Це було би порушенням прак
тики успадкування. По смерті Данила Романовича у Лева залишилися Перемишельське, Белзьке і 
Галицьке князівства. Напевно Галицьке князівство він отримав як найстарший з синів Данила. А Пе
ремишльське князівство Лев Данилович міг ще отримати до 1245 р ., скоріше всього у 1240 р ., коли 
Данило Романович покладав великі надії на союз з угорським королем Белою iV, скріпленим шлю
бом Лева з однією з його дочок. Львів виник на границях Перемишльського князівства. Цілком 
ймовірно, що за прикладом батька Лев Данилович заснував місто і назвав його своїм іменем, подіб
но до того як батько назвав своїм іменем новозаснований Данилів. На жаль брак джерел, напев
но, так і не дозволить розв'язати цю загадку ранньої історії Львова.

Не менш цікавию виглядає і наступна загадка ранньої історії Львова. Чи було це місто сто
лицею Лева Даниловича чи впродовж всього Хііі ст. залишалось незначним провінційним центром 
на границі Перемишельської і Белзької земель? Данило Романович не любив Галича за постійні 
конфлікти з його боярством, яке добивалося обмеження князівської влади. Через це він тримав 
столицю в Холмі, зберігаючи традиційний титул галицького князя, а потім короля. У Лева могли 
бути ті ж причини не любити Перемишль. Його бояри теж прагнули обмежити владу князів. Не 
даремно двірський Андрій мусив брати Перемишль штурмом і «удоси" місцевого владику." В останій
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чверті Х)!і ст. Львів лежав посередині володінь Лева Даниловича на перехрещенні галицьких і во
линських шляхів, що теж мало велике значення. У 1259 р. на вимогу Бурундая Лев Данилович мусив 
розібрати укріплення Львова поряд з укріпленнями Данилова, Стожка, Кременця, Луцька і Воло
димира. Стожок та Кременець витримали облогу військ Батия у 1241 р ., а Луцьк вистояв перед Ку- 
ремсою в 1257 р. Це дозволяє вважати, що укріплення Львова були значними або місто вже було 
княжою резиденцією як і Володимир.

Археологічні дослідження не суперечать такому припущенню. На південно-західному схилі Зам
кової гори знайдено рештки оборонної вежі з каменю. Зовнішній діаметр 9 м. при товщині стіни 
1,6 м. У завалі вежі знайдена кераміка Хіі-Хіііст. Вздовж західного і, частково, північного схилів 
Замкової гори простежено рештки земляного валу, зовнішний схил якого був укріплений каменем- 
пісковиком. Перед валом виявлено рів глибиною до 2м ., у заповненні якого -  матеріали Хіі-Хіііст., 
окремі керамічні матеріали датують навіть Хет. На посаді теж знайдено кераміку Хіі-Хіііст. Храм 
іоана Хрестителя, на думку археологів, вже існував в Хііі ст., а само місто займало велику територію 
до р. Полтва на півдні, заході і сході, а не лише Підзамче і вул. Б. Хмельницького, як було прийнято 
вважати раніше/ Сьогодні досліджено дуже невелику частину міста і головні знахідки ще попере
ду.

Львів швидко відбудував свої укріплення. Зіморович датував це нове будівництво 1270 р., що 
цілком ймовірно/ Розкопками виявлено сліди цього будівництва в районі міського арсеналу -  зраз
ки дерев'яних конструкцій датованих 1270-90 р р /  В 1287 р. хан Телебуга тримав Львів в облозі дві 
неділі і не зміг взяти / Згідно хроніки львівських домініканців в районі нового будівництва на місці 
пізнішого домініканського монастиря був терем князя Льва.'"

Анонімний іспанський географ середини XiV ст. писав, що з Польшею межує «королівство Ле
ва, столиця його -  місто Лева"." Однак ці відомості могли відноситись до початку XtVcT.

Легендарна частина литовських літописів розповідає про сина князя Тройдена (1270-1282) 
Римонта, який ніби-то вчився руської мови і прийняв християнство при дворі Лева у Львові." Папір, 
на якому записано найдавніший з цих літописів (т. з. літопис Археологічного товариства) датується 
1582 р ., почерк -  кінцем XV) ст., в розповіді багато легендарного, є неточності: Тройден не був 
одружений на мазовецькій княжні, навпаки, його дочка Гаудемунда-Софія була дружиною Болесла
ва ii Земовитовича. Тройден був суперником Лева в боротьбі за литовську спадщину, але в різні 
періоди їх відносини розвивалися по різному. Профограф відомостей, напевно, походить від житія 
Римонта-Василя-Лавриша. Вирішального значеня, як і попередні, це свідчення не може мати, але 
нехтувати ним також не слід.

В 1251р. князь Лев Данилович одружився з дочкою угорського короля БелиіУ." Цей шлюб 
означав поворот в угорсько-галицьких відносинах Xtii ст. Після довгої боротьби за Галицьку спадщину 
почався процес відновлення давнього угорсько-галицького союзу. Однак вже бл. 1281 р. західна 
частина Закарпаття (від нинішнього Берегова дог. Маковиці) ввійшла в склад держави Лева Дани
ловича. Адміністративно це землі жупи Берег. Жупан Берега Григорій у грамоті 1299 р. прямо на
звав себе «урядником Лева, князя руського". Спроби заперечити ці факти будь-якою ціною підтвер
джені скоріше політичними поглядами авторів ніж аргументами." У 1281р. військо Лева здійснило 
похід з Берега у Мараморош в околиці Вишкова. Висловлювалась думка, ніби князь міг володіти 
жупою Берег на васальному праві як член королівської родини. Так перед тим володів цими зем
лями другий зять угорського короля Ростислав Михайлович." Але з такою гіпотезою не дозволяє 
погодитися історія королівського міста Ломпертсас (нині Берегово), яке з 1271 р. було центром жупи. 
Привілеї Бели IV (1247) і Стефана V (1271) підтверджують належність міста до Угорського королівства." 
Якщо би Лев Данилович, на правах члена королівської родини, як васал угорського короля володів 
жупою і містом, то король Стефан V не міг би видати привілей місту в обхід свого васала або без 
його прохання. Можливо, що бл. 1280 р. король Ласло iV, який вів боротьбу з магнатами, передав 
жупу Берег своєму дядьку Леву в обмін на допомогу. У 1285 р. король навіть закликав татар Ногая. 
З ними виступили і війська Лева Даниловича. Удари були спрямовані в сусідні жупи Унг та Угочу."
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Як відомо, найдавнішим гербом Львова був крокуючий лев. Цей герб повністю співпадає з 
гербом Ломпертсасу-Берегова, яким місто користувалось по меншій мірі з першої половини XiV ст., 
коли він був законодавчо закріплений дружиною короля Карла Роберта, яка володіла містом." Зро
зуміло, що Лев Данилович міг надати герб своєї столиці центру нових володінь за Карпатами. А 
королева Єлизавета лише закріпила цей герб за містом, яке повернулося до Угорського королівства.

Родинні стосунки з Арпадовичами сприяли зближенню двора Лева Даниловича з угорським 
двором. Рідна сестра дружини Льва Констанції Кунегунда (Кінга) була фанатично віддана релігії. 
Польські хроністи Я. Длугош, М. Кромер, М. Бельський, В. Хмельовський писали про «шлюб чистоти" 
Кунегунди (1234-1292) з краківським князем Болеславом Встидливим. По смерті мужа в 1279 р. Кінга 
пішла у монастир в Сончі, якому офірувала подаровані її землі. В монастирі вона вела аскетичний 
спосіб життя. Було написано її житіє, а у 1684 р. Кінга була канонізована. Житіє св. Кінги для нас 
має важливе значення, так як воно містить деякі відомості про Констанцію та Львів. Між обома 
дворами були дружні відносини. Лев навіть вважав себе спадкоємцем Болеслава і по його смерті 
претендував на польський престол. У 1302 р. в тому самому монастирі кларисок в Сончі померла 
його дочка Святослава, м Стала вона черницею, напевно, не без впливу побожної тітки Кінги.

Згідно житія Кінги і сама Констанція творила чуда у Львові, проявляла християнське мило
сердя до знедолених та немічних. Цю побожність княгині підтверджує і традиція, згідно якої князь 
Лев Данилович збудував для дружини храм іоана Хрестителя. Як вже було сказано вище, на думку 
археологів цей храм існував в Хііі ст. і стояв майже в центрі тогочасного міста. Правда, частина 
дослідників вважає, що ця споруда збудована у ХІУст.

Житіє Кінги, якщо воно написано відразу після подій, про які в ньому розповідається, може 
бути поважним аргументом на користь того, що двір Лева Даниловича перебував у Львові, а отже 
і місто було столицею.

Видавець Житія В. Кемтшиньский мав у своєму розпорядженні три рукописи, старший з яких 
(рукопис Замойських) був переписаний в середині XV ст. Дослідник дійшов до висновку, що «всі 
відомі сьогодні тексти походять безпосередньо чи посередньо з рукопису пергаменового з року 1401, 
який колись був власністю францісканців краківських". ̂  В цьому році на прохання абатиси сондець- 
кого монастиря Зеленьскої вперше було підняте питання про канонізацію Кінги. ̂  Але рукопис 1401 р. 
не сходився з текстом, яким користувався Длугош, подаючи відомості про Кінгу. Комісари каноніза- 
ційного процесу 1684 р ., дослідники XViii ст. М. і. Франкович та Ф. Петриковський вважали рукопис 
1401 р. оригіналом. М. Франкович у 1718 р. писав, що Длугош користувався працею теолога-фран- 
цісканця о. Станіслава, який ніби-то і був автором оригіналу. В 1727 р. при спробі видання Житія 
у варіанті Длугоша, з'явилась версія, що Станіслав жив за 73 роки до закінчення праці Я. Длугоша,^ 
тобто на початку XV ст. Однак з пізніших дослідників тільки Г. Зейссберг підтримував версію тотож
ності рукопису 1401р. з оригіналом.^ Більш переконливою виглядає версія самого В. Кемтшиньского, 
що текст, яким користувався Длугош, старіший за рукопис 1401 р. і, напевно, походить від незна
ного оригіналу. Аналізуючи сам текст Житія і його джерела, він дійшов до висновку, що оригінал 
написаний на свіжому матеріалі між 1317-1329 рр ., а точніше бл. 1320 р. Його висновки прийняли 
практично без змін польські історики Р. Пілат (1319),^  О. Свянтек (1317-1330),^ та М. Г. Вітковська 
(1320).м Остання, однак, звернула увагу, що в самому тексті використано методи не властиві для 
агіографії XiV ст.: промова-тестамент в описі смерті святої, посилання на джерело. Французький 
дослідник джерела П. Давід, погоджуючись із багатьма висновками В. Кемтшиньского, датує текст 
оригіналу пам'ятки кінцем XiVcT.^ Обидва історики користувалися однаковою методологією, обидва 
признають, що Длугош використав текст, який був старшим за рукопис 1401 р. Обидва автори згідні, 
що оригінал не міг бути написаним раніше 1317 р., так як в тексті згадується св. Людовік, єпископ 
тулузький, який був тільки в цьому році канонізований папою іоанном ХХІІ.

Житіє, як і інші пам'ятки цього жанру, складається з двох частин -  власне «житія" і «чудес". 
Друга частина не могла бути написана раніше 1329 р., про що є свідчення в тексті. Тому і сама 
пам'ятка не могла бути написана раніше 1329 р ., але В. Кемтшиньский вважав, що «житіє" виникло 
раніше за «чудеса". Обидві частини були написані різними авторами, в чому немає сумнівів у всіх
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дослідників і що кидається в очі при читанні тексту. П. Давід та В. Кемтшиньский розходяться в да
туванні джерел, які використав невідомий автор оригіналу. Авторство Станіслава обидва вважають 
непорозумінням (це автор Житія святої Саломеї, чий текст був переписаний з Житієм Кінги в кодексі 
Замойських).

Перша частина пам'ятки «Житієм, як зазначено його автором, було написано з використанням 
і писемних джерел, зокрема Хроніки угорської і Хроніки краківської. Щодо краківської хроніки сум
нівів немає -  це Житіє єпископа краківського Станіслава, коротка версія якого написана бл. 1242 р., 
а повна -  між 1257-1261 рр.з° Важче з угорською хронікою. З неї взято відомості про родинні зв'язки 
княгині Кінги та сім'ю Бели iV. Тут думки дослідників повністю розходяться. Г. Зейссберг" і Я. Дом- 
бровський^ ототожнювали цю незнану Хроніку з першою частиною Хроніки Яна Туроці, яка була ви
дана в Брно у 1488 р. «Угорська хронікам Я. Туроці (бл. 1435-1488/90 р р .) в своїй першій частині 
є зведенням різноманітних діянь, анналів, хронік. До того ж Житіє Кінги написане не пізніше появи 
рукопису 1401 р ., що виключає використання Хроніки Я. Туроці.

З усіх відомих угорських хронік матеріали, використані в Житії Кінги, найближчі до хроніки 
Марка Кальті. Капелан короля Лайоша ! Марк Кальті, один з найкращих істориків свого часу, закін
чив зведення хронік з історії Угорщини 15. 05. 1358 р .^  Він критично підходив до праць своїх по
передників, приймаючи лише правдиві свідчення та відкидуючи помилкові. Виходячи з цього, П. Да
від вважав, що автор «Житіям Кінги використовував свідчення Хроніки Марка Кальті, і на тій підставі 
датував «Житієм кінцем ХіУст.з* Він виходив з засади, що не існує, окрім Хроніки Марка Кальті, 
другої угорської хроніки, яка би містила відомості, використані в «Житії". Тим більше, на його дум
ку, не могла зберегтись у Польші угорська хроніка невідома в самій Угорщині. Починаючи з 1370 р. 
виготовлялись багато ілюміновані копії Хроніки Марка. Нині їх збереглось аж 5. Одна з них, яка 
містить 135 мініатюр, була у 1374 р. подарована французькому королю Карлу V. Дуже ймовірно, що 
така копія була і в Польші, на той час пов'язаній персональною унією з Угорщиною.

Проте аргументація П. Давіда не усуває зауважень В. Кемтшиньского, який спочатку міркував 
так само. Він взяв текст Марка і порівняв його з відповідними місцями «Житіям. При деяких досить 
значних співпадіннях виявилося, що автор «Житіям не черпав безпосередньо з тексту Марка Кальті. 
Джерело, яким він користувався, було докладніше і різноманітніше. Не знайшовши аналогів в угор
ських джерелах, В. Кемтшиньский вирішив, що автор «Житіям користувався незнаним угорським ко
дексом другої половини Хііі ст. Ця хроніка могла потрапити в Сонч з іншими книгами Кінги, зали
шилась незнаною пізнішим угорським хроністам і загинула з рештою сондецьких рукописів, серед 
яких був і псалтир з якого молилась княгиня Кінга.^

У ХІУст., до появи зведеної праці Марка Кальті в Угорщині не було жодної праці, з якої автор 
«Житіям міг би почерпнути свої відомості. Праця францісканського провінціала Яноша, яка могла 
бути відомою польським францісканцям, охоплює правління Ласло iV, Андрія iii, боротьбу за спад
щину Арпадовичів у 1301-1308 рр. і правління Карла Роберта до 1332 р .^  Правда, Яношу належить 
інтерполяція в «Діяннях угорців" про страту вбивці королеви Гертруди ван Банка і винищення його 
роду, але немає ніяких відомостей, що він щось писав про сім'ю короля Бели iV.

У Хііі ст. жив дуже цікавий угорський історик -  магістр Акош. Він мав університетську освіту, 
у 1242-45 рр. був капеланом короля БелиіУ, а у 1248-61 рр. -  канцлером королеви (матері Кінги), 
одночасно будучи кустосом в Секешфегерварі (1248-1251) та пробстом у Буді (1254-1273). Точно 
відомо, що магістр Акош склав список угорських королів за 1162-1205 рр ., який в 1270-72 рр. до
повнив короткими розповідями про події 1205-1272 рр. Ці відомості ввійшли в Хроніку Марка Кальті. 
Магістр Акош вносив свої поправки і в «Діяння угорців", доповнивши їх списком знатних родин 
угорського походження. В його версії засновник династії Арпад був лише одним з угорських вождів. ̂  
Угорський дослідник Д. Д'єрфі вважає магістра Акоша і автором знаменитого «Діяння гуннівм, хоча 
більшість інших вчених (Л. Хайнеман, Р. Ф. Кайндль, і. Маджар, Б. Хоман, Я. Ховат, Е. Маюс) ав
торство цієї пам'ятки приписують клірику короля Ласло )V, який писав у 1282-85 рр.з"

Магістр Акош був зв'язаний з родиною Бели iV, знав Кінгу особисто. Під час своєї подорожі
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на батьківщину княгиня могла отримати в дар від автора і привезти з собою один з варіантів праці 
магістра Акоша. Цей варіант відрізнявся від того, яким користувався пізніше Марк Кальті. Марк міг 
і переробити початковий текст магістра Акоша. Акош був ідеологом баронів, для нього король був 
тільки першим серед рівних. В тексті могли бути оцінки не дуже приємні для Арпадовичів, може 
тому від нього лишився тільки перелік імен та подій. Правда, у «Житії" смерть короля Андрія!! 
помилково віднесена до 26.09.1235 р. замісь 21.09.1235 р. Магістр Акош не міг допустити такої по
милки, але її міг легко допустити автор «Житія*, який користувався його хронікою.

В Житії у фрагменті про Данила Галицького, останній названий «істинним герцогом Руським*,^ 
в чому можна бачити натяк на переговори галицько-волинських князів з Римом і визнання Данила 
Романовича папою. Такий фрагмент, природньо, міг з'явитися у хроніці другої половини Х!Н ст., коли 
були надії на прилучення Галицько-Волинської держави до унії з Римом. У ХІУст., коли таких надій 
уже не було, а переговори Данила Романовича сприймались як спроба знайти політичних союзників 
на заході, навряд чи така оцінка галицького князя могла мати місце.

Нам здається, що, скоріше всього, автор «Житія* користувався хронікою магістра Акоша, яка 
була подарована королівні Кінзі особисто магістром і привезена нею в Сонч, де пізніше загинула 
з іншими книгами княгині-черниці.

У Пролозі «Житія* зазначено, що автор почав роботу на прохання кларисок.*" В числі своїх 
інформаторів автор називає і осіб, які добре знали Кінгу. Звичайно, подібними прийомами корис
тувались майже всі автори житійної літератури, особливо частини «чудес*. Але автор Житія Кінги 
називає осіб, переважну більшість яких можна ідентифікувати.

Одна з його інформаторок -  сестра Катарина Одолана згадується в «Житії* частіше за інших. 
У документах 1293, 1313, 1316, 1317, 1324, 1330 рр. Катарина Одолана згадується як абатиса монас
тиря кларисок у Сончі." Дуже ймовірно, що саме вона була ініціаторкою написання Житія.

інформаторкою автора названа і Добеслава, вдова Януша, палатина краківського. Януш з роду 
Старжів в 1284-85 рр. був лиш краківським каштеляном,^ але старенька вдова цілком могла при
писати мужу і ті посади, які він не займав. В 1271-1279 рр. Януш був сандомирським воєводою і 
саме в той час Добеслава могла зустрітися вперше з Кінгою.

Все сказане робить версію В. Кемтшиньского досить вірогідною, а разом з тим підтверджує 
і інформацію про перебування Констанції і княжого двору у Львові.

Князю Леву Даниловичу не повезло. Окрім Перемишельського літопису та записів монастирів 
св. Юрія і св. Онуфрія (якщо всі ці пам'ятки і існували, то вони назавжди втрачені), інших літописців 
у нього не було. Волинські літописці, чиї князі були вороже настроєні до галицького князя, через 
його намагання об'єднати землі, що входили до складу королівства Данила Галицького, звичайно, 
нічого не писали про Львів та двір Лева Даниловича. Грамоти князя Льва, які до нас дійшли, у 
більшості випадків сфальшовані копії втрачених оригіналів. Частина з них надана у Львові.

Про величину і значення Львова свідчить і значна німецька колонія. Колоністи отримали від 
князя магдебургське право. Львівським війтом був Бертольд Штехер. Колонія розміщалася біля 
храму Марії Сніжної, який зберігся донині. Археологічні дослідження там не проводились, але біль
шість дослідників згідні з таким датуванням пам'ятки. Відомо, що на замовлення митрополита Петра 
Ратенського (а, можливо, і ним самим) була виготовлена дерев'яна фігура Миколи Можайського, 
яка нині зберігається в Москві в ДТГ. Найближчі іі аналоги -  надгробки архієпіскопів Фрідріха фон 
Веттіна (1152) та Лудольфа фон Віхмана (1192) в магдебургській катедрі. Ні Можайськ, ні Москва 
тоді не мали зв'язків з Магдебургом. Сам митрополит був знаним маляром і як соратник короля 
Юрія Львовича провів значний час у Львові. Фігура могла бути виконана митцем з його кола, який 
був із Львова, де мав можливість ознайомитись з скульптурами храму Марії Сніжної.

Окрім храмів іоанна Хрестителя та Марії Сніжної в місті мали свою церкву і домініканці, а 
судячи з Житія тут могла бути і якась група францісканців. Такий приток до міста іноземців, серед 
яких перш за все були купці та ремісники, яким князі надавали привілеї, намагаючись оживити
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спустошені монголами землі, теж в певній мірі говорить про швидке піднесення Львова у кінці 
Хііі ст. і можливість перенесення сюди княжої столиці.

Таким чином аналіз джерел, які збереглися, і в першу чергу Житія Кінги, дозволяє з певною 
долею вірогідності вважати, що Львів міг бути столицею вже в останній чверті Хііі ст. при Леві 
Даниловичу.

Традиційна дата смерті Лева Даниловича -  1301 р ., яка була введена в науковий обіг М. Ка
рамзіним, досить сумнівна, на що звертав увагу ще М. Грушевський. Остання безсумнівна звістка 
про діяльність Лева Даниловича відноситься до 1299 р. Грамоти, датовані 1301р., мають неспів- 
падіння днів і дат, а також інші помилки. Тим не менше, деякі зміни в політиці відносно Польші і 
Чехії, дозволяють припускати, що у 1301 р. в Галицько-Волинському королівстві відбулися політичні 
зміни.

За легендою князь Лев сам відмовився від престолу на користь сина і прийняв чернецтво у 
монастирі в Лаврові чи Спасі. Там він невдовзі помер і був похований як простий чернець. Є версії 
і щодо поховання у патрональному монастирі св. Онуфрія у Львові. Вже Зіморович писав, що «місця 
його похорону русини не знають і дотепер". Це була правда. Легендарна розповідь про віднайдення 
могили князя Лева лаврськими василиянами у 1767 р. дуже невірогідна. Пошуки В. Площанського, 
тих самих василиян і сучасних археологів результатів не дали. Каплиця, до якої традиційно прив'я
зували могилу, виявилася будовою XVii-XViii ст. Більш ранньої будови у Лаврові не знайдено, хоча 
сам монастир, напевно, існував вже у Хіііст.^

Оцінку діяльності Лева Даниловича ще треба буде зробити історикам, старанно проаналізу
вавши політичне становище, взаємини з Ордою і іншими сусідами. Однак можна стверджувати, що 
результатом цієї діяльності було об'єднання усіх земель, які входили до складу королівства Данила 
Романовича. Приєднання до цих земель володінь на Закарпатті і Люблінської землі; Позаяк у 1302- 
1303 рр. до складу новоутвореної Галицької митрополії увійшло Турівське єпископство, можна при
пускати, що і тамтешні князі були галицько-волинськими васалами. Падіння хана Ногая, усобиця 
в стані ординців давали не тільки добрі підстави, щоб позбутися ординської опіки, але й дозволяли 
розширити сфери впливу на Поділлі і в Середньому Подністров'ї. Київщина і Чернігівщина теж звер
тали свої погляди до Львова, новий володар якого коронувався королівською короною.
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18. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КОРОЛІВСТВО
ПРИ НАСТУПНИКАХ ЛЕВА ДАНИЛОВИЧА (1 3 0 1 -1 8 8 4 )

Король Юрій Львович не був вдалим політиком. З огляду на могутність своєї держави, йому 
вдалося зламати опір Костянтинопольської патріархії, яка дуже неохоче йшла на організацію нових 
митрополій, і добитися утворення Галицької митрополії. Але він не зумів скористатися очевидними 
вигодами такого акту і допустив, щоби його близький співробітник і кандидат на митрополита Петро 
Ратенський отримав і Київську митрополію, що на практиці означало фактичне закриття рішення про 
Галицьку митрополію. Внаслідок цього діяльність Петра Ратенського була пов'язана з Москвою і 
послужила поштовхом для й піднесення, а король Юрій Львович від цього нічого не виграв.

Невдалими були з огляду політичних вигод і обидва шлюби короля Юрія, особливо другий 
-  з Євфімією, дочкою куявського князя Казимира Конрадовича. Цей союз, схоже, розрушив чесько- 
галицький союз часів Лева Даниловича, що мало значні наслідки для долі володінь в Люблінській 
землі і на Закарпатті.

Rex Russie princeps Ladimerie Юрій Львович не зумів утримати під своїм скіпетром придбання 
свого батька. Вже у 1302 р. раптовим ударом поляки повернули собі Люблінську землю, а воєвода 
Петро Галько (Галка) з залогою залишив Люблін.

У 1301 р. вигасла династія Арпадовичів. На Угорську спадщину мали право нащадки дочок 
угорських королів: сіцілійський принц Карл Роберт, чеський король Вацлав і), баварський герцог Отто 
і галицько-волинський король Юрій Львович. Карл Роберт був сином короля Сіцілії Карла Мартела 
з Анжуйської династії, матір'ю якого була Марія, дочка Стефана V і внучка Бели tV. Чеський король 
Вацлав був сином Кунегунди -  дочки Ростислава Михайловича і Анни, дочки Бели )V. Баварський 
герцог був сином Єлизавети, дочки Бейли !V. Юрій Львович теж був сином дочки Бели )V -  Констан
ці). Невідомо чому король Юрій не взяв участі у цій боротьбі, лише у 1308 р. через його володіння 
втікав герцог Отто.

Сини Юрія, на підтримку яких у 1320-1321 рр. підняли повстання закарпатські феодали, очо
лені ужанським і земплинським жупаном Петром Петунею, були правнуками Бели !V. Через брак 
джерел не можна зрозуміти чому нащадки Льва Даниловича не тільки не взяли безпосередньої участі 
в боротьбі за Угорську спадщину і ще при цьому втратили свої закарпатські володіння. Не дали вони 
допомоги і Петру Петуні та його прихильникам. Привілей короля Карла Роберта закарпатському місту 
Ломпертсасу (Берегову) з 1320р. вказує на час втрати закарпатських володінь галицькими князями.' 
У 1322 р. угорці здобули останній замок на Закарпатті, який утримувала галицька залога -  Machk.

Андрій Юрійович, як яже зазначалося вище, володів всією Галицькою землею (Руським ко
ролівством) та Володимирським князівством. Леву Юрійовичу належало Луцьке князівство. Загадко
вою залишається смерть обох Юрійовичів. В листі польського короля Владислава Локетка до папи 
іоанна XX)! від 21.05.1323 р. повідомлялося про смерть його племінників останніх двох руських князів 
з роду схизматиків, чиї військові сили були нездоланним захистом проти ординців. У зв'язку з цим 
король виражав занепокоєння можливістю захоплення Руського королівства ординцями, звідки остан
ні могли би турбувати польські землі, і просив папу організувати хрестовий похід проти ординців."

Немає жодних підстав стверджувати, що Галицько-Волинська держава на початку X!V ст. пла
тила ординцям данину-вихід. Але ситуація змінилася, коли за об'єднання і зміцнення Золотої Орди 
взявся хан Узбек. Може сили Галицько-Волинського королівства були зв'язані на сході і тому не 
могли прийти в Закарпаття? Судячи з тексту листа польського короля обидва князі, напевно, заги
нули в боротьбі з ординцями." Довший час панували версії, навіяні повідомленнями литовсько-біло
руських літописів, щодо загибелі обох князів у війні з Литвою. Це стосується також участі луцького 
князя Лева у коаліції князів, очолених київським князем Станіславом, і битві на р. Ірпені. Напевно,
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якісь військові дії волинських військ з литовськими військами мали місце. Можливо, навіть князь 
Лев Юрійович залучив до цих дій своїх союзників брянського та київського князів. Але ця війна за
кінчилася мирною угодою, скріпленою шлюбом Любарта Гедиміновича з дочкою луцького князя. Такі 
умови миру могли бути продиктовані загрозою з боку хана Узбека.

Отже, Андрій та Лев Юрієвичі скоріше всього загинули на початку 1323 р. у боротьбі з ордин
цями. Версію про отруєння князів боярами виклав хроніст іоанн Вітодуран, в чому сумнівався 
М. Грушевський, вбачаючи у ній перенесення подій, пов'язаних з Юрієм-Болеславом. Від непра
вильного розуміння тексту хроніста з'явилася версія А. Прохазки про отруєння князів ординцями, яку 
підтримав і. Линниченко.*

Смерть обох Юрійовичів була, напевно, несподіваною для всіх. Любарт Гедимінович, як ми 
вже зазначали вище, поспішив оголосити себе князем володимирським і луцьким і готувався до 
зайняття Галицького королівства. Його зупинила, напевно, інтервенція польсько-угорських військ в 
галицькі землі, яка відбулася літом-осінню 1323 р. з Польський і угорський двори вважали себе спад
коємцями галицьких князів. Підстави для цього були, Анжуйська династія виступала правонаступ
ником Арпадовичів. Андрій і Лев Юрійовичі були правнуками короля Бели iV. Владиславу Локєтку 
вони доводилися племінниками. Більше того -  свої претензії на Галицьку спадщину заявили глогов- 
ські князі. У листі до папи іоанна ХХ!і від 24. 06. 1324 р. глоговський князь Генріх титулував себе 
«князем Галіції, дідичем Польського королівства, князем глоговським і познанськими." У листі, на
писаному у 1325 р., папа титулує брата Генріха Яна «князем Володимирі)".? Які могли бути права 
на Галицьку спадщину у Генріха і), який у 1309-1342 роках займав престол Глоговсько-Познансько- 
го князівства, причому у 1320-х роках він ділив його з молодшими братами Яном та Премком? їх 
дід глоговський князь Конрад) (1249-1273/74) був одружений з Саломеею, дочкою Владислава Одо- 
ноча, чиєю матір'ю була Вишеслава, дочка галицького князя Володимирка Володаревича. Отже 
глоговські князі доводилися правнучатими племінниками Ярославу Осмомислу.

Залишався ще претендент з числа нащадків Данила Романовича. Нище ми окремо зупини
мося на походженні князів Острозьких. Але у 1323 р. князь Данило, чия гілка втратила право на ус
падкування найстаршого престолу і чиї володіння не давали змоги нагадати про це право як, при
міром, князям глоговським, не мав видимих перспективнив на здобуття престолу.

Литва спізнилася взяти участь в цьому конфлікті. Лише восени її військо виступило на Во
линь на допомогу Любарту і зимувало біля Берестя." Для цього були свої причини. Лише після об
іцянки прийняти християнство і признати арбітраж папи у спірних питаннях з хрестоносцями, при 
посередництві курії було підписано 2.10.1323 р. угоду Литви з Лівонським орденом, Ригою і Данією, 
і лише у 1324 р. курія змусила Тевтонський орден припинити бойові дії проти Литви. Крім того в 
цій ситуації Гедимін ще здійснив похід на Київ. Зрозуміло, що Литва не мала змоги активно вмішу
ватися в хід боротьби за Галицьку спадщину і тому пішла на певну угоду з ханом Узбеком, який у 
свою чергу не мав змоги довершити розгром Галицько-Волинського королівства або посадити там 
свого данника, позаяк його сили були зв'язані новим спалахом боротьби з Хулагідами на Кавказі."

В цих умовах, коли жодна з сторін, які претендували на Галицьку спадщину, не мали дос
татньо сил, щоб переважити, мусили з'явитись варіанти компромісних рішень. Молодший брат ко
роля Владислава Локєтка добжинський князь Земовит (1267-1306) був одружений з Анастасією, доч
кою Лева Даниловича. Анастасія залишалася до 1316 р. регентшою при трьох синах -  Владиславов!, 
Казимірові iV і Болеславові. Старшому з князів добжинських у 1323 р. було 20 років. Спочатку поль
ський король схилявся на користь свого племінника, але у 1323 р. не зміг його утвердити на га
лицькому престолі і пізніше перемінив рішення на користь Болеслава Тройденовича, сина сохачев- 
сько-черського князя Тройдена (1313-1341) і Марії, дочки короля Юрія Львовича. Претенденту було 
лише 14 років, уділ його батька займав трохи менше третини Мазовії. Підтримавши кандидатуру Бо
леслава, польський король розраховував мати більш послушного сусіда. Литва відповіла двома спус
тошливими нападами на Мазовію. Особливо спустошливим був другий напад 19-21.11.1324 р., після 
якого Земовит іі і Тройден звернулися до папи з проханням про врятування від Литви. Але, напевно, 
домагання глоговських князів і спільні інтереси проти хрестоносців привели до зближення позиції



-  100 -

Польші, яка діяла в союзі з Угорщиною, і мазовецькими князями та Литвою. Гедимін погодився на 
компроміс, визнавши Болеслава-Юрія галицько-волинським князем. 30.04.1325 р. дочка Гедиміна 
Альдона прийняла хрещення під іменем Анни, а 16.10.1325 р. відбувся й шлюб з спадкоємцем Вла
дислава Локєтка -  Казимиром.'"

Перша грамота Юрія-Болеслава, яка дійшла до нас, датована 1325 р ., але коронація князя, 
напевно, відбулася у Володимирі ще восени 1324 р ., причому новий князь мусив підписати ряд з 
місцевими елітами, яким регулювалися умови його визнання. Любарт Гедимінович зберіг за собою 
східну частину Луцького князівства з Любаром. Зближення Литви і Польші і наступне зближення 
Галицько-Волинського королівства з Литвою, яке було закріплене у 1331 р. шлюбом Юрія-Болесла- 
ва Тройденовича з Офкою-Євфімією Гедимінівною, сестрою Любарта, виключало можливість для ос
таннього виступів супроти сюзерена і свояка.

Дружину Дмитра-Любарта Гедиміновича звали Євфімія чи Агафія, як писав Зіморович. Я. Яб- 
лоновський назвав й Бучою чи Бушою, посилаючись на Кромера." Але у Кромера імені княгині не 
приведено. Від Я. Яблоновського запозичили це ім'я Т. Нарбут і М. Карамзін. Якщо ж воно не є 
просто результатом помилки або фантазії Я. Яблоновського, то в цьому імені можна бачити спот
ворення від Богуслави. А це, у свою чергу, може дозволити припускати, що Лев Юрійович був 
одружений з польською князівною, можливо з незнаною з інших джерел сестрою глоговських князів 
Генріха і) і Яна. Такі родинні зв'язки зробили б претензії глоговських князів на Галицьку спадщину 
цілком оправданими. Тим більше, що їх сестри Беатріче і Агнешка були одружені з баварськими 
герцогами Людовіком iV і Отто Ні, з яких перший став германським імператором, а другий претен
дував на угорську корону і був свого часу союзником короля Юрія Львовича.

існує версія, що результатом порозуміння Польші і Литви у 1325 р. було приєднання до Литви 
Берестейської землі і Підляшшя. Така угода викликала незадоволення Мазовії, привело до збли
ження останньої з Тевтонським орденом і відвертих військових дій у Куявії в 1326 р. м Нам здається, 
що у ході боротьби за Галицьку спадщину в 1323-1325 рр. не дійшло до поділу територій між сто
ронами. В цій ситуації, особливо враховуючи можливі наслідки походу на Київ, навіть у союзі з Уз
беком, Гедимін не міг довго противитися союзу Польші, Угорщини, мазовецьких князівств при во
рожій позиції Тевтонського ордену. Якщо Гедиміну довелося відмовитися від підтримки сина, то 
важко було би в такому випадку утримати такі значні території як Берестейщина і Підляшшя. Тим 
більше, що згідно листа одного з комтурів Тевтонського ордену від 14.11.1325 р., замок Візна на 
далекій мазовецько-дорогичинській границі ще належав галицько-волинському князю, а його воїни 
перебували у складі литовського війська під Гродно.'"

Отже прихід до влади Юрія-Болеслава був результатом компромісу Польші, Угорщини і мазо
вецьких князівств з однієї сторони і Литви з другої, при угоді з місцевими елітами. При цьому кожна 
з сторін вважали за можливе і потрібне розглядати Юрія-Болеслава як свого ставленика. При цьому 
слід додати, що галицько-волинському князю довелося ще й стати данником золотоординського хана 
Узбека.'"

Зрозуміло, що таке становище князя Юрія-Болеслава спричинилося до різких поворотів і пе
ремін в його політиці і привело до його передчасної загибелі. Він не зумів скористатися із союзу 
з Литвою, щоб позбутися польської опіки. Через свою непослідовність, а почасти може і через 
релігійну політику (князь то приймав православ'я, то повертався до католицької релігії), він не зміг 
знайти спільної мови з галицьким та волинським боярством.

У 1335 р. на зустрічі у Вишеграді було заложено основи польсько-угорської унії. У випадку 
відсутності чоловічого потомства у польського короля Казиміра Ні, польський престол мав перейти 
до угорського короля Карла Роберта, одруженого з сестрою Казимира, та їх потомків. Взамін Угор
щина брала на себе зобов'язання допомагати Польші проти Русі, Тевтонського ордену і других суп
ротивників.'"

Наступна зустріч знову відбулася у Вишеграді у 1339 р. Там було підтверджено права Карла 
Роберта на польський престол і зобов'язання щодо допомоги Угорщини проти Люксембургів, Тев
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тонського Ордену і в справі опанування Галицько-Волинським королівством. Польська наука твер
дила, що на зустрічі у 1339 р. був представник Юрія-Болеслава або навіть сам князь, який дав 
присягу у вірності і дружбі угорському королю (тобто став його васалом) і признав своїм спадко
ємцем Казимира ііі.'6 Сам текст трактату не зберігся і немає ніяких фактів які могли би засвідчити 
участь у вишеградських переговорах галицько-волинського князя. Нам здається, що ця фантазія 
польських істориків не має під собою поважних засад. Навіть сам Казимір )іі у мотиваціях своїх дій 
не посилався на цю угоду, яка ніби-то зробила його легітимним спадкоємцем галицько-волинського 
престолу.

Для чого було ставати васалом Угорщини і признавати своїм наступником і спадкоємцем Ка
зимира, який сам не мав надій на чоловіче потомство і признавав своїм спадкоємцем Карла Робер
та та його сина Людовіка? Подібні угоди укладають після розгромних поразок або при загрозі іно
земного завоювання. У 1334 р. напередодні закінчення перемир'я між Польшею і Тевтонським Ор
деном, Юрій-Болеслав підтверджує мир і союз з Орденом. Антипольська спрямованість цього союзу 
очевидна. Отже на час першої Вишгородської зустрічі Юрій-Болеслав, як зять Гедиміна і союзник 
Тевтонського Ордену виступає противником Польші. Тому-то і Угорщина бере на себе зобов'язання 
допомагати Польші проти Русі.

У 1337 р ., напередодні другої зустрічі у Вишгороді, Юрій-Болеслав разом з ординцями напав 
на Люблінську землю і тримав сам Люблін в облозі 12 днів, і лише після загибелі ординського 
воєначальника облога була знята." Розповіді про послушного польсько-угорського васала сильно пе
ребільшені. і на другій Вишгородській зустрічі Юрій-Болеслав розглядався як реальний противник 
Польші поряд з Орденом і Люксембургами.

Якщо Болеслав-Юрій і призначив собі спадкоємця, то ним міг бути лише його свояк Дмит- 
ро-Любарт. Той факт, що Дмитро-Любарт так легко опанував Волинь і Галичину по смерті Юрія- 
Болеслава, свідчить на користь версії, що він вважався спадкоємцем ще за його життя.'"

Загадка смерті Болеслава-Юрія не така проста як виглядає на перший погляд. Католицькі 
автори звинувачують схизматиків, які отруїли князя ніби-то за прихильність до католицького обряду 
та іноземців. Але не можна скидувати з уваги той факт, що князя було отруєно якраз після прий
няття рішень Другої Вишгородської угоди і його загибель була дуже вигідною саме польському ко
ролю, який виявився до неї добре підготованим і на першу звістку зумів зібрати військо і наско
ком оволодіти Львовом та княжою скарбницею.'"

По смерті Юрія іі волинські феодали визнали князем Дмитра-Любарта Гедиміновича, правдо
подібно одруженого з дочкою Льва Юрійовича. Галицькі феодали теж признали своїм князем Дмит
ра-Любарта (про що свідчить і відомий напис на дзвоні собору св. Юрія з 1341 р.),"° але добились 
певних умов, які обмежували княжу владу. Від його імені правив Галицькою землею у 1340-44 рр. 
«староста руської землі" Дмитро Детько. Допомогли відбити польську інтервенцію і ординські війсь
ка. Однак польський король розпочав планомірний наступ на галицькі землі. Він почав шукати кон
тактів з частиною галицького боярства і з його допомогою займати окремі території. Однією з пер
ших територій, приєднаних до Польші, стала Сяноцька земля.

Однак значна частина феодалів та міст продовжували підтримувати Любарта. і тоді король 
Казимир іі) змушений був звертатися до свого свояка -  угорського короля Людовіка, признавши в 
1350 р. право Угорщини на Галицьку спадщину. У 1352 р., коли Казимір ііі привів своє військо під 
стіни Белза, йому на допомогу прийшли угорські війська. Сам король Людовік був поранений на 
приступі. Белз вистояв. На допомогу Любарту прийшли литовські князі, яким галицько-волинський 
князь почав роздавати уділи в своїх землях. В 1352 р. Казимир !і! і його васал мазовецький князь 
Казимир Тройденович мусили укласти мир з литовськими князями. З литовської сторони угоду під
писали Євнут, Кейстут і Любарт Гедиміновичі, Юрій Наримунтович та Юрій Корятович. Князі пере
лічені в тексті угоди в порядку родового старшинства. За цією угодою Любарт зберігав Володимир- 
ську, Луцьку, Белзьку, Холмську і Берестейську землі."'

Любарт Гедимінович знаходився у складному становищі. Щоб зберегти прихильність галиць
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кого боярства і відвернути останнє від польського короля (а на той час Ходек, Петро і Осташок Кор- 
чаки, Волчок з Дроговижа^ та інші підтримали інтервенцію Казимира ііі), волинський князь не міг 
визнавати себе литовським васалом. Тому формально і Литва не мала підстав для офіційної допомо
ги волинському князю. За цю допомогу Любарт мусив роздати частину волинських земель. Старші 
литовські князі, які прийшли йому на допомогу теж отримали володіння на Волині, номінально виз
навши сюзеренітет Любарта. Кейстут отримав Берестейське князівство. Відома грамота, видані ним 
від свого імені і імені Любарта, пишучи себе попереду, як старший за родовим рахунком серед 
Гедиміновичів. Ця грамота була надана торунським купцям. ̂

Молодші князі, які прийшли на допомогу, були прийняті на службу як справжні васали. Юрій 
Наримунтович спочатку тримав Кременець, а після миру 1352 р. отримав і Белзьке князівство. У на
ступному році Любарт Гедимінович, його васали та союзники продовжили війну, здобули Галич, 
вторгнулись у Польшу і дійшли до Завихвоста. Пізніше полякам вдалося знову витіснити Любарта 
знову на Волинь. У 1366 р., в ході нової війни, Белз витримав облогу польського війська, але сама 
війна складалася невдало для Любарта: його повністю витіснили з Галицької землі, він втратив Во
лодимир і значну частину Волині.

Під угодою 1366 р. вже немає підпису Юрія Наримунтовича. В купчій грамоті 17. 01. 1368 р. 
Ганька Сварца на дідицтво на Щирці від Олешка Мелешковича, першим серед послухів (свідків), 
попереду старости руського і воєводи львівського, стоїть белзький князь Юрій Гпібович (Гпіб -  хрис
тиянське ім'я Наримунта Гедиміновича).^ Схоже, що згідно миру, укладеному у 1366 р. Юрій На
римунтович став польським васалом, зберігаючи за собою Белзький уділ.

Але вже в 1371 р. Юрій Наримунтович знову був на стороні Любарта. Очевидно, що смерть 
Казимира і!) звільнила белзького князя від васальної присяги і він знову приєднався до свого дав
нього сюзерена. У 1370 р ., у відповідності з угодою 1350 р ., Галицька земля перейшла до угорського 
короля, який успадкував і Польшу. Людовік Анжуйський розглядав Галицьку землю як королівство, 
з'єднане персональною унією з Угорщиною. Спочатку землею управляв староста Ян Кміта, а з 1372 р. 
родич короля сілезький князь Владислав Опольський, який титулувався «господарем Руської землі, 
вічним дідичем і самодержцем^ та карбував власні гроші. ̂

У 1370 р. Любарт повернув собі Володимир і був готовий продовжувати боротьбу за віднов
лення Галицько-Волинської держави при допомозі Кейстута Гедиміновича. У 1372 р. війна віднови
лась знову. Наприкінці 1376 -  на початку 1377 р. волинсько-литовське військо Кейстута, Любарта 
Гедиміновичів та Юрія Наримунтовича дійшло мало не до Кракова. На початку літа Владислав Ополь
ський мусив втікати в Угорщину. ^  У відповідь король Людовік Анжуйський зібрав велику армію. 
Сили головного союзника Любарта -  Кейстута були зв'язані хрестоносцями. 7 тижнів обороняв Белз 
Юрій Наримунтович. Любарт не зміг прийти йому на допомогу белзький князь мусив здатися восени 
1377 р. через нестачу припасів і можливий голод. ̂  Великий князь литовський Ягайло Ольгердович 
послав в Угорщину свого брата Скіргайла, який добився звільнення з полону Юрія Наримунтовича. ^  
У 1378-89 рр. колишній белзькій князь уже перебував на службі у Новгорода Великого. Напевно, 
що Ягайло добився звільнення белзького князя не як свого васала чи васала свого васала, а лише 
як родича, який вмішався у чужі справи за межами Литви. Однією з умов звільнення Юрія Нари
мунтовича була обіцянка перемістити його в інші землі за межами угорських інтересів. У 1392 р. 
Юрій Наримунтович разом з Іваном Ольгімантовичем допоміг Вітовту здобути Вільно. Він продов
жував писатися Белзьким, не полишаючи надій з допомогою відродженого Великого Литовського 
князівства на повернення свого престолу. ^  Так писались і його нащадки.

Белзьке князівство було приєднане до володінь Владислава Опольського. В 1382 р. цей князь 
вивіз з белзького замку ікону Богородиці візантійського письма з Хіі ст ., яка нині відома як знаме
нита святиня -  Богоматір Ченстоховська.

Людовік Анжуйський помер у ніч з 10 на 11.09.1382 р., не залишивши спадкоємців-синів. Дві 
його дочки відразу стали об'єктами боротьби польських та угорських магнатських угрупувань. Ко
роткочасна польсько-угорська унія перестала існувати. На з'їзді у Серадзі великопольські та мазо-
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вецькі феодали схвалили ідею шлюбу князя равського, сохачевського, плоцького, гостинського, 
плонського, віського і куявського Земовита !V Земовитовича з молодшою дочкою Людовіка -  Ядві- 
гою і проголошення його королем, м Малопольські феодали, які розраховували на угорців, отримали 
від мужа старшої дочки Людовіка Марії -  Сігізмунда Люксембурга 12 тис. війська. Угорці почали 
загравати і з Любартом, повернувши йому Кам'янець, Олесько, Городло, Лопатин та Снятии. Тоді 
у малопольських феодалів виник план тісного союзу з Литвою, який би закріпив за Польшею значні 
території. Загроза з боку хрестоносців штовхала і литовських князів до цього союзу. Ядвіга була 
вже заручена і навіть таємно одружилася з герцогом Карінтії і Штірії Вільгельмом Габсбургом, але 
на це не зважили, а від герцога просто відкупились.

15.10.1384 р., розірвавши польсько-угорську унію, малопольські феодали коронували Ядвігу 
польською королевою. Наступним кроком було укладення Кревської унії. 14.08.1385 р. у Креве Ягай- 
ло, Скіргайло і Корибут Ольгердовичі, Вітовт Кейстутович і Лугвеній Ольгердович підписали угоду 
з депутацією польських феодалів на чолі із Владеком з Харбковиць та Миколою Оссолінським про 
прийняття литовськими князями, більшість яких були православними, католицької релігії, шлюб 
Ягайла з Ядвігою і передання йому польської корони. Приймаючи польську корону Ягайло залишався 
великим князем Литви. Таким чином Польша, об'єднувалась з Литвою династичною унією.

Кревська унія вирішила на користь Польші боротьбу за Галицьку землю. Напередодні цих 
подій в Луцьку помер Дмитро-Любарт. Його син Федір був далеко не такий твердий і послідовний. 
Владислав Опольський пробував сам боронити галицькі землі. Не діставши допомоги з Угорщини, 
він проголосив себе васалом чеського короля. Однак саме ті німці і поляки, яким він дарував землі 
у своєму князівстві і яких вважав своєю опорою, спішили домовитись з новим господарем. За їх 
прикладом пішла і верхівка міст, теж переважно німецька. Владиславу Опольському довелося вті
кати. Польсько-литовському війську, яке в лютому 1387 р. вступило у галицькі землі,, практично ніхто 
не чинив опору. Сили були нерівними. У поході брали участь навіть війська дрібних білоруських та 
українських князів, залежних від Литви. В їх числі і дружина степанського князя Семена. Перемишль 
та Львів здалися без бою. Галич оборонявся, але, коли воєводі Бенедикту гарантували його воло
діння, він теж здав місто. Угорські гарнізони утримали лише окремі міста і замки у Прикарпатті. 
Галицька земля ввійшла у склад Польші як королівство, з'єднане персональною унією. Рівночасно 
було завершено завоювання Холмського князівства. До 1434 р. ці землі зберігали статус удільних 
володінь, якими управляли урядовці в традиційних рангах старост, суддів і воєвод. У джерелах 
зустрічаємо таких урядовців: Андріяш -  староста руський у 1378р.,з' Костко -  суддя перемишль
ський у 1386-1418 рр. ,зз Ян Тарнавський -  староста руський у 1390 р. ,зз фербун -  воєвода пере
мишльський у 1390-1391 рр.,з< Бенко -  староста галицький і снятинський у 1398-1399 р р .,^  Гнівош 
-  староста руський у 1393 р .^  і інші. У битві під Грюнвальдом ополчення цих земель складали 
окремі хорогви, які виступали під своїми знаменами з земельними гербами. Для цих територій 
навіть карбувались окремі гроші. Лише бл. 1434 р. було утворено Руське воєводство у складі Львів
ської, Галицької, Перемишльської, Сяноцької і Холмської земель. У 1442 р. до воєводства була при
єднана Жидачівська земля -  щойно ліквідоване Жидачівське князівство.

Так завершилася анексія Польшею Галицького королівства. Волинська частина держави Да
нила Романовича ще продовжувала відстоювати свою державність. Діяльність Дмитра-Любарта Ге- 
диміновича у 1340-1384 рр. і його послідовна боротьба за збереження Галицько-Волинської держави 
і відновлення й давніх границь ще не отримали повного і всебічного висвітлення в нашій історіог
рафії. Оцінка цього князя далеко не відповідає тій ролі, яку він зіграв в історії Волинської і Галицької 
земель.
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Ї9 . П О Д ІЛ ЬСЬКЕ КН ЯЗ/ВСТВО 
fXłV -  ПОЧАТОК XV C T J

Проблеми історії Подільського князівства і родини князів Корятовичів, які правили у цьому 
князівстві розглядали у своїх працях М. Молчановський,' А. Прохазка," О. Гуркай Ю. Пузина/ С. Ку- 
чинський," Р. Батура," Б. Ф лоря/ П. Параска" та Ф. Шабульдо." Однак багато аспектів цієї пробле
ми залишаються дискусійними.

Перш за все досі дискусійним залишається визначення географічних меж Поділля у XiVcT. 
Ф. Шабульдо прийняв версію Р. Батури з уточненнями П. Параски згідно чого Поділля займало прос
тір між Дністром і Дніпром з його притокою Россю та Чорним морем. Південно-західні кордони 
Поділля досягали Берладського плато на правому березі Пруту. Західна частина цієї області (Мале 
Поділля) обіймала околиці пізнішого Кам'янця, Смотрича, Червонограда, Скали, Бакоти і, можли
во, простягалося до Південного Бугу.'" Отже, звідси випливало, що Поділля включало південно- 
східний регіон Галицько-Волинської держави часів Романа Мстиславича і Данила Романовича, роз
ширений ординцями до берегів Чорного моря. Тобто власне Середнє (Бакоту) і Нижнє (Берладь) 
Подністров'я Галицької землі та Болохівську землю, яка з часів Романа Мстиславича була остаточно 
закріплена за Волинню. Оскільки фортеці Брацлав і Сокілець (нині село Немирівського р-ну Вінниць
кої області) були здобуті Вітовтом Кейстутовичем під час його наступу на Федора Корятовича у 
1393 р.," то можна з досить високою долею вірогідності вважати, що початково північно-східна час
тина Поділля включала пізніше Брацлавське воєводство. Можна погодитися і з версією Г. Ловмянь- 
ского, що північно-західна частина Поділля включала Теребовельку волость Галицької землі з зам
ками Теребовля і Стінка.'"

Відразу виникає питання як і чому сформувалася така географічна область на середину XiV ст. 
Нам здається, що ця область сформувалася з другої половини ХІІІст. до середини XIVcT. як улус 
певної гілки Чингізидів, сфери впливу якого поступово розширювалися на північний схід і північний 
захід. Безпосередньо кочовища ординців займали причорноморські степи між правим берегом Дніп
ра і гирлом Дунаю. Основна частина з них була між середніми течіями Дніпра та Дністра. Ординські 
міста Кілія, городище Костешти, Старий Орхей (одне з найбільших міст Золотої Орди), Маяки, 
Велика Мечетня, Хаджибей (на місці нинішньої Одеси), Солоне, Аргамакли-Сарай, Ак-Мечеть і Ба- 
ликлей у цьому регіоні почали занепадати після перемог Ольгерда, а більшість з них перестала 
існувати тільки у XV ст. після перемог Вітовта. Якщо нижню течію Дністра і гирло Дунаю ординці 
опанували ще в 1241 р ., то Бакотська волость залишилася за галицькими князями. Вони могли й 
утримати до 1300 р ., тобто до походу хана Токти проти Ногая, який не визнавав зверхності золото- 
ординських ханів ще з 1270-х рр. Лев Данилович успішно використовував протиріччя між ординськи
ми ханами і не раз вирішував свої проблеми при допомозі війська Ногая. Фактично з 1280 р. га
лицько-волинські князі платили данину Ногаю. Напевно їх війська були в числі військ Ногая у ви
рішальній битві з ханом Токтою, яка відбулася 15. 09. 1300 р. десь в низов'ї Південного Бугу чи 
Дністра у місцевості Куканлик.'" У той же час в рядах війська хана Токти були воїни з Суздальської 
землі. Поразка і загибель Ногая могли привести до остаточного сформування Подільського улусу, 
який міг отримати котрийсь з братів Токти. При цьому землі на півночі Поділля могли залишитися 
під управлінням васалів короля Юрія Львовича, але останні були змушені прийняти ординських 
баскаків. Ми уже звертали увагу, що у колишній Болохівській землі сиділи нащадки інгвара Ярос- 
лавича, витіснені Романовичами з Східної Волині. Один з них меджибізький князь Борис [Яросла- 
вич ?] згадується у 1234 р. Вони могли вціліти після карального походу Данила Романовича у 1256 р ., 
а після 1300 р. їх нащадки стали безпосередньо ординськими васалами. Останні з них були князь 
Дмитро, згаданий серед ординських ханів -  «дідичів^ Подільської землі, яких розбив Ольгерд на 
Синіх водах, та його син князь Федір Дмитрович, згаданий у вірменській грамоті (з 1362, а не
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1062 р .)."  Правда, іншої думки на походження князя Дмитра дотримується Ф. Шабульдо. Він вважає, 
що Дмитро був ханом Ямболукської орди.'" Можна не погодитися з тим, що три ординські «князі" 
були ханами трьох орд Кримської, Перекопської і Ямболукської. Про існування цих орд у ХІУст. 
можна лише здогадуватися. У Криму, правдоподібно, був окремий улус, межі якого простягалися 
Низом Дніпра до його лівого берега. Немає ніяких згадок і підстав про існування окремого Пере- 
копського улусу. На Правобережжі між Дніпром і гирлом Дунаю лежав Подільський улус. Джам- 
буйлуцька чи Перекопська орда була відламком ногайської орди, який потрапив в Причорномор'я 
лише у XVi ст. з північно-кавказьких степів. Локалізація Ябу-городка, прийнята Ф. Шабульдо базу
ється на старших працях, які не враховують цих факторів. Нам здається, що у ХіУст. можна гово
рити лише про Кримський та Подільський улуси. Після загибелі брата Тохти Сарай-Буки боротьбу 
за Подільський улус повели син Ногая Джека та син Джеки -  Кара-Кішек. В часи Узбека улус пе
рейшов до одного з його родичів, сином якого був Хаджібей, іменем якого названа фортеця, яка 
стояла на місці нинішньої Одеси. Починаючи з Узбека золотоординські хани перестали бути віро
терпимими, тому мало вірогідно, що хтось з Чингизидів, членів ханської родини наважився прийняти 
християнство. Нам здається, що хан Кримського улусу Кутлу-Буки, син Туглук-Тімура, правителя 
Криму в часи Узбека, виступив на допомогу хану Хаджибею, правителю Подільського улусу. А третім 
учасником коаліції і битви на Синіх водах у 1362 р. був князь Дмитро, нащадок болохівських князів, 
який міг володіти Берладом, Бакотою і Верхів'ям Південного Бугу.

В документі угорського короля Людовіка з 1368 р ., на який посилається Ф. Шабульдо, йдеться 
про взаємини брашівських купців з землями «татарського князя ДеметріЯ",'" які важко локалізува
ти. Вони могли бути і на Бирладському плато чи Верхньому Пруті та належати до Подільського 
князівства, яке входило в Подільський улус. При цьому князь Дмитро був безпосереднім ленником 
хана Хаджібея. Це пояснює і присутність на Поділлі баскаків. Навіть, якщо погодитись з локаліза
цією землі князя Дмитра десь на Нижньому Дунаї, то це могло би означати, що князь Дмитро не 
загинув на Синіх водах у 1362 р ., а відступив з ординцями у Добруджу і до 1368 р. отримав від 
свого сюзерена якісь землі на Нижньому Дунаї, де жило християнське населення.

Брацлавщина і Теребовельщина залишалася під юридикцією Галицько-Волинської держави, 
хоча населення цих територій, напевно, платило данину-вихід Хаджібею. Десь в кінці першої третини 
XiVci. ці землі перейшли до князя Дмитра-Любарта Гедиміновича. У 1325 р. він мусив уступити 
Юрію-Болеславу і зберіг за собою східну частину Луцького князівства -  Брацлавщину та Східну 
Волинь з центром у Любарі (Любартові).

Після смерті Юрія-Болеслава у 1340 р. волинські і галицькі бояри визнали Дмитра-Любарта 
своїм князем. Майже одночасно розпочалася війна за Галицьку спадщину з польським королем 
Казимиром Чі, якого підтримувала Угорщина. Дмитро-Любарт Гедимінович, виступаючи під гаслами 
збереження держави Данила Романовича, природньо не міг стати васалом Литви. Тому він мусив 
спочатку обмежитись запрошенням дружин литовських князів, які отримували від нього лени, прий
маючи васальну присягу, що дозволяло їм виступати на його стороні формально не порушуючи миру 
Литви з Польшею, до якої незабаром відкрито приєдналася Угорщина. Угорський король Людовік 
був не лише свояком Казимира iii, але як спадкоємець Арпадовичів мав права на Галицьку спад
щину, які були визнані польським королем у 1350 р. Одним з перших князів, які виступили на допо
могу Любарту, були Юрій Наримунтович і брати Корятовичі.

Юрій Наримунтович отримав спочатку уділ з центром у Кременці. Природньо припустити, що 
Любарт почав роздавати лени на своїх давніх землях, в першу чергу на своїй частині Поділля. 
Напевно там отримали свої перші лени князі Корятовичі.

У великого князя литовського Гедиміна було семеро синів. Шостим з них був Коріат-Михай- 
ло. В порівнянні з Ольгердом, Кейстутом та Євнутом, які боролись за великокняжий престол в 
Литовсько-Руській державі, Наримунтом, який приймав активну участь у політичній боротьбі в різних 
землях, чи Любартом, який все життя боровся за відновлення і збереження Галицько-Волинської 
держави, Коріат Гедимінович нічим себе не проявив. Коріат-Михайло отримав від батька Новогруд- 
ське князівство в Західній Білорусії і володів ним до самої смерті бл. 1360 р. У 1349 р. великий князь
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Ольгерд Гедимінович послав його разом з свислоцьким князем Семеном в Золоту Орду до хана 
Джанібека просити допомоги проти московського князя Семена !вановича Гордого. Хитрий і непе
ресічний політик Семен Гордий тримав руку на пульсі подій, які відбувалися в Орді. Йому стало 
відомо про місію князів Коріата та Семена. Московський князь послав в Орду свого боярина Федора 
Глібовича з жалобою на Ольгерда та багатими дарами. Джанібек повірив московському князю. Ли
товське посольство було арештовано і відвезено ханським послом Татуєм в Москву. Ольгерд мусив 
піти на мир з Семеном Гордим, за яким в 1350 р. невдалі дипломати та їх свита повернулися в 
Литву. Далі Коріат-Михайло в велику політику не встрявав, він жив у своєму невеликому князівстві, 
виховавши численне покоління, більшості членів якого судилося стати українськими патріотами.

В 1352 р. один з старших синів Коріата-Михайла -  Юрій з своєю дружиною брав участь у війні 
Дмитра-Любарта Гедиміновича проти польського короля. Юрій Корятович в числі інших волинських 
князів підписав угоду з королем Казиміром Ч! та мазовецькими князями. Можемо здогадуватися, 
що його уділ знаходився десь у північно-східній частині Волині або в Любартовій частині Поділля. 
Окремий уділ на Волині отримав від Любарта і один з молодших синів Коріата -  Дмитро. Те, що 
Дмитро Михайлович в Москві прийняв прізвисько Боброк-Волинський, дало підстави дослідникам 
говорити про його володіння в районі Бібрки на Львівщині. Правда, Бібрка вперше згадується в до
кументах під 1436 р. як володіння Внучека з Кутна," але ріка Бобрка (Боброк) відома з 1211р.'" Між 
1353-1366 рр. район р. Бобрка міг знаходитись у в числі володінь, залежних від Волинського кня
зівства, васалом якого був Дмитро Михайлович. Можливо, що на цих землях було заложено замок 
Боброк, який дав початок пізнішому місту Бібрка. В 1366 р. ці землі перейшли до Польші. Напевно 
після втрати Боброцького князівства молодший Корятович (його називали Дмитром Михайловичем 
по християнському імені батька) став шукати щастя в Сіверській землі. Родинне Новогрудське кня
зівство було невеликим, а у Коріата було 8 синів. З Сіверщини Дмитро Михайлович перейшов на 
службу до суздальсько-нижегородського князя Дмитра Костянтиновича. Військові таланти волин
ського князя не залишились непоміченими при дворі найбільшого конкурента Дмитра Костянтино
вича -  московського князя Дмитра Івановича. Шлюб із рідною сестрою московського князя відкрив 
дорогу Дмитру Михайловичу до найвищого становища при московському дворі. З 1371 р. Дмитро 
Боброк-Волинський стає головним воєводою московського князя. В цьому ж році він очолював мос
ковське військо в поході на Рязань. У 1376 р. успішно воював з волзькими булгарами, а в 1378 р. 
-  проти ординських військ. Зимою 1379-1380 рр. він був одним з воєвод у поході на допомогу 
брянському князю Дмитру Ольгердовичу. Разом з ним похід очолювали серпуховський князь Воло
димир Андрійович, двоюрідний брат великого князя, і полоцький князь Андрій Ольгердович, які 
стояли вище по родовому рахунку. Але фактично керував походом князь Дмитро Боброк-Волинський. 
Успіхом цього походу було зайняття Трубчевського та Стародубського князівств. Та найбільш в повній 
мірі талант Дмитра Михайловича розкрився в знаменитій битві на Куликовському полі. В цій битві 
брали участь волинські дружинники, які разом з князем Дмитром виїхали на службу до московського 
князя. Російський історик Б. Рибаков допускає, що разом з князем в Москву потрапили і окремі 
культурні пам'ятки, в їх числі і знамените «Слово о полку Ігоревім*).'" Засадний полк, який вирішив 
долю Куликовської битви, очолювали серпуховський князь Володимир Андрійович, князь Дмитро 
Боброк-Волинський, брянський князь Роман Михайлович, кашинський князь Василь Михайлович та 
новосильський князь Роман Семенович. По чисельності це була одна з найбільших частин армії 
Дмитра Донського. Керував діями полку князь Дмитро Михайлович Боброк-Волинський. Саме він 
утримав гарячого серпуховського князя від передчасного удару і ввів полк в дію після того як Мамай 
кинув у битву свій останній резерв."" Дальша доля князя Дмитра Боброк-Волинського губиться в 
бурхливих подіях кінця XiV ст. Версія щодо його загибелі у 1399 р. в битві на р. Ворсклі маловіро
гідна."' Він відсутній у всіх основних переліках загиблих князів.""

Згідно Супральського і Слуцького та інших літописів польський король Казимир !!і прислав по
дільському князю Костянтину Корятовичу глейтові листи, запрошуючи на переговори щодо шлюбу 
з одною із своїх дочок. Князь Костянтин відмовився від цього союзу, не бажаючи переходити з 
православної у католицьку релігію."" Ще О. Бальзер звернув увагу, що мова могла йти тільки про 
Кунегунду, видану у 1345 р. за бранденбургського курфюрста Людовіка, бо старша дочка короля
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Єлизавета вийшла заміж за поморського князя Богуслава V ще в 1343 р .^  Отже, як правильно вирі
шив Ф. Шабульдо, ці переговори могли відбутися лише у 1344 р .^  Звертає на себе увагу той факт, 
що король запропонував подільському князю глейтовий лист, тобто лист безпеки. Польський ко
роль зумів домовитися з частиною галицької знаті і став поступово приєднувати окремі території, 
зокрема Сяноцьку землю, можливо частину Перемишельської та Звенигородської земель. В числі 
його прихильників були вже згадувані бояри Ходек, Петро і Осташок Корчаки та Волчок з Дро- 
говижа. В контексті цієї політики природніми були і переговори з подільським князем. Зрозуміло, 
що коли саме йому, а не князю Юрію було запропоновано шлюб з дочкою короля, то Костянтин 
був найстаршим з братів.

Літописець спеціально відзначив вірність князя Костянтина Корятовича православ'ю. Його брат 
Олександр не був таким твердим. Він тримав Теребовельську волость,^ надану йому, напевно, Лю- 
бартом після 1340 р. Наступ короля Казиміра ііі в серпні-листопаді 1349 р. закінчився захопленням 
Галицької землі і більшої частини Волині. Щоб не втратити свого князівства Олександр Корятович, 
очевидно, присягнув польському королю. Саме тому в грамоті Спитку з Мельштина від 12.06.1395 р. 
на володіння Поділлям зазначено, що округи Теребовля і Стінка залишаються з правами, які вони 
мали при Казимирі ііі та Владиславі Опольському, на що звернув увагу Ф. Шабульдо.^ Олександр 
Корятович, схоже, змушений був погодитися прийняти до себе і католицький клір. Папа Климентій iV 
буллою від 14.03.1351р. повідомив архієпископа гнєзненського і весь клір Польші про опанування 
королем Казимиром землі невірних русинів і можливість створення там семи єпископств, об'єднання 
русинів з литовцями та часте вторгнення в ці землі татар, для захисту від яких було покладено 
збирати десятину з усіх церковних маетностей протягом чотирьох років, яка мала бути поділеною 
між королем і папою.м Можливо, що і сам князь прийняв католицьку віру. Його заслуги були від
значені у 1366р., а також спеціальною буллою папи Григоріях) від 30.01.1378р., якою папа запев
няє кожному захисникові єдності з римською церквою і зокрема володарю Кам'янця на Русі князю 
Олександру повноваження надавати місцевому населенню певні духовні відпущення.^

Отже десь в 1341-42 рр. Любарт Гедимінович надав Корятовичам уділи у своїх старих во
лодіннях. Костянтин отримав Брацлавщину, Юрій -  можливо північно-східну частину Волині з Люба- 
ром, а Олександр -  Теребовельщину. Вже у 1344 р. Казимир ііі безуспішно пробував домовитися 
із старшим з братів. Шлюб його дочки з подільським князем фактично привів би до анексії Галиць
кої землі. Після наступу осінню 1349 р. король таки зайняв Галицьку землю, причому теребовель- 
ський князь Олександр Корятович став його васалом. Костянтин Корятович, напевно, залишився ва
салом Любарта, як і наступний брат -  Юрій. Однак у бойових діях в 1351-52 рр. ні Костянтин ні 
Олександр Корятовичі участі не брали. Напевно Костянтин привів ординців, які вторгнулися у Те- 
ребовельське князівство, а Олександр просто не став чинити їм опору. Про цей похід у 1352 р. 
згадує Ян Длугош, повідомляючи про вторгнення ординців на «підпорядковане Польському коро
лівству Поділля. "3°

Активну участь у війні взяв лише Юрій Корятович, який і підписався під угодою 1352 р. Після 
цього миру Боброцький уділ отримав Дмитро Корятович.

У 1362 р. великий князь Литви Ольгерд Гедимінович виступив проти ординців. У битві на Синіх 
Водах (р. Синюха, притока Південного Бугу) він розгромив війська ханів Подільського і Кримсько
го улусів -  Хаджибея і Кутлу-Буки та князя Малого Поділля Дмитрія, який був данником Хаджи- 
бея. У війську Ольгерда були дружини трьох старших Корятовичів: Костянтина, Юрія і Олександра. 
Князь Дмитро загинув чи втік з ординцями. Його син Федір теж не зміг утриматись і Мале Поділля 
перейшло до Костянтина Корятовича. Разом з Брацлавщиною воно утворило Подільське князівство. 
Любарський уділ Юрія Корятовича, напевно, в нових умовах став залежати від сюзерена Подільської 
землі. Можливо, що формально Костянтин Корятович став васалом великого князя литовського. Так 
чи інакше, але у новій війні Любарта з королем Казимиром Корятовичі нічим не допомогли своєму 
колишньому сюзерену. Олександр, який залишився польським васалом, воював на стороні Кази
мира ііі та поставив свій підпис під миром 1366 р.^' Можливо, що саме його військо вторгнулося в 
Боброцький уділ. Князь Дмитро Корятович не став чинити активного опору, а просто відступив на
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Волинь, де Любарт, розлютований поведінкою Корятовичів, не дав йому уділу, що і штовхнуло цього 
князя до еміграції. Після поразки Любарта у 1366 р. Олександр Корятович отримав від короля Ка
зимира!)) Володимирське князівство.^ Володимирське князівство Олександр Корятович тримав аж 
до смерті польського короля у 1370 р. Навіть вже будучи подільським князем він ще до привілея 
краківським купцям з 1375 р. привісив печатку з титулом володимирського князя/" Це могло тільки 
означати, що князь Олександр не полишив надій повернути собі Володимирське князівство.

Костянтин Корятович після 1362 р. тримав столицю у Смотричі. Літописець відзначив, що По
дільська земля (Мале Поділля) була сильно розорена баскаками і атаманами. Занесена в літописи 
легенда розповідає, що на острів (фактично півострів), де пізніше виник Кам'янець, загнали багато 
оленів. Князі, які полювали тут, оцінили вигоди місцевості і вирішили збудувати на цьому місці 
МІСТО, м  Археологічні розкопки на території Кам'янця дозволяють говорити про окремі поселення ще 
в V i)i-)X cT ., але це не були міські поселення. Схоже, що справді Корятовичі застали тут пустку, 
де гуляли олені. Кам'янець почав будуватися після 1362 р. і в числі перших поселенців тут були, 
напевно вірмени, які відгукнулися на заклик князя Федора Дмитровича, копію грамоти якого відшу
кав Мінас Медічі (Бжшкянц)/" Вірменських переселенців з Солхату в Криму прийняв князь Костянтин 
Корятович і розмістив у новозаснованому місті. У посланні католікоса Теодороса)) до вірменів Ук
раїни, датованому 13.08.1388 р., вірменська громада в Кам'янці згадується попереду громад Луцька, 
Володимира і Києва,з" що може говорити про її чисельність.

У 1365 р. Костянтин Корятович видав грамоту купцям Кракова на вільну торгівлю з Поділлям.з? 
На наш погляд ця грамота помилково датується 1385 р. В цьому році в грамоті би неминуче був 
згаданий Кам'янець-Подільський, який поступово перетворювався у головний торговельний центр 
регіону. А у 1365 р. будівництво Кам'янця лише зачиналося. Грамота, надана краківським купцям 
у 1365 р ., може бути і підтвердженням позиції нейтралітету, яку зайняв подільський князь у наступній 
війні польського короля з Любартом Гедиміновичем. Цей нейтралітет був дружелюбним до польсько
го короля. Грамота 1375 р., якою князь Олександр підтвердив краківським купцям право вільної 
торгівлі з Поділлям, зз була фактичним повторенням грамоти 1365 р.

Князь Костянтин Корятович, напевно, помер після 1366 р. і до 1374 р. Відома грамота Немирі 
на Бакоту, ніби-то надана князями Костянтином та Федором у 1388 р ., могла бути надана одним 
Федором Корятовичем. На підставі цієї грамоти вважають, що Костянтин Корятович княжив на Поділ
лі після Юрія та Олександра. зб Це ніби-то відповідає і порядку князів у літописах, але ці ж літописи 
послідовно розповідають про діяльність Костянтина, Юрія, Олександра і Федора/" Виходячи з прак
тики успадкування престолів, не міг польський король пропонувати Костянтину руку дочки, як би 
той не був найстаршим з братів. З тої ж причини не міг старший Костянтин зайняти подільський 
стіл після молодших братів. П. Параска звернув увагу, що у Білгороді-Дністровському у 1386 р. був 
воєвода Костянтин, висловивши здогад, що ним міг бути Костянтин Корятович/' Якщо прийняти його 
версію, то виходить, що Костянтин Корятович до 1374 р. був прогнаний з Поділля братами і зумів 
повернутися аж у 1386 р. чи навіть трохи пізніше. Така версія узгоджується із спостереженням 
Ф. Шабульдо, який звернув увагу на зміни в політичному курсі князівства, які настали по смерті 
Олександра і вигнанні Бориса, падінні католицької партії і змінах у боярських верхах. Червоноград- 
ського воєводу, а потім подільського старосту Гринка, кам'янецького воєводу Остафія, смотрицьких 
воєвод Олеська і Рогозку замінили Немира Бакотський, Михайло Прочович і Павло Слупич, яких 
пізніше знаходимо в оточенні Федора Корятовича/" Правда, це могло би означати, що документ 
1388 р. просто був наданий Федором Корятовичем. Однак ми все ж погоджуємося з можливістю і 
такого перебігу подій. При будь-яких версіях можна стверджувати що у 1362-1370 рр. Подільське 
князівство не залежало від Орди і Польського королівства, а його залежність від Литви була чисто 
номінальною.

Наступним подільським князем став Юрій Корятович. Після 1370 р. втратив Володимирське 
князівство Олександр Корятович. За ним залишилося тільки Теребовельське князівство. Олександр 
Корятович став васалом старшого брата і, напевно, отримав від нього ще й частку на Малому Поділ
лі з Кам'янцем. Столиця Поділля залишалася у Смотричі. Не випадково грамота 1374 р. на надання
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Кам'янцю-Подільському магдебурзького права написана від імені двох князів -  Юрія і Олександра/" 
Юрій Корятович намагався провадити активну політику, вмішуючись у справи сусідньої Молдови. 
Водночас йому довелося зіткнутися з протидією ординців, які продовжували вважати його князівство 
частиною Подільського улусу, зобов'язаною платити вихід-данину. Ординці вмішувалися у справи і 
сусідньої Молдови. Під 1374 р. літописець записав: «Того же лета в сенине ходила Литва на татарове 
на Темеря и бышеть межи их бой."^ Темеря -  тобто Тімур, ім'я поширене серед Чінгизидів в XiVcT. 
Можливо, що один з них тримав Подільський улус і намагався поширити свій вплив на Молдову в 
1370-х роках, коли там правив господар Богдан. Молдовські літописи не повідомляють нічого про 
походження цього господаря, але й не пов'язують його з попередньою династією Драгоша чи з на
ступною династією Петра Мушатина/" Схоже, що Юрій Корятович втрутився у боротьбу за мол
довський престол. Його підтримала частина місцевого боярства, які проголосили його господарем 
в противагу ординському ставленику Богдану, якого підтримував хан Подільського улусу Тімур. «... 
а князя Юрья Волохове взяли его собе воєводою и тамо окормили./" Загибель князя можна дату
вати 1374 р.

В 1375 р. подільським князем вже був наступний брат Олександр Корятович. В грамоті, вида
ній Смотрицькому монастирю 17. 03. 1375 р. він титулується «князем і господарем Подільської землі". 
З цієї грамоти видно, що подільське населення було змушене періодично платити данину ордин
цям/" Можливо, що ординська загроза змусила Олександра Корятовича перенести столицю в Кам'я- 
нець, додатковим укріпленням якого служила сама природа. А можливо, що Олександр Корятович 
просто переніс столицю краю в центр свого уділу. Намагаючись укріпити Подільське князівство, він 
шукав союзника, на якого міг би спертися. Польша сама претендувала на Поділля. Литва не обме
жувала автономії тих князівств, які потрапляли в її орбіту після того, як місцеві еліти погоджувалися 
на литовських князів. Але Литва так і не подала дієвої допомоги Любарту Гедиміновичу. Сусідня 
Молдова і сама потребувала допомоги в обороні від ординців. Залишався лише один сусід, який 
допомагав Польші воювати проти Любарта, при цьому зазначаючи, що спадщина Данила Галицького 
належить саме йому. Цим сусідом було Угорське королівство. Лише воно могло допомогти і проти 
Орди і проти Польші. Унія Польші і Угорщини не означала об'єднання територій. Проти очікувань 
зайняті галицькі землі не були анексовані. У Львові було посаджено васального князя Владислава 
Опольського. Цей князь став карбувати монети, титулуватися господарем і проводити власну по
літику. Саме тому, напевно, Олександр і звернувся до Угорщини. Коли у 1377 р. король Людовик 
виступив знову проти Любарта, подільський князь присягнув йому як васал/" Разом з Олександром 
присягнув і його брат Борис. Ф. Шабульдо вважає Бориса співправителем Олександра, але з листа 
короля Людовика випливає тільки, що цей князь присягнув разом з братом від імені Подільської 
землі з її 11 замками. Це могло означати, що Борис як васал тримав якусь частку в Подільській 
землі і, як васал підписав грамоту разом з своїм сюзереном. Щодо особи князя Бориса, про якого 
літописи не згадують, то, на нашу думку, «Борис -  хрестильне ім'я одного з Корятовичів, які 
загинули у битві на р. Ворсклі. Скоріше це був Семен, бо князя Гліба Супральський літопис нази
ває Левом/"

Були думки, що пошуки допомоги в Угорщині розпочалися ще раніше. Коли у 1360 р. помер 
Коріат-Михайло Гедимінович, Новогрудське князівство, не перейшло до його спадкоємців, а було 
розділене між старшими братами. Одночасно наймолодший Федір мусив уступити свою невелику 
частку у Новогрудському князівстві Кейстуту Гедиміновичу/' Дарча грамота Мукачівському монас
тирю, ніби-то надана Федором Корятовичем у 1360 р ., була підтверджена імператором Леопольдом 
у 1692 р. Більшість дослідників вважають, що вона була сфальшована у XV ст., але Ю. Вольф, слідом 
за К. Стадницьким допускав перебування молодшого Корятовича в Угорщині десь в 1360-1370 рр ., 
де він міг отримати якісь володіння з Мункачем і заложити монастир/" Мункач разом з більшістю 
жупи Берег належали до володінь королеви Єлизавети про що свідчать грамоти містам Ломпертсасу 
(Берегову) та Мункачу (Мукачеву). Остання грамота надана 22 .05.1376р./" але це не дозволяє 
виключати можливість, що Федір Корятович міг перебувати якийсь час в Закарпатті, особливо у 
1360-1370рр., і отримати якісь володіння у королівському домені. Пізніше король Сігізмунд Люк
сембург називав князя Федора Корятовича дядечком. Мати Сігізмунда -  Єлизавета була дочкою по
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морського князя Богуслава V, дружина Федора Корятовича Ольга могла бути Я сестрою. Але княгиня 
Ольга підтримувала православ'я на Закарпатті і заложила монастир. Якщо б Ольга була вихована 
в католицькому дусі, то, навіть перейшовши на релігію мужа, навряд чи вона б проявляла таку ак
тивність. Дружиною короля Сігізмунда була дочка короля Людовика від другого шлюбу з дочкою 
бана Боснії Стефана Контроманіса. З її сестрою міг одружитися князь Федір. Не виключено, що 
саме такий перебіг подій привів до того, що Ольгерд Гедимінович допоміг Корятовичам розшири
ти їх володіння за рахунок Малого Поділля.

Олександр Корятович загинув в боротьбі з ординцями бл. 1380 р. або не пізніше 1385 р. Як 
було сказано вище, ми вважаємо, що після нього князем став Федір Корятович. Хоча можливо, що 
Костянтин Корятович не помер у 1370-х рр., а зумів повернутися, скориставшись незадоволенням 
католицькою партією на Поділлі. Він міг призвати Федора Корятовича, який після повернення з 
Угорщини, можливо, отримав невеликий з центром у Гомелі. До 1388 р. Федір Корятович став сюзе
реном Поділля.

Невдовзі перед ним стало завдання збереження незалежності Подільського князівства. В 
1385 р. Кревська унія об'єднала Литву і Польшу. Великий литовський князь Ягайло Ольгердович став 
польським королем Владиславом iV, одружившись з королевою Ядвігою. Польша зайняла Галицьку 
землю і готувалась до анексії інших князівств. Частина Гедиміновичів виступила проти унії і під
тримала бунт гродненського князя Вітовта Кейстутовича проти поставленого королем великого князя 
Скіргайла Ольгердовича. Тоді в 1392 р. в Острові Владислав-Ягаййо домовився з Вітовтом, приз
навши його великим князем Литви-Русі. Як компенсацію Скіргайло Ольгердович мав отримати Київ
ське князівство. Проти цієї угоди була організована коаліція князів, куди ввійшли вітебський князь 
Свидригайло Ольгердович, сіверський князь Корибут Ольгердович, київський князь Володимир Оль
гердович і подільський князь Федір Корятович. Ці князі були проти підпорядкування новій Польсько- 
Литовській державі. В той час одним з найактивніших прихильників унії виступав князь Борис Ко
рятович.

В цій ситуації Вітовт проявив себе блискучим політиком. Раптовим ударом він розгромив 
вітебського князя та його союзника смоленського князя Юрія Святославича. Було взято Друцьк, 
Оршу та Вітебськ. Юрій втратив Смоленськ на користь брата Гліба, а полоненого Свидригайла при
везли в Краків, звідки йому вдалося втекти в Угорщину. Зимою 1393 р. програв війну сіверський 
князь Корибут Ольгердович і мусив втікати в Рязань до свого тестя. Володимир Ольгердович і Федір 
Корятович залишились самі. Подільський князь залучив до союзу молдавського господаря Романа.

Весною 1393 р. Вітовт раптовим ударом здобув Овруч та Житомир. Щоб розірвати союз ки
ївського князя з Федором Корятовичем, він запропонував йому вигідний мир. Володимир повірив 
Вітовту і вийшов з боротьби. Не пройшло і року, як він жорстоко поплатився за цю помилку коли 
залишився сам і мусив капітулювати.

Восени 1393 р. молдавсько-подільські війська потерпіли поразку. Федір Корятович покинув 
Поділля і з сім'єю виїхав в Угорщину, сподіваючись з допомогою Сігізмунда продовжити боротьбу. 
Поділля було залишено на воєводу Нестиса, якому на допомогу прибули молдовські та угорські 
загони, з* Виїжджаючи до угорського двору, князь, звичайно, не міг взяти з собою 40-60  тисяч 
подолян, як пізніше фантазував Ю. Венелін. Подільські фортеці були досить потужні і Федір Коря
тович сподівався, що вони витримають облогу військ Вітовта до підходу угорських військ. На угор
ського короля сподівались і Свидригайло Ольгердович і волинський князь Федір Любартович, які 
зібрались при дворі Сігізмунда. Крім того Угорщина не признавала анексії Польшею Галицької землі, 
висуваючи власні права на Галицьку спадщину, признані свого часу Польшею. Але цим надіям не 
судилося збутися. Сігізмунд нічим не допоміг ні своєму дядечку (як він називав Федора Корятовича) 
ні іншим князям.

Вітовт здобув Брацлав і Соколець. Жителі Кам'янця вночі пропустили литовців в місто. Воє
вода Нестис здав Смотрич, Скалу і Черлений городок.^ Кам'янець великий князь передав польсько
му полководцю Спитку з Мельштина.зч
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Побачивши нерішучість угорського короля більшість князів поспішила помиритись з Ягайлом 
і Вітовтом. Федір Корятович до кінця залишився противником обох. Свої права на Поділля він пере
дав угорському королю, діставши взамін жупи Берег і Шарош, а в 1396 р. в довічне володіння Му
качівську та Маковицькудомінії. "Федір, князь подільський, ішпан березький і шарошський", а піз
ніше «Федір, князь Подолії і воєвода Мукачева" вибрав собі столицею місто над Латорицею. Засе
лений католиками-сасами Лампертсас, який був центром жупи Берег, напевно не сподобався князю. 
Своє серце він віддав Мукачеву, де переважали русини-українці. Було зведено новий замок Пала- 
нок, сліди якого зберегла стримана краса Верхнього замку в Мукачеві. Федір Корятович багато 
зробив для культурного, економічного і національного розвитку краю. Безперечно угорські історики 
мають деяку рацію «звинувачуючи" князя в українізації краю. Але не приведені подоляни були при
чиною цього. Князь реформував церковну організацію краю. На Чернечій горі під Мукачевом було 
закладено монастир з бібліотекою, якому досить довго судилось бути головним культурно-освітним 
центром Закарпаття. Дружина князя Ольга збудувала жіночий монастир на Сорочиній горі, вище 
с. Підгоряни. Цей монастир був зруйнований в XVi ст. До Федора Корятовича незнані мукачевські 
єпископи. На нашу думку ця єпархія була організована з допомогою князя, так як пізніше в ре
гіоні вже не було такої еліти, під силу якій було здійснити подібну справу.

При князі Федорі Корятовичу пожвавилась економіка і торгівля. Важливого значення набув 
мукачівський ярмарок, який з початку XV ст. став проводитись щорічно і тривав з 27 вересня на 
протязі кількох днів. В 1412-1413 рр. старий князь Федір Корятович разом з бароном Перені прогнав 
з Королева синів Драга, внуків воєводи Саса, які тероризували місцеве населення та заваджали 
торгівлі. Документи свідчать також про непорозуміння князя з єгерським епіскопом, котрий претен
дував на юридикцію над територією, де князь утвердив мукачівську православну єпархію. Цікаво, 
що герб у князя був волинський -  св. Юрій, вбиваючий списом змія, тоді як більшість Гедиміно- 
вичів користувались литовським гербом Погоня.

Федір Корятович помер в 1414 р. і був похований в соборі мукачівського монастиря. Дружи
на Ольга померла в 1416 р. Синів в них не було і володіння відійшли назад до королівського домену. 
Обидві дочки вийшли за угорських магнатів. Марія -  за Емеріха Марцалі, Анна -  за палатина 
Гарая.

Подільське князівство, напевно, залишилося леном корони і великого князівства. Спитко з 
Мельштина отримав від короля Кам'янець, але з інших земель мусив нести службу Вітовту. Через 
це він взяв участь в битві на р. Ворсклі, де і загинув. Частина джерел називає його князем, що 
свідчить, що Подільське князівство залишалося ще державою і при польському наміснику. У битві 
нар. Ворсклі 12.08.1399р. загинули молодші Корятовичі -  Гліб та Семен.^

Подільське князівство було відновлене самим королем Ягайлом у 1400 р. Він викупив у вдови 
Спитка з Мельштина и володіння в Подільський землі і передав ціле князівство Свидригайлові Оль- 
гердовичу. У 1401 р. новий подільський князь видав привілей домініканському монастирю у Кам'ян- 
цю. Серед свідків на першому місці стоїть підпис «Wasiiio duce dieto Boszki"/" тобто божеського 
(бузького) князя, васала Свидригайла, який володів землями у верхів'ях Південного Бугу. Князь Ва
силь Корятович присягнув Ягайлу в 1403 р .^  На нашу думку, саме цей князь розписався у грамоті 
Свидригайла Ольгердовича. Він зберіг свій уділ ще з часів Федора, присягнувши Вітовту у 1393 р ., 
або отримав ці землі від нового сюзерена вже у 1400 р. Разом з Михайлом Корятовичем він згаду
ється в Холмському помянику. Мало вірогідно, щоби під іменем Михайла міг там бути сам Коріат- 
Михайло. Серед сподвижників Свидригайла є загадкова фігура князя Михайла Костянтиновича. Цей 
князь у 1439-1448 рр. мав невеликі володіння в Галицькій землі. У 1452 р. йому підтвердили Бурем- 
лю та інші землі на Волині, надані свого часу Свидригайлом. Від Михайла Костянтиновича пішли 
князі Курцевичі, які вважали себе нащадками Коріата. Й. Вольф пропонував Михайла Костянтиновича 
ототожнити з пінським князем з таким самим іменем, який у 1446-1451 рр. був поставлений Свид
ригайлом володимирським старостою.6° Але Михайло Костянтинович міг бути Корятовичем, племінни
ком Василя і сином Костянтина Корятовича. У 1404 р. король надав Свидригайлу Сіверське князівст
во. Поділля знову було передано королівським намісникам. Напевно тоді і Василь Корятович втратив
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свій уділ. Разом з племінником він залишився васалом Свидригайла і, зрештою, Корятовичі-Курце- 
вичі отримали володіння на Волині. Це може пояснити і їх запис у Холмському помянику. У 1440 р. 
серед інших князів вони зустрічали Казиміра Ягеллончика.

Литва продовжувала добиватися повернення Поділля і у 1411 р. король мусив погодитись на 
це. Однак, спираючись на польську шляхту, посаджену на Подільській землі, уряд фактично зірвав 
присягу Вітовту у 1414 та 1418 рр. Пізніше великому князю литовському вдалося посадити у Кам'янці 
свого намісника Довгірда, але навіть у 1430 р. король надав подільській шляхті осібний привілей, 
що не мав права робити, обминаючи Вітовта Кейстутовича. Пізніше польська сторона твердила, що 
Вітовт зобов'язався повернути Поділля по своїй смерті, однак відповідні угоди відсутні. З одного, 
правда не дуже певного джерела, можна судити, що у 1427 р. готувалася змова з метою захоплення 
кам'янецького замку і передачею його королівському урядовцеві. Лідери подільської шляхти -  като
лицький біскуп Павло, Грицько Кирдеєвич, Михайло і Теодор Бучацькі довідалися про смерть Вітовта 
раніше за намісника Довгирда. Вони підступом ув'язнили його і захопили подільські замки Кам'я- 
нець, Смотрич, Скалу і Червоногород."'

Як тільки-но Свидригайло Ольгердович став великим князем литовським, він відразу ж спро
бував вернути Подільське князівство. Вже у 1430-1431 рр. цю спробу невдало здійснив Федір Ос
трозький. Польські дослідники пробували звинуватити Я. Длугоша, що він сплутав Федора Острозь
кого з Федьком Несвізьким. Нам здається, що князь Федько Несвізький очолив боротьбу за Поділля 
після невдач Федора Острозького. Федько Несвізький зумів зайняти принаймі частину Поділля. У 
1432-34 рр. він був подільським старостою. Напевно, сподіваючись утримати у своїх руках По
дільське князівство, князь Федько Несвізький у 1434 р. присягнув королю як староста кам'янець- 
кий і брацлавський.^ У подальшій боротьбі Польша утримала за собою лише Мале Поділля з Ка- 
м'янцем, територія якого була перетворена у Подільське воєводство.

Теребовельське князівство тоді або ж ще раніше, у 1393 р. було повернене до складу Руського 
королівства, а потім стало частиною Руського воєводства. Литва старанням Свидригайла утримала 
Брацлавську частину Поділля. Значну частину цих земель закріпили за собою нащадки князя Федька 
Несвізького від яких пішли князі Збаразькі, Вишневецькі, Порицькі і Воронецькі.
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Після втечі князя Владислава Опольського угорські залоги утримували ще до 1390 р. передгір'я 
Карпат на Дністровському правобережжі з містами Жидачів, Тустань і, можливо, Стрий.

Жидачів розташований при впадінні Стрия у Дністер, уперше згадується під 1164 р., коли під 
час повені поблизу міста загинуло близько 300 чоловік з купецького каравану, який віз сіль. Місто 
було центром округи, територія якої відповідала території пізнішої Жидачівської землі Руського во
єводства, куди входили пізніші міста Розділ, Журів, Журавно і Долина. Польське військо опанувало 
Жидачівську землю, напевно, лише в 1393 р ., бо в цьому році було надано місту Жидачеву маг
дебурзьке право. Місто отримало 60 франконських ланів землі, 2 лани для плебана католицької 
церкви і 4 лани для пасовищ, торг в суботу і право на заняття ремеслами і торгівлею. Для усунення 
конкуренції заборонялось в окрузі на милю ставити корчми. В такий спосіб польська влада стара
лася добитися лояльності місцевого населення.

В 1393-1403 рр. Жидачівською землею управляли, напевно, намісники короля. Положення цієї 
території було схоже на положення удільного князівства. Зрештою таке князівство було утворене у 
1401 чи 1403 р ., коли Жидачівська земля була передана князю Свидригайлу Ольгердовичу, який по
вернувся з еміграції. За свідченням Длугоша Свидригайло отримав окрім Terram Zudaczoviensem ще 
districtus Strij, Schydiow, Stobniczam, Drugnyam, Uscze. Крім Стрия і Устя (причому неясно яке Устя 
-  Золоте чи Зелене в Галицькій землі, чи Устя на Дністрі під Миколаєвом) локалізація решти по
селень неясна. Нам здається, що Свидригайло Ольгердович отримав території, які поляки опа- 
нувалиали пі<;ля 1390 р., поступово витісняючи угорські залоги і домовляючись з місцевими елітами. 
Це в основному території у Верхньому Подністров'ї, поблизу Жидачівського князівства. Напевно у 
Длугоша спотворені назви, а Свидригайло отримав відповідно Стрий, Щирець, Стебник, Дрогови- 
же і Устя на Дністрі. Як королівське село Устя вперше згадується під 1433 р ., ще у XVii! ст. тут були 
верфі, на яких будувалися судна для плавання по Дністрі.

Надаючи ці землі Свидригайлові, рівночасно уряд турбувався про підтримку польських і ні
мецьких колоністів, спроваджених на ці землі ще Владиславом Опольським. З цим пов'язане підне
сення родини Тарлів, яка мабуть прибула з Владиславом Опольським. Закліка Тарло незабаром став 
старостою стрийським, а його син Андрій -  державцем дроговизьким. У 1403, 1408 і 1425 рр. король 
надав і послідовно підтвердив магдебургське право Вербіжу, розташованому на р. Щирок при впа
дінні у Дністер, заохочуючи туди нових переселенців-католиків.

Князь Свидригайло Ольгердович отримав ще Подільську землю. Напевно у Жидачеві та інших 
містах сиділи тільки його намісники. Сам Свидригайло Ольгердович перебував на Поділлі, а у 1403- 
1404 рр. відзначився під Смоленськом. Бл. 1405 р. Свидригайло Ольгердович отримав Сіверську, 
Чернігівську і Трубчевську землі, а Федір Любартович був переведаний на його місце у Жидачів. 
Причому Стрий та інші землі, якими володів Свидригайло, залишилися за короною. У посіданні 
Федора був ще замок Коропець.' Обидва Коропці, які згадуються у XVст., знаходяться у Галицькій 
землі: біля Поморян на Львівщині та при впадінні однойменої ріки у Дністер на Тернопільщині. 
Найпевніше мова йшла про Коропець, який знаходився у гирлі р. Коропець.

У битві під Грюнвальдом в 1410 р. військо Жидачівського князівства складало окрему хорог- 
ву. -На прапорі хорогви був герб князівства: на голубому полі три золоті леви з піднятими хвоста
ми один на одному.

Зберігся вирок жидачівського князя у справі Дзедушицьких і Балицьких/ та ряд інших грамоті 
Серед них грамота староукраїнською мовою жидачівського старости Ленка з 1424 р.*

У 1431 р ., почавши наступ проти Свидригайла, який став великим литовським князем, король
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Владислав-Ягайло повернув старому Федору Любартовичу Володимирське князівство, але той не
забаром помер. Жидачівське князівство перейшло до котрогось з його синів.

К. Стадніцкий звернув увагу на помяник Уневського монастиря, датований ніби-то 1400 р ., в 
якому записані нащадки князя Дмитра-Любарта Гедиміновича. Серед нащадків Федора Любарто- 
вича: Семен, Софія, Кузьма, Федір, Василь, Антоній і Антонія. Ці імена хрестильні або чернечі, 
ідентифікувати їх, напевно, неможливо. Немає певності чи був у 1431-35 рр. жидачівським князем 
син Федора Любартовича -  Андрушко з Коропця (t бл. 1438) чи інший його син. Саме походження 
князя Андрушка з Коропця [Андрушка Федоровича] загадкове, а його належність до тої чи іншої 
княжої родини проблематична. Хоча ми, слідом за М. Грушевським, погоджуємося з 3. Радзімінь- 
ским, який вважав його сином Федора Любартовича. Раз Федір Любартович у 1420-х рр. володів 
Коропцем то і логічно, що у 1430-х рр. Коропцем володів його син Андрушко. Всі спроби залучити 
князя Андрушка до Острозьких не мають обгрунтування. Подібно до батька, князь Андрушко зали
шався вірним польським васалом і перебував при королівському дворі. Напевно після втрати Жи- 
дачівського князівства Андрушко Федорович отримав якісь інші володіння, можливо серед них і Унів.

У 1435 р. Жидачівське князівство передали равському і сохачевському князю Земовиту Земови- 
товичу. Князь призначив своїм намісником жидачівського суддю Сенька Прочолича з Рудного. У 
1442 р. по смерті князя Земовита Земовитовича князівство відійшло до Польші і було включено до 
складу Руського воєводства. У 1448 р. зустрічаємо тут старостою краківського каштеляна Яна з Чи
жова, що само по собі служить вказівкою на високий статус колишньої княжої столиці. Новий ста
роста добровільно схилив міщан до будівництва замку, причому відповідно до привілею міщани не 
повинні були його ремонтувати і нести варту, лише мали обороняти у випадку нападу ординців. 
Високий статус жидачівських міщан зберігався і у XVii ст. Як колишня столиця місто мало свого 
каштеляна. За люстрацією 1662 р. міщани не несли ніяких повинностей, лише платили по 3 гроші 
з дому, і тільки у 1767 р. староста Михайло Ржевуський, один з найбільших магнатів Речі Посполитої, 
воєвода Подільський, добився підводної повинності для жидачівських міщан, але вона обмежува
лася перевезеннями матеріалів для будівництва нового замку не далі 10 миль в окрузі і не частіше 
2 раз на рік і мала бути скасованою по смерті цього старости.

' Грушевський М. історія України-Руси.., т. <V, с. 169 
з Stadnicki К. Synowie Gedymina.., 1 .1, Lw., 1849, dok. 244, s. 257-260
з Kronika domowa Dzieduszyckich.., Lwów, 1860; Radzimiński Z., Gorczak B., Kozicki Z. D. Sprawa po

czątków rodu Sanguszków. Lwów, 1901
' Розов В. Українські грамоти, т. 1, К., 1928, с. 111
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Після того як князь Олександр Всеволодович у 1233 р. був посаджений у темницю, Белзьке 
князівство було приєднане до земель Данила Романовича. Управляли князівством намісники. Але 
у 1245 р. маємо згадку про Всеволода Олександровича, який брав участь у знаменитій битві під Яро
славом. Ним міг бути лише син Олександра Всеволодовича, якому, напевно, у 1241р., після відходу 
ординців, повернули батьківське князівство. У цього князя була дочка Гремислава, яку було видано 
за опольського князя Болеслава і (1281-1313).' Опольський князь Болеслав був рідним дідом Вла
диславу Опольському, тому останній мав певні підстави титулувати себе «вічним дідичем і госпо
дарем руської землі".

Невідомо коли помер Всеволод Олександрович, від якого князівство перейшло до Лева Дани
ловича. Напевно бл. 1269 р. Лев Данилович передав Белзьке князівство сину Юрію, долучивши до 
нього і Холмське князівство, яке він успадкував по смерті Шварна Даниловича. Юрій правив у Белзі 
та Холмі до своєї коронації. Пізніше князівством управляли намісники у ранзі воєводи, як видно з 
підпису на грамотах князя Юрія-Болеслава з 1334-1335 рр.

У XV ст. перед включенням до складу Польші, князівство мало 6 повітів: Белзький, Буський, 
Сокальський, Любачівський, Грабовецький і Городельський. Головними містами князівства були Белз 
(відомий з 1030), Нервен (981), Буськ (1097), Пліснеск (1188), Любачів (1223), Грубешів (1255), Гра- 
бовець (1263), Тернава (1266), Щебрешин (1352), Угнів (1360), Лопатин (1366), Городло (1382), Ди- 
мошин (пізніше Кам'янка, 1406), Сокаль (1411) і Тартаків (1426). Нервен і Буськ були столицями уд
ільних князівств у складі Белзького князівства в домонгольську епоху. Через Белзьку землю йшли 
шляхи на Львів та Галич з виходом на східні ринки, на Ярослав і Перемишль з виходом на угор
ський і чеський ринки, на Сандомир і Люблін з виходом на польський ринок і Балтику, на Холм з 
виходом на мазовецький і ятвязький ринки, на Володимир і Луцьк з виходом на литовський, турово- 
пінський і київський ринки.

Можливо тому ще у 1349 р. Белзьке князівство стало об'єктом польської експансії. Однак на
селення князівства підтримало свого сюзерена Дмитра-Любарта Гедиміновича. Волинсько-литовське 
військо вибило поляків з Белза. У 1352 р. Казимир і!) знову обложив Белз. Обороняв місто воєвода 
Дрозд. Незабаром на допомогу польському війську до Белза підійшло угорське військо, очолене 
королем Людовіком. Під час приступу угорський король був важко поранений. Обидві армії мусили 
відступити від Белза. За миром 1352 р. Белзьке князівство залишилося у Любарта Гедиміновича/ 
Любарт надав його князю Юрію Наримунтовичу, який до того тримав Кременець.

У 1353 р. Любарт та його васали здійснили успішний похід в Галицьку землю, який завершив
ся здобуттям Галича. Волинсько-литовські війська навіть перенесли бойові дії на польські землі і 
дійшли до Завихвоста. Отримавши допомогу від угорців, польські війська невдовзі повернули собі 
більшу частину Галицької землі, а Белзьке князівство залишилося за Юрієм Наримунтовичем.

У 1366 р. Белз знову витримав облогу польського війська. Але князь Юрій Наримунтович мусив 
погодитися дати васальну присягу королю Казимиру ііі. На угоді Дмитра-Любарта Гедиміновича з 
польським королем серед васалів волинського князя Юрія Наримунтовича вже нем ає, з Белзький 
князь, однак не лише не втратив свого князівства, але й отримав від короля Холмське князівство/ 
Вважають, що белзький князь отримав Холмське князівство трохи раніше від 1366 р ., а саме в 
1359 р ., коли в документі про розмежування Холмської землі з Любельською записаний princeps 
Georgius heres C heim ensisZ  Можливо, що в даті документу помилка, бо тоді немотивованою виг
лядає облога Белза польськими військами в 1366 р. Хоча не виключено, що князь Юрій Наримун
тович ще у 1359 р. став польським васалом і отримав від короля Холмське князівство, яке тому 
вдалося зайняти.
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Таке становище тривало недовго. У 1370 р., по смерті короля Казимира !Н, Дмитро-Любарт 
Гедимінович повернув собі Володимир і Холм. Схоже, що Холмське князівство було передано сину 
князя Данила, який перед тим його тримав. Тим не менше белзький князь знову став союзником 
або васалом Дмитра-Любарта. Після 1372 р. війна відновилася. Особливих успіхів волинсько-литов
ське військо досягло наприкінці 1376 -  на початку 1377 р. Війська Кейстута і Любарта Гедиміновичів 
та Юрія Наримунтовича дійшли мало не до Кракова. Наступний похід на початку літа 1377 р. змусив 
Владислава Опольського покинути Галицьку землю і втекти в Угорщину." Угорська армія відповіла 
негайним контрнаступом. Становище ускладнилося тим, що сили Кейстута були зв'язані хрестонос
цями. Юрій Наримунтович обороняв Белз 7 тижнів. На допомогу від Любарта сподіватися не до
водилося, бо волинський князь мусив обороняти Володимирську та Холмську землі. В обложено
му Белзі скінчилися запаси і розпочався голод. Юрій Наримунтович був змушений капітулювати.?

Полоненого белзького князя король вивіз в Угорщину восени 1377 р. Великий князь литовський 
Ягайло Ольгердович послав в Литву свого брата Скіргайла. Останньому вдалося добитися звільнення 
з полону Юрія Наримунтовича." Очевидно на переговорах литовська сторона розглядала Юрія На
римунтовича як родича великого князя, а не литовського васала і було пообіцяно, що він не буде 
вмішуватися у волинські справи. Бо вже у 1378 р. Юрій Наримунтович був посланий у Великий Нов
город, де пробув до 1383 р. В 1392 р. він разом з Іваном Ольгімунтовичем допоміг Вітовту Кейсту- 
товичу здобути Вільно." Тобто можна стверджувати, що на той час князь Юрій Наримунтович знахо
дився в опозиції до короля. Він продовжував писатися белзьким князем, очевидно сподіваючись 
повернути собі це князівство. Далі сліди його губляться.

Белзьке князівство восени 1377 р. було передано під управління князя Владислава Опольсько
го, а коли останній став палатином Польші, управління перейшло безпосередньо до угорських ур
ядовців. По смерті короля Людовіка становище змінилося. Вже у 1382 р. Любарт Гедимінович повер
нув собі Каменець, Олесько, Городло, Лопатин і Снятии.'" У 1383 р. Юрій Наримунтович повернувся 
з Новгорода. Схоже, що він знову отримав Белзьке князівство, принаймі його частину. Бо король 
після 1377 р. надав частину території князівства Федору Ольгердовичу," а Городло з повітом -  Олек
сандру Корятовичу.'" Ці князі, напевно, допомагали йому здобувати Белзьке князівство, існує версія, 
що Юрій Наримунтович зберіг за собою після 1377р. Любачів з повітом,'" де міг залишитися його 
син Іван. Белзький князь Іван Юрійович, який разом з Федором Любартовинем приймав участь в 
коронації Ягайла в Кракові, 22.03.1386 р. присягнув на вірність королю і королеві Ядвізі." Вихо
дячи з титулу Юрія Наримунтовича і присяги його сина, можна стверджувати, що Белзьке князівство 
було йому повернене бл. 1383 р. і він ним володів у 1386 р.

Помирившись з мазовецьким князем Земовитом Земовитовичем, який був його суперником 
у боротьбі за руку Ядвіги і королівський трон, Ягайло у 1388 р. передав йому Белзьке князівство. 
Напевно через це і Юрій Наримунтович опинився у 1392 р. серед противників Ягайла. Після 1392 р. 
він не згадується у джерелах. Його син Іван загинув в битві нар. Ворсклі у 1399р.'" Навряд чи йому 
вдалося зберегти за собою Любачівський уділ, бо в 1395 р. Любачів значиться серед володінь князя 
Земовита iV Земовитовича. Оскільки як васал Вітовта Іван Юрійович взяв участь у битві на Ворсклі, 
то він, напевно, мав якісь володіння на Волині.

У Холмському помянику були записані князі Белзькі: de domo Beizensium Anna, Theodosius, 
Georgius, Jana, Parascevia, Marta.'" Georgius -  це, мабудь, Юрій Наримунтович, Jana -  скоріше 
Jan, тобто Іван Юрійович, який ймовірно був католиком. Загадковим залишається Theodosius, ім'я, 
безперечно, чернече. У 1349 р. разом з Коріатом Гедиміновичем в Орду був посланий свислоцький 
князь Семен. Ю. Вольф допускав, що Семен міг бути сином Наримунта-Гпіба Гедиміновича.'? Якщо 
ця здогадка правильна, то можна припустити, що Семен-Феодосій Наримунтович теж прийшов на 
допомогу Дмитру-Любарту Гедиміновичу і отримав від нього Белзьке князівство, яке міг тримати у 
1350-1352 рр. Можливо, що через важке поранення цей князь прийняв чернецтво і помер в монас
тирі, а його молодший брат Юрій успадкував Белзьке князівство у 1352 р.

У 1387 р. польське військо здійснило похід в Белзьке князівство, а в наступному році воно 
було передано князю равському, сохачевському, плоцькому, гостинінському, плонському, візько-
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му і куявському Земовитові tV Земовитовичу. Рівночасно його старший брат Януш отримав Доро- 
гичинське князівство. Порозуміння з мазовецькими князями було скріплене шлюбами Януша і Земо- 
витовича з Данутою-Анною Кейстутівною і Земовита iV Земовитовича з Олександрою Ольгердівною. 
З того часу Белзьке князівство стало уділом Мазовецької землі. Белзькі князі з мазовецької династії 
були васалами старших мазовецьких князів. Але великої різниці тут не було, так як міжкнязівські 
відносини у П'ястів були такими самими як у Рюриковичів і Гедиміновичів. Князь Земовит Земо- 
витович (1388-1426) старався сприяти розвитку своїх нових володінь, роздаючи їм різноманітні 
привілеї. Одночасно він намагався розбавити населення Белзького князівства польськими та німець
кими колоністами, змінити його український характер. Так, надаючи магдебургське право Буську 
(1411), Сокалю (1424) та іншим містам, він обмежував окремі права місцевого населення. У Бузь
ку «жоден русин не має права виробляти напоїв і солоду"."* Сокальське війтівство з 4 ланами за 
150 гривен князь продав краківському міщанину Миколі Шольнасу. Почали будуватися костели у 
Белзі, Лопатині та інших містах.

Князю Земовиту Земовитовичу довелося також боротися за отримання всієї території Белзького 
князівства, так як окремі її частини були свого часу надані іншим князям. Документ Земовита Зе
мовитовича з 1395 р. засвідчив, що князь володів Белзом, Любачевом, Буськом, Грабовцем, Город- 
лом, Всеволожем і Лопатином.'з Відсутність в цьому переліку Трабовця дала підстави вважати, що 
цей повіт перебував у володінні іншого князя, схоже Гурка Любартовича.^ Також саме Городло, зда
ється, у 1412-1413 рр. належало безпосередньо великому князю Вітовту Кейстутовичу.^ Не випадково 
спадкоємці Земовита !V у 1426 р. склали реєстр скарг з цього приводу.^ Але їх претензії залишилися 
незадоволеними. У 1428 р. король надав магдебургське право поселенню Пукаржів, яке знаходилося 
на Грубешівщині, що не зміг би зробити, якби це поселення перебувало під юридикцією белзьького 
князя, принаймі мусив би згадати, що таке надання здійснене на його прохання.^

При розподілі спадщини Земовита Белзьке князівство отримав його середній син Казимір 
(1426-1442). Окрім Белзького князівства у нього не було інших володінь. Так що князівський двір 
знову з'явився у Белзі. Разом з старшим братом равсько-сохачевсько-гостинінським князем Земо- 
витомУ белзький князь Казимір Земовитович взяв участь у війні проти Свидригайла Ольгердовича 
у 1430 р. Військо Земовита V обложило Луцьк, а князь Казимір і староста Ян Менжик з 6-ти тисяч
ним белзьким військом обложили Олесько. В розпал цих боїв у Белзі вибухнуло повстання україн
ського населення. Було організовано ополчення і здобуто Буськ у тилу мазовецького війська. Для 
втихомирення населення Белзького князівства король Владислав-Ягайло мусив знімати облогу сто
лиці Волині -  Луцька, і*

Казимір не мав спадкоємців, і князівство відійшло до його молодшого брата -  плоцько-рав- 
сько-візько-сохачевсько-гостинінського князя Владислава Земовитовича (1442-1455). В руках остан
нього зосередилася вся спадщина Земовита iV. Продовжувалися війни з Свидригайлом, в ході яких 
волинсько-татарські війська не раз вторгалися у Белзьке князівство. В 1442, 1450 і 1453 рр. особливо 
постраждало місто Буськ і його округа. ^

Від Владислава Земовитовича князівство успадкував старший син Земовит (1455-1462). Вла
дислав Земовитович та Земовит Владиславович мали інші уділи в Мазовії. У самому Белзі сиділи 
їх намісники у ранзі старост і воєвод. Тим не менше належність Белзького князівства до Мазовії 
дозволяла старшим мазовецьким князям носити титул «князь Мазовії і Русі", а також претендувати 
на значну частку при розділі Великого князівства Литовського, яке планувалося Польшею в середині 
XV ст. Поряд з цим саме існування самого князівства консолідувало місцеве населення, підтриму
вало його державні традиції. Королівська влада не була зацікавлена в існуванні автономного кня
зівства, тим більше з українським населенням. Проводячи політику централізації держави, уряд 
Польші добивався ліквідації уділів, незалежно від того чи володіли ними Рюриковичі, Гедиміновичі 
або П'ясти. При цьому не гребували ніякими засобами. Земовит Владиславич помер при неясних 
обставинах 1.1.1462 р. У ніч з 26 на 27 лютого 1462 р. був отруєний і його 16-річний брат Владислав, 
який займав княжий стіл трохи менше двох місяців. За угодою з місцевою шляхтою Белзьке 
князівство було перетворене у воєводство. Як слушно зауважив М. Крикун, цей процес почався ра
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ніше формальної ліквідації князівства з середини XV ст., десь з часу смерті князя Казиміра Земови- 
товича у 1442 р.
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Король Данило Романович не любив Галич і після монгольського розгрому старої столиці не 
став займатися її відновленням. Літописець звернув увагу на укріплення і розбудову Холму. Холм 
лежав посередині володінь короля Данила, ближче до західних кордонів і дальше від ординського 
степу. Крім того Холмська волость належала до корінних волинських земель, тобто давніх володінь 
Романовичів. Схоже, що в останні роки правління короля Данила він зробив Холм своєю столицею. 
Тут було його похоронено разом з сином Романом, який помер при житті батька бл. 1261 р. Мож
ливо, що після втрати Новогрудського князівства король Данило надав Роману Холмське князівство, 
а по його смерті зробив місто своєю резиденцією.

По смерті Данила Романовича Холмське князівство отримав його молодший син Шварн. Мо
лодші сини Мстислав і Шварн, напевно, при житті батька окремих уділів не мали. Мстислав успад
кував Східну Волинь з Луцьком, а Шварн -  Холмське князівство, злучене з Дорогичинським, судячи 
з пізніших володінь Юрія Львовича. Берестейське князівство залишалося у володінні Василька Ро
мановича, який номінально став сюзереном Галицько-Волинського королівства.

Шварн Данилович був одружений з дочкою литовського короля Міндовга, сестрою Войшел- 
ка. Його політика спиралася на союз з дядьком Васильком Романовичем та своїми литовськими ро
дичами. Василько Романович і Шварн Данилович допомогли Войшелку Міндовговичу опанувати ста
новище в Литві після загибелі короля Міндовга. Якійсь час Шварн Данилович був співправителем 
Войшелка, а у 1267 р. останній повернувся у чернецтво, схоронившись у монастирі св. Данила в 
Угровську і передавши владу своєму свояку. Таким чином Шварн Данилович став великим князем 
литовським, що відразу ж підняло його становище супроти братів, перш за все старшого брата Лева 
Даниловича. Лев Данилович сам претендував на литовський престол і вважав рішення свого кума 
Войшелка невірним. На жаль, сварка між ними закінчилася загибеллю Войшелка і ця загибель 
привела до розриву литовсько-волинської унії. Невдовзі після загибелі Войшелка помер і Шварн 
Данилович і у 1269 р. Холмське князівство перейшло до Лева Даниловича.

У 1265 р. військо Шварна Даниловича взяло участь у поході литовців на краківського князя 
Болеслава Встидливого, причому литовська рать пройшла через волинську територію біля Дороги- 
чина. У відповідь поляки напали на Холмське князівство. Шварн Данилович звернувся до Василь
ка Романовича і той прислав на допомогу сина Володимира. У 1266 р ., наздоганяючи поляків, які 
відступали з-під Белза, за проходом «Воротам (біля с. Вороблячин Яворівського р-ну Львівської 
обл.') Шварн Данилович потерпів поразку. Війна закінчилася у 1267 р. підписанням миру з Польшею.

Лев Данилович передав Холмське князівство своєму сину Юрію, який тримав це князівство 
до своєї коронації бл. 1301 р. При наступних князях в Холмі сиділи намісники в ранзі воєвод.

Холмське князівство як васальне князівство у Волинській державі було відновлене Дмитром- 
Любартом Гедиміновичем в ході боротьби з Польшею. Змушений шукати союзників, щоб протидіяти 
об'єднаним потугам Польші і Угорщини, Дмитро-Любарт Гедимінович звернувся до європейської 
системи надання ленів своїм васалам, які приходили до нього на допомогу. В число тих васалів 
потрапили як молодші литовські князі, що прибули із своїми дружинами, так і місцеві Рюриковичі, 
які ще вцілили на цих землях. Лише виходячи з цього можна пояснити появу на Волині Наримун- 
товичів і Корятовичів, а також і інших князів. На нашу думку відновлення Холмського князівства в 
часи Любарта Гедиміновича пов'язане з родиною князів Острозьких.

Родина князів Острозьких -  одна з найбільш відомих українських князівських родин, пред
ставники якої зіграли видатну роль в історії України, Литви і Польші. Незважаючи на це, питання
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походження і ранньої історії родини князів Острозьких ще далеке від свого вирішення. Дискусійним 
залишається навіть питання до якої династії належали князі Острозькі -  Рюриковичів чи Гедиміно- 
вичів. Неясними є і інші проблеми пов'язані з історією князів Острозьких.

Цим проблемам присвячена досить численна література, ̂  однак більшість висновків авторів 
залишаються дискусійними.

Острозькі не склали свого родоводу, а їх багатий архів почасти втрачений, а почасти розки
даний по збірках Сангушків, Чарторийських і ін. Фамільна традиція родини, зафіксована сучас
никами: польським геральдиком Б. Папроцьким (1584), !. Потієм (1598), а також близькими до Ост
розьких 3. Копистенським та Г. Смотрицьким, виводила князів Острозьких від галицько-волинсько
го короля Данила Романовича. Цю традицію прийняли К. Стадніцкий, Д. Зубрицький, Г. Влас'єв, 
М. Баумгартен та інші. За цією схемою рід князів Острозьких походив від Романа Даниловича, сина 
Данила Романовича Галицького, який претендував на Австрійську спадщину, а потім займав престол 
Новогрудського і, можливо, Холмського князівств. Роман Данилович помер близько 1261 р. за життя 
батька і, згідно практики успадкування, його нащадки втратили право на старший стіл Волинської 
землі. Тому його син Василько в 1281-1282 рр. тримав Слонімське князівство, яке було уділом Но
вогрудського князівства, тобто володіння його батька Романа Даниловича та діда по матері волко- 
виського князя Гліба. На кінець Х!і! ст. і ці землі відійшли до Литви, отже родина практично втра
тила свої володіння, а князь Данило Василькович, перший відомий джерелам Острозький, не міг 
взяти участь у ботьбі за спадщину Романовичів і згідно традиції успадкування, і через відсутність 
необхідних ресурсів. Єдиним слабким місцем цієї схеми є те, що зафіксована традиція родини 
відноситься до кінця XV!ст., коли Острозькі займали фактичне становище некоронованих «королів 
Русі" і могли шукати генеалогічного підтвердження своїх претензій. А документального підтвердження 
того, що князь Данило був сином слонімського князя Василька джерела не дають.

М. Максимович висунув версію походження Острозьких від туровської гілки Рюриковичів. Він 
спирався на Київський Печерський помяник, де предки Острозьких записані як: Георгій, Дмитро, 
Данило, Федір (в чернецтві Феодосій) і княгині Варвара, черниця Єлисавета, Василиса, Агафія, 
черниця Агрипина і т. д. Ототожнивши Георгія з пінським князем Юрієм Володимировичем, який 
помер у 1290 р ., дослідник вважав його батьком князя Данила Острозького. Він звернув увагу та
кож на помяник Дубенської церкви, де згадуються князі Гуровські. Для погодження із своєю версією 
він зробив з них Туровських.

Взагалі-то помяники не досить певні джерела. В більшості випадків вони дійшли до нас в 
списках XV4-XV!!! ст. або їх копіях. В помяниках порушений хронологічний порядок князів, хрестильні 
імена не завжди піддаються ідентифікації. В помяники записували племінників, зятів, невісток, 
сватів і дітей від дочок, які могли бути видані за боярина, та інших родичів. Таким члени одної 
родини часом записані серед іншої без зазначення своєї родової належності і т. д. Тому, наприк
лад, в Дерманському помянику з середини XV!! ст. записано аж 131 князів Острозьких, 169 -  князів 
Луцьких, 112 -  князів Слуцьких, 66 -  князів Соломирецьких і 246 імен князів Гольшанських'. Тут 
теж за князем Костянтином і королевою Оленою записані князі Георгій та княгиня Варвара. Такий 
самий Дубенський помяник з князями Гуровськими.

Незважаючи на те, що Київський Печерський помяник зберігся в оригіналі, а не в пізніх ко
піях, як більшість інших помяників, відокремити з його переліку імен безперечних князів Острозьких 
практично неможливої Однак Ю. Вольф своїм авторитетом підтримав версію М. Максимовича: «Хоча 
з цим родоводом, як достатньо не обгрунтованим, в деталях погодитися не можна, тим не менше 
походження князів Острозьких з лінії Пінсько-Турівських є досить правдоподібним."'

Ю. Пузина прийняв цю версію, не вдаючись в її деталі. Не залишаючи в Турівській землі 
місця для Рюриковичів, він об'явив Данила Острозького внуком Наримунта Гедиміновича, який ніби
то завоював Турівську землю. На думку Ю. Пузини, князь Данило отримав між 1366-1376 рр. від 
короля Казимира!!! Холмське князівство і помер у 1376р ї ,  що не підтверджується ніякими джере
лами.
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Його версію прийняла Н. Яковенко, вважаючи, що легенда про походження Острозьких від 
короля Данила була сформована в кінці XVi ст., коли ця родина займала чільне місце серед україн
ської еліти і потребувала підкріплення своїх претензій посиланням на походження від Володимира 
Святого, s

З цими міркуваннями можна було би погодитися якщо би версія Ю. Пузини була безпереч
ною. Але, не маючи ніяких документальних доказів, Ю. Пузина заперечував традицію Острозьких 
загальними міркуваннями про втрату Гедиміновичами відчуття родової спільноти, про намагання 
окремих з них пов'язати свій рід з Рюриковичами, в очах яких вони були ніби-то нащадками конюха 
і узурпатора влади. Ці умовиводи не мають ніяких джерельних підстав. Спекуляції щодо некнязів- 
ського походження Гедиміна мали місце якраз у Польші і Московській державі -  політичних супер
ників Великого князівства Литовського. В українських і білоруських землях Гедиміновичі займали 
елітарне становище і гордилися своїм походженням. Князі Вишневецькі, Сангушки, Корецькі та Зба
разькі теж належали до української політичної еліти, але вони ніколи не пробували доводити своє 
походження від Рюриковичів. Наївними виглядають і міркування, щодо того, ніби через відсутність 
документів у княжих архівах у XV! ст. в Острозі вже не пам'ятали походження князів Острозьких. 
Окрім шляхетських родин, які хотіли пов'язати себе з княжими родами, кожна княжа родина доб
ре знала свого родоначальника. Жодному з дослідників не вдалося документально довести помил
ковість родовідної традиції родини, князівське походження якої не викликає сумнівів. Тому ми від
даємо перевагу традиції князівської родини над міркуваннями дослідників, якщо ці міркування не 
спираються на документи.

Сам Й. Пузина розумів слабкість аргументації і щодо релігійної належності князів. У XV) ст. 
православними залишалися і Рюриковичі і Гедиміновичі. Тому він звернувся до дослідження гер
бових елементів. Але це дослідження теж не дає підстав для віднесення Острозьких до Гедиміно- 
вичів. Гербові знаки, які він досліджував, схожі на модифікації тризуба і не відомо хто, коли і від 
кого їх запозичив. Лише «Погоня" може вказувати на безперечну належність до Гедиміновичів, тоді 
як «Колюмна" могла бути різновидом «Тризуба", запозиченням від руських князів. Ці проблеми теж 
потребують додаткового вивчення. На вразливі місця в аргументації Ю. Пузини вказували ще 3. Ра- 
дзіміньский, А. Прохазка та В. Семкович.

3. Радзіміньский, аналізуючи походження Острозьких, прийшов до висновку, що немає ніяких 
підстав для їх віднесення до Гедиміновичів. Правда, він не відносив їх і до Рюриковичів, вважаю
чи цю князівську родину нащадками незнаних конунгів вікінгів, які прийшли на Волинь у часи Рю
рика/ Фантастичність такої версії очевидна.

Острозький уділ належав до Волині. Турово-пінські князі ним володіти не могли. Лише після 
1340 р ., коли агресія Польші та Угорщини стала реальністю, Любарт Гедимінович почав на васаль
ному праві роздавати лени дрібним литовським князям, щоби залучити їх дружини до боротьби з 
ними. До того часу в цьому не було потреби. А князь Данило вже у 1340 р. згаданий у писемних 
джерелах поряд з Дмитром Дедьком, який іменем Любарта управляв Галицькою землею. Острозь
кий уділ міг отримати ще батько Данила від короля Юрія.

Відомо також, що кожна гілка княжих династій переважно давала своїм нащадкам імена дідів 
і прадідів. Для туровських князів імена -  Данило, Василько, Федір і Роман зовсім не характерні. 
Ці імена характерні якраз для князів з династії Волинських Мономаховичів.

і. Мицько любязно звернув нашу увагу на Холмський пом'яник. Сама пам'ятка втрачена. Десь 
бл. 1720-х рр. греко-католицький митрополит Лев Кішка вніс виписку з пом'яника, яка стосувалася 
князівських і магнатських родин, до свого рукопису (с. 287), датуючи саму пам'ятку бл. 1650 р. 
Рукопис Л. Кішки загубився між двома світовими війнами, але цей фрагмент приведений у А. Пет- 
рушевича:

De domo Ostrosiorum: Anna reiigiosa et fiiius ejus Patritius Oigimantorum Ozarius Skimnik Eufhe- 
mius Basiiius"
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Ми пропонували своє читання оригіналу, виходячи з можливої помилки при кількоразових 
переписуваннях: 3 дому Острозьких благочестива Анна і сини її отчичі Ольгімантовичі: Азарій Схим
ник, Євфимій, Василь.

На перший погляд звідси могло випливати, що Острозькі були гілкою Ольгімантовичів-Голь- 
шанських. Але тоді їх поява на Волині у першій половині XiVci. була би загадковою. Окрім того 
відома королівська грамота князю К. і. Острозькому від 18.06.1511 р. на Степань з волостю (Литов
ська метрика, 194, с. 740), де сказано, що король вправі відняти у спадкоємців князя Ю. і. Гольшан- 
ського-Дубровицького даровизну свого батька і передати н іншому державцю у вічне володіння. Якби 
Острозькі були відгалуженням Гольшанських, то текст грамоти не мав би сенсу, так як вони би вис
тупали спадкоємцями останніх. Але Анна, згадана у помянику, могла бути дочкою князя Данила Ос
трозького і сестрою Юрія Даниловича, які княжили у Холмі. Тоді цілком зрозумілим був н вклад у 
родинному Холмі, де був похований і князь Роман Данилович від якого, згідно традиції, походили 
Острозькі. Зрозуміло було б також чому Острозькі поставлені у помянику попереду інших. Питання 
тут не тільки у хронології вкладів у монастир, а у повазі до родини, представники якої були холм- 
ськими князями. Напевно і Азарій Схимник був причетний до цього монастиря. Не виключено, що 
всі четверо були похоронені у Холмі. Гольшанські не могли заслужити на таку пошану у Холмі. Вони 
могли бути поставлені в помянику попереду всіх інших родин лише через те, що мати їх була з 
родини Острозьких.з

). Мицько запропонував свою версію читання цього фрагменту, виходячи з того, що при пере
писуванні могло бути пропущено <<de dom e перед «Oigimantorum«.

Тобто фрагмент виглядав так:

De domo Ostrosiorum: Anna reiigiosa et fiiius ejus Patritius

De domo Oigimantorum: Ozarius Skimnik, Eufhemius, Basiiius

З дому Острозьких: благочестива Анна і син й Патрикій

З дому Ольгімантовичів: Азарій Схимник, Євфимій, Василь

Ця версія ближча до оригіналу і більш мотивована ніж версія, запропонована нами раніше 
("fiiius" -  «син", легше при переписуванні пропустити фразу ніж змінити слово) і добре вписується 
в контекст всього переліку княжих родин. З неї випливає, що Анна з роду Острозьких була дружи
ною пінського князя Наримунта Гедиміновича і матір'ю його наймолодшого сина хотимського і кара- 
чевського князя Патрикія, який у 1408 р. виїхав із Свидригайлом Ольгердовичем до Москви і від 
якого пішли князі Патрикеєви, Булгакови, Голіцини, Куракіни, Щенятєви, Хованські і Корецькі. 
Ю. Пузина помилково вважав, що Патрикій Наримунтович помер у 1397 р ., а у Москву виїхав його 
внук Патрикій Олександрович ніби-то невідомий московським родоводам, але і ця його версія не 
підкріплена ніякими документами.'"

Отже таке прочитання фрагменту Холмського помяника практично виключає походження Ос
трозьких від Наримунтовичів, тобто версію Пузини. Якщо Анна з Острозьких була дружиною Нари
мунта, то Острозькі не могли бути його нащадками. Таким чином можна і не сумніватися, що вони 
були Рюриковичами.

Залишається відкритим питання до якої гілки Рюриковичів належали Острозькі: до Турівських 
ізяславичів чи Волинських Мономаховичів? Тобто що є ближчим до істини: гіпотеза М. Максимовича 
чи родинна традиція Острозьких?

Через шлюб з Анною Наримунт міг отримати Пінське князівство (чи володів він Турівським 
князівством точно невідомо). Але, якщо Анна походила з Острозьких, а вони були Турівськими 
ізйславичами, то при живих її братах чи племінниках, Наримунт міг би успадкувати Пінське кня
зівство тільки через порушення практики успадкування. Скоріше це могло би статися у тому ви
падку, якщо Анна першим шлюбом була одружена з останнім пінським князем з Турівських Рюри
ковичів. Я. Вернер у «Генеалогії Ягеллонів« назвав дружину Наримунта дочкою володаря Тавриди.
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Невідомо якими джерелами він користувався. Якщо це не данина літературній моді, то, можливо, 
що мова йшла про іншу дружину Наримунта. У 1345 р. він підтримав Євнута Гедиміновича проти 
Ольгерда і Кейстута, через що був змушений якийсь час перебувати в Орді, можливо у Криму, де 
міг одружитися з дочкою одного з Чингизидів. Це могло би означати, що Анна померла або пішла 
в черниці до 1345 р.

Таким чином можна з великою долею вірогідності припускати, що Анна була дочкою князя 
Василька Романовича, першого князя Острозького, який після втрати Слонімського князівства міг 
отримати від короля Юрія на початку XiV ст. невеликий уділ з центром у Острозі. Десь у середині 
1320-х рр. або на початку 1330-х рр. Анна Васильківна могла бути виданою за останнього пінсько
го князя з династії Турівських ізяславичів. Цей шлюб міг бути бездітним. По смерті свого першого 
мужа наприкінці 1330-х рр. княгиня могла вийти вдруге за Наримунта-Гпіба Гедиміновича, який таким 
чином закріпив за собою і своїми нащадками пінський престол. Анна, напевно, не була першою 
дружиною Наримунта, бо у помянику названо лише одного сина -  Патрикія. Патрикій був наймо
лодшим сином Наримунта і народився між 1340-1345 рр. До 1345 р. Анна Васильківна померла або 
прийняла чернецтво у Холмі. Це могло бути пов'язаним з втечею самого Наримунта в Орду у 1345 р. 
під час боротьби за владу між синами Гедиміна.

Немає певних відомостей як Наримунт Гедимінович зайняв пінський престол. Не можна виклю
чати і того, що це могло трапитися під натиском самого Гедиміна. У такому випадку шлюб з Анною 
лише закріпив угоду Литви з місцевою елітою, яка мусила поступитися Пінським князівством. Це 
могло би означати, що версія М. Максимовича правильна. Але для цього треба пояснити як князь 
Данило Острозький з'явився на Волині у 1340 р.

Анна, дружина Наримунта, напевно була старшою сестрою князя Данила. їх батьком міг бути 
пінський князь Юрій Володимирович або слонімський, а пізніше острозький, князь Василько Ро
манович, який народився бл. 1256-1260 рр. і помер десь на початку XiV ст.

Князь Данило вперше згаданий в джерелах під 1340 р ., коли він разом з Дмитром Детьком 
привів ординську допомогу." Польський хроніст М. Кромер називає його Danieie Ostrogio, однак Ян 
з Чарикова, а за ним Я. Длугош та М. Бєльський називають його Данилом з Острова." Це відразу 
поставило під сумнів тотожність Данила з Острова із князем Данилом Острозьким. Вказувалось на 
Острів біля Перемишля, звідки міг походити боярин Данило. Але тут варто звернути увагу на те, 
що у 1340 р. владу Любарта признали і Волинська і Галицька землі, тому логічніше було бачити на 
чолі війська лідерів галицької і волинської еліт. Крім того у привілеях на Острог сину князя Дани
ла -  Федору, наданих в 1386, 1390 та 1393 рр., стверджуються заслуги його предків і дідичні права 
на Острог." А у документі від 6.02.1393 р. стоїть підпис князя «Fedorio de Ostrów-, що можна роз
цінювати як таку ж помилку як у Яна з Чарнкова, бо вже в іншому документі від 19.06.1403 р. стоїть: 
«Feodorio Danieiis de Ostróg- разом з князівським титулом." Це дозволяє з достатньою вірогідністю 
стверджувати, що князь Данило вже у 1340 р. володів Острозьким уділом. У такому випадку він мав 
отримати цей уділ у спадщину від батька.

Виходячи з цього нам здається передчасним відкидувати традицію князів Острозьких, яка 
вважала їх родоначальником внука Данила Галицького -  Василька Романовича. Можливо, що дос
лідження Київського Печорського помяника дозволить з цього приводу сказати щось більше.

В 1366 р. князь Данило разом з Любартом Гедиміновичем підписав угоду з польським ко
ролем." Отже немає сумніву в тому, що він залишився васалом Любарта і після цього як Юрій 
Наримунтович присягнув польському королю, а Корятовичі відійшли від боротьби. Відома грамота 
князя Юрія Холмського церкві Пресвятої Богоматері у Хомлі, яку датують 1376 р .: х«се я, Юрій Хол- 
мський, син Данила Холмського...-" На підставі цієї грамоти К. Стадницький та Ю. Вольф вважа
ли Юрія і Данила холмськими князями, васалами Любарта. Сумніви щодо автентичності грамоти не 
підкріплені поважними аргументами. Холмське князівство могло бути наданим Данилу Васильови
чу його сюзереном Любартом Гедиміновичом десь між 1352 і 1366 р., ближче до першої дати. За 
миром 1366 р. князь Данило, який залишився васалом Любарта, міг його втратити на користь белзь-
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кого князя Юрія Наримунтовича, який на той час став польським васалом. ! вже після 1370 р. це 
князівство могло бути поверненим тим же Любартом Гедиміновичем його сину Юрію. А, отже, князь 
Данило Василькович помер між 1366-1370 рр.

Холмський князь Юрій Данилович, напевно, загинув під час оборони Холмського князівства 
у 1377 чи 1378 р. У 1377 р. угорське військо облягало Холм протягом тижня. Після цього Холмське 
князівство було віддано в управління Владиславов! Опольському.

Другий син Данила -  Михайло згадується вперше під 1386 р. Разом з братом Дмитром він 
загинув у 1399 р. в битві на Ворсклі." Ці князі мали якісь уділи на Волині, локалізувати які навряд 
чи можливо. Не виключено, що у 1383 р. Дмитро-Любарт Гедимінович, повернувши собі Холмське 
князівство, передав його Михайлові Даниловичу, який міг ним володіти до 1387 р ., коли Холмське 
князівство було зайняте польськими військами.

До 1434 р. Холмська земля розглядалася як частина Галицького королівства, пов'язаного пер
сональною унією з Польшею. З 1434 р. вона була включена до складу Руського воєводства як окре
ма земля, зберігаючи давні кордони князівства.

Наймолодший син Федір успадкував Острог. Напевно, що він у момомент смерті батька був 
ще дитиною і його опіка була доручена сюзерену Волині -  Любарту Гедиміновичу, а по смерті 
останнього перейшла до його сина Федора Любартовича. Близько 1385-1386 рр. була видана гра
мота про закінчення цієї опіки: «Се аз князь великий Федот, з братом своїм Лазаром і Семеном і 
з маткою своєю Ольгою, дали есмо грамоту на том князю Федору Даньлевичу штож нам не всту
патися в єго служебниє, і по єго животе што дасть церквам і кому ништо дасть, нам в то не всту
патися, а кто на тоє поступить, тот уведаєт с нами перед Богом і з его душею."'" Свого часу, ви
ходячи з того, що Семен та Лазар Любартовичі джерелам незнані, а з синів Любарта Гедимінови- 
ча твердо можна говорити лише про існування Федора, Дмитра і Івана Любартовича, згаданого у 
Любецькому помянику, ми не виключали, що цю грамоту міг надати князь Федір Корятович. На той 
час він був вже сюзереном Поділля, отже міг мати такий титул. У нього був брат Семен, який за
гинув у 1399 р. на р. Ворсклі.

Другий брат Гліб названий у Супральському літописі Левом. Лазар могло бути хрестильне ім'я 
Лева, а Гліб Корятович просто не існував. Корятовичі допомагали Любарту у війні проти Польші і 
мали володіння у Східній Волині. Потім вони відокремились від нього і розширили своє князівство 
за рахунок східної частини Галицької землі і Поділля. Острозьке князівство могло, таким чином, пот
рапити під їх вплив.'" Але зараз ми схиляємося до загальноприйнятої версії, що ця грамота була 
надана Федору Даниловичу тодішнім сюзереном Волині князем Федором Любартовичем, причому 
не без тиску Ягайла Ольгердовича, який проводив політику анексії Волинського князівства. Не ви
падково, що незабаром Федір Любартович змушений був емігрувати з Волині, а острозький князь 
присягнув королю Владиславу Ягайлу і отримав намісництво в Луцьку, а потім підтвердження на свої 
володіння з центром в Острозі, причому князь зобов'язувався виконувати ту ж саму службу, яку він 
ніс при «володимирському найяснійшому князеві покійному Любартові", що свідчить, що князь Федір 
Острозький був васалом Любарта, а отже і грамота була надана Федором Любартовичом.

У привілеї від 18.12.1390 р. Федір Данилович титулується князем Острога, Заславля і Бродова. 
За грамотою від 8.04.1385р. село Бродово було подароване князю Федору Даниловичу Чюрилом 
Бродовським як посаг за дочкою Агафією, яка вийшла заміж за князя."" 4.12.1386 р. датований ще 
один привілей від імені Владислава Ягайла і Вітовта, де серед володінь Федора Даниловича зга
дуються і Корець, Крупа та інші місцевості."' В автентичності цієї грамоти справедливо сумнівався 
3. Радзіміньский, з чим ми погоджуємося. Грамота надана від імені Ягайла і Вітовта. У 1386 р. 
Вітовт не міг бути сюзереном Федора Острозького. Після того, як Федір Любартович втратив Луцьке 
князівство, Ягайло призначив туди намісником сандомирського воєводу Креслава з Курозвонок. В 
цьому ж році луцьким воєводою і намісником князівства був призначений Федір Острозький. Лише 
у 1388 р. король, за словами Вітовта, передав йому Луцьке і Володимирське князівства, але так і 
не видав відповідної грамоти."" У 1389-1392рр. до угоди в Острові Вітовт Кейстутович очолював
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боротьбу тих князів, які противилися реалізації умов Кревської унії. В цей період Федір Острозь
кий залишався намісником короля в Луцьку, тобто знаходився у протилежному таборі.

Федір Данилович брав участь в гуситських війнах в Чехії, виступаючи'соратником Зигмунта 
Корибутовича. Пізніше князь Федір підтримав Свидригайла Ольгердовича і був одним з найближ
чих його соратників. Така діяльність князя Федора Даниловича не задовольняла польських дос
лідників. Вже 3. Радзіміньский звертав увагу на лояльність Федора Даниловича до королівської 
влади в період витіснення Федора Любартовича з Волині. Тому було висловлено здогад, що Федір 
Данилович помер до 1410 р ., а проти короля воював його син Федір. Цю версію, зрозуміло, відсто
ювали Ю. Лузина та інші. Син Федора Даниловича -  Федір-Вацлав, який залишився у Чехії, був 
об'явлений внуком Федора Даниловича. Ця версія прийнята без застереження в таблицях В. Двор- 
жачека та Н. Яковенко. Між тим, якщо прийняти до уваги дату шлюбу Федора Даниловича і грамоту 
про звільнення від опіки, то можна стверджувати що він народився не раніше 1365 р ., тобто у 1410 р. 
йому було лише 44 роки. На підставі Київського Печерського помяника М. Максимович стверджував, 
що Федір Данилович прийняв чернецтво під іменем Феодосія. З цим погоджувався і Й. Вольф. У 
віці 44 років лицарі і політики не приймають чернецтва. Куди більш логічним виглядає такий крок 
після 1437 р ., тобто після 70 років і у період репресій проти прихильників Свидригайла.

Й. Лузина до Острозьких залучив ще й князя Олександра Четвертню, який згадується в до
кументі 1388 р. і був першим, з відомих джерелам, князів Четвертинських.^ Традиція князів Чет- 
вертинських і розташування їх володінь говорять за те, що родина походить з династії Турівських 
ізяславичів, що приймали і Й. Вольф і М. Баумгартен. Отже тут польський дослідник протиречить 
сам собі, бо по його версії Острозькі -  Гедиміновичі. Що стосується можливих родинних зв'язків 
Четвертинських з Острозькими, то ні перші ні другі на такі не претендували, що, напевно, мусило 
би мати місце, особливо по вигасненню Острозьких та їх бічної гілки -  Заславських. Найдавніший 
герб Четвертинських з печаток XV ст. теж нагадує стилізацію давніх князівських тамг, створених на 
базі тризубу, під новітні польські герби. Ці знаки не лише далекі від «Погоні", але навіть і від «Ко-
ЛЮМНИ".

Судячи з віку, сестрою Юрія, Михайла, Дмитра і Федора Даниловичів була Днастасія Острозь
ка, дружина князя Івана Глинського, який помер після 1399 р.

В наступному поколінні родини відомі лише потомки Юрія та Федора Даниловичів. Судячи з 
уже згадуваної грамоти, син Юрія -  Семен помер у 1376 р. Другий син -  Іван загинув у битві 
Ворсклі у 1399 р. Можна вважати, що старша гілка родини з його смертю обірвалася. Дітьми Федора 
вважаються Дашко, Андрушко, Митько, Федір, Василь, Днастасія та Феодора-Анна.

Дашко Федорович, без сумніву, був старшим сином Федора Даниловича. В 1412-15 рр. він 
перебував при королівському дворі, можливо, що як почесний заложник. Вже у 1418 р. цей князь 
допоміг Свидригайлу Ольгердовичу звільнитися з ув'язнення у Кременецькому замку. Дашко Федо
рович помер, напевно при житті батька після 1420 р ., не залишивши потомства.

Серед слуг Владислава Ягеллончика у 1435 р. згадується Андрушко Федорович, якого ряд 
дослідників відносять до Острозьких. Документи таких підстав не дають. Острозькі не були такими 
вірними слугами королів, як їх представляли 3. Радзіміньский та Й. Лузина. В той час, як його 
батько та старший брат були палкими прихильниками Свидригайла, малоймовірною була би поява 
Андрушка Острозького при польському королівському дворі. Це скоріше син Федора Любартовича, 
якому за лояльність у 1431 р. повернули Володимирське князівство. Тим більше, що князь Андрушко 
володів Коропцем, який у 1420-х рр. належав Федору Любартовичу.

Й. Лузина висунув версію щодо належності до Острозьких Митька з Кураша, яка теж бездо
казова.^ Кураш лежав у землях Любартовичів, тому і здогадка 3. Радзіміньского, який вважав Мить
ка нащадком Федора Любартовича, нам здається більш мотивованою.^

Федором Федоровичем ми вважаємо Вацлава-Фредеріка, який народився у Чехії після 1422 р. 
і востаннє згаданий у 1459 р. як гетьман у війську Младванка з Рахманова.^
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Острозьке князівство успадкував середній син Василь. Напевно, що Василь був молодшим 
за Дашка, але старшим за Федора-Вацлава, який залишився у Чехії. Бл. 1428 р. він одружився з 
Ганкою (Агафією), дочкою князя Івана (Яська) Ямонтовича-Підберезького.^ Ямонтовичі походили з 
удільних литовських князів і доводились якоюсь родиною Гедиміновичам, зокрема Вітовту. Василь 
Федорович помер між 1446-1450 рр ., ближче до 1450 р.

Анастасія Острозька, видана за князя Івана Семеновича Путятича-Друцького, судячи з віку, 
була дочкою Федора Даниловича. А от належність до Острозьких Феодори-Анни, яка ніби-то пере
йшла в католицьку релігію, щоб вийти за Яська з Мельштина, сина відомого польського воєводи, 
якому Вітовт передав Подільське князівство, сумнівна. Спитко з Мельштина загинув у 1399 р. на 
Ворсклі. Він приєднався до литовського війська, можливо, навіть як васал великого князя литов
ського. В окремих джерелах він названий князем, так як Подільське князівство, напевно, юридич
но було ліквідовано лише десь в середині 1430-х років і перетворене на воєводство. З огляду пре
тензій Острозьких на Поділля, зокрема князя Федора, чи потрібним був для них зв'язок з сином 
подільського намісника, що заступив місце прогнаних подільських князів? В. Дворжачек, який спе
ціально займався генеалогією Мельштинських, залишив це питання відкритим, вважаючи походження 
дружини Яна з Мельштина -  Анни, яка померла після 1430 р., незнаним.^

Князь Василь Федорович мав двох синів: Івана та Юрія і дочку Агрипину чи Катерину. Дочка 
тричі виходила заміж за нетитулованих вельмож: Івана Кгойчевича, Михайла Нацовича та Войтеха 
Яновича. Старший син Іван успадкував Острозьке князівство (бл. 1450 -  після 1465). Молодшому 
Юрію було виділено Заславське князівство. Давній Заслав нині називається ізяславом. Від Юрія 
Васильовича пішли князі князі Заславські.

Іван Васильович був одружений з дочкою князя Івана Бельського. Від цього шлюбу народи
лись дочка Марія та сини Михайло і Костянтин. Марія згадується в документі 1506 р. як дружина 
князя Андрія Олександровича Сангушка. Михайло Іванович помер у 1501 р. Він отримав Острозьке 
князівство після 1465 р. і володів ним до самої смерті. В 1500-1501 рр. він був також старостою 
луцьким і маршалком Волинської землі, тобто фактично очолював конфедерацію волинських удільних 
князівств, залежних від великих князів литовських.

Піднесення роду, розпочате Михайлом Івановичем, продовжив його молодший брат Костянтин 
(бл. 1460-1530), безперечно один з найвидатніших литовських полководців.^  Цей князь був брац- 
лавським і вінницьким намісником (1497-1500, 1507-1516, 1518-1530), луцьким старостою і маршал
ком Волинської землі (1507-1522), віленським каштеляном (1511-1522), троцьким воєводою (1522- 
1530) і великим гетьманом литовським (з 1497). Він зумів вирватись з московського полону і здобув 
ряд великих перемог, серед яких блискуча перемога під Оршею (1514). Внаслідок пожалувань дер
жавного скарбу, посагу обох дружин -  княгині Тетяни Семенівни Гольшанської і княгині Олени Се- 
менівни Слуцької, а також купівель, володіння Острозьких зросли більше ніж у двічі і значно пере
вершили родове Острозьке князівство. Тетяна Гольшанська померла у 1522 р. Від неї до Острозь
ких перейшли майже всі волинські володіння Гольшанських. Значна частина Степанського князівства 
була передана К. І. Острозькому королем. Таким чином Острозькі стали наймогутнішньою князів
ською родиною на українських землях. За підрахунками Н. Яковенко вони мали не менше 60 тис. 
підданих і були зобов'язані виставляти 426 вершників до литовського війська. з°

У 1522 р. король підтвердив князю К .). Острозькому статус удільного володаря, надавши при
вілей печатки на червоному воску «бачучи на його милості знаменитий і високий дім княжий".

Наступні покоління Острозьких досить добре вивчені, проте в їх генеалогії є ще одна загад
ка. Це князь Роман, який загинув у 1516 р. Він згадується Острозьким літописцем, а також відомим 
польським письменником першої пол. XV!! ст. Ш. Старовольським у його біографіях сарматських пол
ководців, з' Оба джерела мали би бути добре інформованими. За ними князь Роман був племінни
ком Костянтина. Ш. Старовольський називає його батьком князя Федора, з інших джерел незнаного. 
Якщо Роман був племінником Костянтина !вановича, то це означало би, що він міг бути лише сином 
Михайла Івановича. Якщо ж Роман був племінником Костянтина Костянтиновича, то це б означало,
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що він був сином Іллі Костянтиновича. Останнє могло би бути лише у тому випадку, коли б Ілля 
народився бл. 1480 р. і до Беати Костелецької мав незнану з імені дружину. Нам здавався можли
вим другий варіант, зі однак ще раз проаналізувавши всі документи, пов'язані з життям князя Іллі 
Костянтиновича, ми прийшли до висновку, що така можливість практично виключена. Якщо існував 
князь Роман Острозький, то він був сином Михайла Івановича.

Від першої дружини князь Костянтин Іванович мав сина Іллю. Ілля Костянтинович (1510-1539) 
тримав Острозьке князівство та інші володіння родини з 1530 р. Він також був брацлавським і він
ницьким намісником. Його загадкова смерть незабаром після весілля з Беатою Костелецькою, яка 
правдоподібно була позашлюбною донькою короля Жигимонта Старого, ще одна загадка родини Ос
трозьких. Ця смерть поставила могутність роду на грань катастрофи. Перш за все розпочалася 
боротьба за руку єдиної доньки Іллі та Беати -  Гальшки, яка народилася вже по смерті батька. 
Загинули обидва мужі Гальшки князі Дмитро Сангушко та Семен Слуцький, причому другий був вби
тий в церкві у Львові ще одним претендентом на шлюб з Гальшкою -  Лукашем Турком. Мати Галь
шки пропонувала Гурці величезний викуп, але за його спиною стояв уряд, який боявся об'єднання 
двох могутніх князівських родин, одна з яких мала права на Київ, а друга походила від Данила 
Галицького. Гальшка була фактично ув'язнена Лукашем Турком, який вважався н мужем. Лише у 
1574 р. напівбожевільна княгиня була відправлена в Дубно до свого дядька Костянтина, де вона 
померла у 1582 р. 22 Сама Беата Костелецька -Острозька вдруге вийшла заміж за сєрадзького воє
воду А. Ласького і частина володінь князів Острозьких з Острогом перейшли на певний час до нього.

Від другої дружини Костянтин Іванович мав сина Василя (1526-1608) та дочку Софію, згадану 
у 1531 р ., яка, напевно, померла дитиною. Спроба князя Василя Костянтиновича, який прийняв 
княже ім'я Костянтин, відродити Острозьке князівство в нових умовах і в кордонах батьківських 
володінь не могла дати успіху. Князь Василь-Костянтин намагався провадити власну політику, три
мав себе як ленний володар, зумів зібрати назад майже всі володіння родини і навіть збільшити 
їх, перш за все за рахунок галицьких і малопольських володінь магнатської родини Тарнавських, 
єдиною спадкоємницею яких була його дружина Софія Тарнавська. Уряд не пішов на відверту кон
фронтацію з некоронованим «королем" Русі, але зробив все, щоби його спадкоємці відмовились 
від подібної ідеї. 24

Василь-Костянтин та Софія з Тарнавських мали двох дочок Єлизавету та Катерину і трьох 
синів: Януша, Костянтина і Олександра. Єлизавета померла у 1599 р. Її першим мужем був відомий 
магнат Ян Кішка, по смерті якого вона вийшла за вдівця по молодшій сестрі Катерині -  князя 
Криштофа Радзівіла. Катерина (t1579) була першою дружиною К. Радзівіла. Костянтин Олександро
вич Острозький (t1588) займав уряди володимирського (з 1579) та переяславського (з 1585) ста
рост. Він був одружений з Олександрою Тишкевич і нашадків не залишив. Величезні володіння Ос
трозьких були розділені у 1603 р. між Янушем та Олександром.2$ Брати були у всьому різні. Януш 
був католиком і відчував себе одним з перших сановників Речі Посполитої, Олександр залишався 
православним і йому імпонувала програма батька. Брати ненавиділи один одного і готові були вою
вати за батьківський спадок.

Януш Васильович Острозький (1554-1620) займав високі уряди волинського воєводи (1585- 
1593) та краківського каштеляна (з 1593), а крім того був старостою білоцерківським, богуслав- 
ським, черкаським, канівським і переяславським. Щоб уникнути розпаду родинних володінь, а та
кож, щоб вони не перейшли до племінників, князь Януш Острозький заложив т. з. Ординацію, яка 
пережила самих князів Острозьких.

Януш Острозький був одружений тричі: з 1582 р. з Сюзанною Середі (1566-1596), з 1597 р. 
з Катериною Любомирською та з 1612 р. із Теофілою Тарло (бл. 1595-1635). Від першого шлюбу у 
нього були дві дочки. Старша Елеонора (Ї1618) була одружена з ієронімом Язловецьким, по смерті 
якого вийшла за князя Яна Радзівіла. Друга дочка Єфросинія (t1628) була одружена з князем 
Олександром Заславським. Від Теофіли Тарло народився хлопчик Ян-Володимир, який помер 
бл. 1617-1618 рр.
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Ординація Острозьких (24 міста і бл. 600 сіл) була затверджена сеймом у 1609 р. як непо
дільне майоратне володіння. З неї мало бути виставлено 300 піших воїнів. Крім того на н землях 
перебувало бл. 6 тисяч шляхтичів-ленників, зобов'язаних служити ординату.^ Згідно заповіту Януша 
ординація перейшла до дітей його зятя і дочки -  князів Заславських. По вигасненню родини За- 
славських, які отримали право використовувати герб і військові регалії Острозьких, Ординація мала 
перейти до лицарів Мальтійського ордену, із смертю Олександра-Януша Заславського у 1673 р. ви
гасла і ця князівська родина. Але Ординація так і не потрапила до мальтійських лицарів. її захопили 
родичі Заславських -  князі Любомирські.

Олександр Васильович Острозький (1571-1603) помер незабаром по розподілі володінь. Він 
займав уряд волинського воєводи з 1593 р. Його раптова смерть у розквіті сил теж належить до 
загадок родини Острозьких, історики підозрівали католицький табір, однак слід звернути увагу на 
те, що майже всі його діти стали католиками. Від шлюбу з Анною Костчанкою у Олександра було 
5 синів та 3 дочки. Найстарший з синів Олександр помер у 1607 р., Адам-Костянтин -  у 1618 р., 
Януш -  у 1619 р., Криштоф -  у 1606 р., Василь -  у 1605 р. Жоден з них не мав потомків. Раптові 
смерті Адама-Костянтина і Януша теж досить загадкові, хоча яких-небудь свідчень про отруєння або 
щось подібне немає. Софія (t1622) була дружиною Станіслава Любомирського, Анна-Алоїза (t1654) 
-  знаменитого полководця Яна-Кароля Ходкевича, Катерина (Ї1642) -  Томаша Замойського. Жодна 
з них не мала мала дітей і їх володіння перейшли до родини з боку чоловіків. Остання з Острозь
ких Анна-Алоїза була фанатичною католичкою і прославилася переслідуваннями православних і руй
нацією установ, закладених дідом і батьком, в тому числі і знаменитої Острозької академії.^

і Пелещишин М., Касюхнич В., Рудий В. Розкопки літописного урочища «Ворота» на Яворівщині / /  Studia 
archeoiogica, 1993, N$1, с. 72-73

з Paprocki В. Herby rycerstwa poiskiego, zebrane i wydane r. p. 1584 / /  wyd. K. J. Turowski. Kraków, 1858, 
s. 448; Перлштейн А. Несколько слов о княжестве Острогском / /  Временник МОИДР, 1852, кн. 14, с. 33-48;  
його ж, Описание города Острога / /  Чтения ОИДР, 1847, кн. 4, с. 137-142; Максимович М. А. Письма о князях 
Острожских / /  Собр. соч., т. 1, К., 1866, с. 1-7; Geneatogia domu Ostrogskich. Wiino, 1871; Ruiikowski E ., 
Radzimiński Z. L. Kniaziowie na Ostrogu Ostrogscy. Kraków, 1880; [Руліковський В., Радзіміньский 3 .]  Kniaziowie 
і sziachta, 1 .1, Krakow, b. r., s. 3 -40 ; Woiff J. Kniaziowie iitewsko-ruscy od końca X!V wieku. W., 1895, s. 342; 
Власьев Г. Происхождение князей Острожских / /  Зап. императ. генеалог, об-ва. 1906, т. 2, с. 349-350; Ба- 
умгартен Н. А. Вторая галицкая династия / /  Изв. рус. генеалог, об-ва, 1909, т. 9, с. 1-53; Baumgarten N. Haiich 
et Ostróg / /  Orientaiia Christiana Periodica. Roma, 1937, t. 3, p. 164-167; Kardaszewicz S. Dzieje dawniejsze miasta 
Ostroga. W.-Kr., 1913; Быков H. П. Князья Острожские и Волынь. М., 1915; Петроград, 1917; Koneczny F. Jerzy 
Semenowicz Ostrogski w Nowogrodzie 1458-1459 / /  Ateneum, Wiino, 1925, ii); Puzyna J. Daniio, ks. turowski, 
osrogski, cheimski i jego potomstwo / /  MH, 1931, r. 10, s. 251-274; Lewicki K. Książęta Ostrogscy w siuzbie 
Rzeczypospoiitej. Równe, 1938; Войтович Л. В. Генеалогія династії Рюриковичів. К., 1990, с. 122-123; його ж, 
Генеалогія династій Рюриковичів і Гедиміновичів, К., 1993, с. 90-92; Яковенко Н. М. Українська шляхта з кінця 
XiV до середини ХУііст. (Волинь і Центральна Україна). К., 1993, с. 8 8 -9 0
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Заславське князівство виникло в останні роки правління Свидригайла Ольгердовича, коли ще 
Волинська земля фактично була незалежною. Майже століття Заславське князівство входило у кон
федерацію волинських князівств, а заславські князі -  в еліту, яка формувала політику Великого 
Князівства Литовського. Після включення Волині у склад коронних володінь і перетворення її на во
єводство, князі Заславські незабаром перейшли в католицьку релігію і зайняли одне з перших місць 
серед польських магнатів. Після вигаснення Острозьких до них перейшла Ординація, що зробило 
їх найбагатшою родиною Речі Посполитої. Формально Заславське князівство продовжувало існува
ти, хоча з кінця XVicT. вже нічим не відрізнялося від інших приватних володінь. Правда, князі 
Заславські зберігали титулатуру, юридикцію, надавали ленні володіння васалам-шляхті, утримува
ли військо, провадили судочинство на своїх землях і власну релігійну політику.

Заслав нар. Горині був заснований ще в першій половині Хіст., хоча вперше в джерелах 
місто згадано під 1240 р. Місто було центром Погоринського вузла оборони Волинської землі і вхо
дило до складу Дорогобузького князівства. З появою Острозького князівства воно ввійшло до його 
складу.

Перший заславський князь Юрій Васильович (бл. 1450 -  бл. 1500) зіткнувся з проблемою 
оборони князівства від ординців. У 1466 р. було розпочато будівництво кам'яного заславського зам
ку. У 1491 р. князівство зазнало спустошення від кримців. У князя Юрія Васильовича було два сини 
-  Іван та Андрій і дочка, незнана з імені, яка була видана за Семена Олізаровича (згадана в доку
менті 1500). Й. Вольф вважав князя Івана старшим, він згадується в документах 1496-1514/16 рр.' 
Без достатніх підстав В. Дворжачек і інші генеалоги вважають старшим Андрія. Напевно заславський 
престол займали Іван Юрійович (бл. 1500 -  1514/16) і Андрій Юрійович (1514/16 -  бл. 1535). У 
1534 р. Заславське князівство знову постраждало від ординців. У Андрія не було потомства, а Іван 
Юрійович, дружину якого звали Оленою Федорівною (походження її незнане), мав синів Михайла 
і Кузьму, та дочок, які померли молодими. Михайло Іванович згадується в документах 1520-1528 рр. 
Заславське князівство успадкував Кузьма Іванович (бл. 1535-1556). Він був одружений з княжною 
Анастасією Юріївною Гольшанською-Дубровицькою. Ця княгиня у 1556-1561 рр. давала кошти на пе
реклад українською мовою знаменитої Пересопницької Євангелії «для ліпшого вирозумлення люду 
християнського посполитого".з Княжий двір і замок у Заславі надавали місту вигляду столиці, од
нак Заславль впродовж всього XVi ст. залишався маленьким містом в якому було менше 300 домів. 
Лише за люстрацією 1620 р. у місті було зареєстровано 875 димів, тобто близько 4 -4 ,5  тисяч на
селення, з них 7 купців і 83 майстри-ремісники різних спеціальностей. Місто продовжувало періо
дично терпіти від ординських нападів. У 1534 р. кримці спалили передмістя Заславля і набрали у 
князівстві 15 тисяч ясиру.

Князь Кузьма Іванович мав сина Януша та дочку Ганну, яка була видана за князя Івана Федо
ровича Чарторийського. Князь Януш і (1556-1562) не займав значних урядів в королівській ад
міністрації. Він ще залишався православним. Від шлюбу з Кірдеївною у нього було два сини і дочка 
Софія. Софія Янушівна двічі виходила заміж, обидва рази за католиків -  Олександра Загоровського 
та Фрідріха Тишкевича. Молодший син Михайло помер у 1587 р. Старший син князь Януш іі (1562- 
1629) займав уряди підляського (1591-1604) і волинського (1604-1629) воєвод, був житомирським 
і переяславським старостою. У 1598 р. він перейшов у католицьку релігію, а згодом поступово пере
творивсь з удільного володаря у одного з лідерів еліти Речі Посполитої.

Янош іі запровадив майоратне право успадкування і після нього князівство стало переходити 
до старшого в родині по прямій лінії.

Старший син Януша іі -  Олександр помер відразу ж після батька. Він був одружений з княж-
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ною Євфросинією Острозькою, дочкою Януша Острозбкого. їх старшому сину Франціску і заповів 
князь Януш Острозьку ординацію. Франціск Заславський помер у 1622 р. і Острозька ординація 
перейшла до його брата Владислава-Доменіка, який у 1629 р. успадкував і Заславське князівство. 
Коронний конюший, сандомирський, а потім краківський воєвода, князь Владислав-Доменік був най- 
багатшим магнатом Речі Посполитої, вів життя розніженого сибарита. Не випадково, коли його було 
поставлено одним з регіментарів польського війська, яке потерпіло поразку під Пилявцями у 1649 р ., 
гетьман Б. Хмельницький зневажливо назвав заславського князя «периною". Так само зневажливо 
оцінював його і князь Ярема Вишневецький, другий по потугах з удільних князів в Речі Посполитій.

При дворі матері Владислава Доменіка виховувався греко-католицький митрополит Йосиф Ве- 
лямін Рутський (1613-1632), з яким у князя Владислава-Домініка були дружні відносини. Тому він 
наказав всім священникам у Заславському князівстві і Ординації перейти до унії. Внаслідок цього 
Луцько-Острозька єпархія стала оплотом греко-католицької церкви. Допомагав митрополитові Рут- 
ському князь і у справі реформування василиянських монастирів.

Владислав-Доменік помер у 1656 р ., а його єдиний син Олександр, у якого не було потом
ства, був останнім заславським князем (1656 -  1673).

' Woiff J. Kniaziowie Litewsko-Ruscy.., s. 605 
2 Грушевський M. історія України-Руси.., т. V), с. 430
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На сході Волині знаходилось Степанське князівство, що виникло на границях волинських і 
турівських земель у середині Хііі ст. в період піднесення Пінського князівства і спроб пінських князів 
претендувати на Луцьк і Пересопницю, можливо через шлюбні зв'язки з потомками інгваря Ярос
лавина. Степанське князівство було уділом Турівської землі, але вже з другої половини Хіі) ст. цей 
регіон перейшов в зону впливу волинських князів. Напевно вже перші степанські князі стали ва
салами Данила Романовича і його наступників.

Уперше воно згадується під 1292 р. (фактично 1289/90): «Тої зими преставився степанський 
князь Іван, син Глібів. ! плакали за ним усі люди од малого до великого, і став княжити замісь 
нього син його Володимир*' Степанський уділ виділився з Дубровицького князівства і його князі, 
напевно, були нащадками дубровицького князя Олександра, який загинув на Калці в 1223 р." ґліб 
Олександрович міг княжити десь у 1223-1240/1250 рр., а потім престол успадкував його син Іван, 
який помер у 1289/1290 р. Його син Володимир Іванович, напевно, помер на початку XiV ст. Нас
тупний степанський князь Семен згадується аж у 1387 р ., коли він разом з іншими князями ручався 
галицькому воєводі Бенедикту, що король Владислав-Ягайло не позбавить його володінь в Галичі." 
Він був васалом волинського князя. У 1387 р. Федір Любартович прогнав його зі Степані, куди він 
повернувся вже по вигнанні самого волинського князя. Й. Вольф вважав, що нащадки степанських 
князів вигасли і поступилися місцем Гедиміновичам. На його думку, Семен був молодшим братом 
пінського князя Василя Михайловича, внуком Наримунта Гедиміновича." Але цілий ряд Рюриковичів 
залишились на своїх престолах, ставши лише васалами Гедиміновичів. Так у Турівській землі у той 
час був князь Олександр Четвертня із старої династії та інші Рюриковичі. Степанський князь Семен 
міг бути нащадком династії, яка походила від дубровицького князя Олександра. Джерела не дають 
підстав, щоб вважати гіпотезу Ю. Вольфа бездоганною. Якби Семен був Наримунтовичем, то На- 
римунтовичі, а не Гольшанські отримали би це князівство від Свидригайла. Князь Семен помер 
б л .1399 року або раніше.

В першій половині XV ст. князівство належало його сину Івану Семеновичу, ім'я цього князя 
також традиційне для степанських князів. Іван Семенович був, напевно, останнім князем першої сте- 
панської династії. По його смерті великий князь Свидригайло Ольгердович передав Степанський уділ 
своєму васалу Юрію Семеновичу Гольшанському. Як видно з привілею місту Степані з 1511 р. Сте
панське князівство було передано Юрію Семеновичу разом з Дубровицьким князівством. Пізніше 
це надання було підтверджено Казимиром Ягеллончиком. Як і Любарт Гедимінович великий князь 
Свидригайло Ольгердович змушений був роздавати уділи у Волинській і Турівській землях. Цей князь 
в ще більшій мірі був зацікавлений в надійності і допомозі своїх васалів. Підтримуючи Свидригай
ла, вони втрачали свої давні володіння і волинський князь був змушений наділяти їх уділами в 
землях, які перебували під його контролем. Ці князі боролись за збереження удільної системи, тому 
Свидригайло Ольгердович мусив підримувати цю систему і надавати своїм васалам нові лени, взамін 
втрачених.

Юрій Семенович помер у 1457 р. Степанське князівство перейшло до його сина Семена (1457- 
1505), який після страти старшого брата Івана у 1481р. успадкував і дубровицький престол. Семен 
Юрійович займав високі уряди луцького старости (з 1490 р .) та маршалка Волинської землі (з 
1494 р.). У 1499 р. він добився привілею для міста Степані. Від шлюбу з княжною Анастасією Се- 
менівною Збаразькою у нього була дочка Тетяна (Ї1522), видана за князя Костянтина Острозького. 
По смерті князя Семена Юрійовича третина Степанського князівства перейшла до княгині Тетяни, 
а через неї до Острозьких. Друга третина перейшла до княгині Анастасії Семенівни, на прохання 
якої у 1510 р. король Зигмунт Старий надав привілей місту Степані на два ярмарки на Покрови і 
св. Афанасія." Ю. Вольф та інші генеалоги не звернули на цей документ, з якого випливає, що сте-
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панський князь Семен Юрійович мав двох дочок: Анастасію і Тетяну, кожна з яких отримала свою 
третину князівства. Остання третина перейшла до племінника князя Семена -  дубровицького князя 
Юрія Івановича. У нього була дочка з іменем Анастасія, яка померла у 1561 р ., а у 1510 р. скоріше 
всього ще не народилася або була настільки молодою, що не могла би отримати якусь частку у 
Степанському князівстві. Тим більше, що привілей 1510 р. був наданий на прохання княгині Анас
таса Семенівни Юрієвичової, що могло означати, що княгиня Анастасія Семенівна була видана за 
нетитулованого вельможу і від свого імені правила в успадкованій третині князівства. Очевидно вона 
померла бл. 1511 р. Бо у 1511 р. дві третини частки Анастасі) Семенівної і вся частка Юрія Івановича 
були передані князю Костянтину Івановичу Острозькому. У грамоті підкреслювалося, що це вже на
дання приватного володіння, а не лену." Перемішування приватних володінь з удільними теж було 
одним із шляхів стирання між ними різниці, що входило в програму уряду. Одна третина частки 
княгині Анастасі! Семенівни перейшла, напевно, до й дочки, нащадок якої шляхтич Станіслав Гра- 
євський володів нею ще у 1569 р. ? Цікаво, що до 1511р. успадкування Степанського уділу відбува
лося згідно традиції, прийнятої при успадкуванні князівських престолів, а не приватних володінь. 
Це дає підстави вважати 1511 р. роком формальної ліквідації Степанського князівства.

' ПСРЛ, т. і), стб. 938
7 Войтович Л. Генеалогія династії Рюриковичів.., с. 43 
з Prohaska A. Codex epistoiaris Vitoidi.., Cracoviae, 1882, p. 13
' Woiff J. Rod Gedimina. Dodatki i poprawki do dzel К. Stadnickego «Synowie Gędymina«, «Otgierd i Kiejstut", 

«Bracia Wtadysiawa Jagietty Oigierdowicza" we Lwowe 1867. Kraków. 1886, s. 21-22
s Starożytna Poiska pod wzgiędem historycznym, geograficznym i statystycznym opisana przez Michaia Baiin- 

skiego i Tymoteusza Lipińskiego, t. i), W., 1844, s. 1412
" Войтович Л. «Дали йому замок С т е п а н ь . / /  Літопис Червоної Калини, 1991, N92, с. 32 -35  
7 ЦДІА України, ф. 25, оп. 1, спр. Є, л. 7, спр. 7, л. 41 зв ., спр. 11, л. 60



2 5 . РЛТНЕНСЬКЕ (д о  1377 -  д о  1475),
КО БРИ Н СЬКЕ (д о  1337  -  1515),
КАШ ИРСЬКЕ ( т е л я  1443 -  1653) 
ł КО ВЕЛЬСЬКЕ (1 3 9 0  -  1590) КНЯЗІВСТВА. 
ПОХОДЖЕННЯ КН ЯЗІВ САНГУШКІВ.

Смоленський католицький біскуп Єронім Сангушко, який бл. 1640 р. написав генеалогію князів 
Сангушків, С. Окольський, М. Коялович та ін. виводили від Любарта Гедиміновича родини князів 
Сангушків, Сангушків-Каширських та Сангушків-Ковельських. Але, починаючи від Й. Вольфа,' тра
дицію родини Сангушків було відкинуто. Він вважав, що родина князів Сангушків походить від князя 
Сангушка Федьковича, який ніби-то був сином ратненського князя Федора Ольгердовича. Щоб якось 
узгодити цю версію з традицією родини Сангушків, було висловлено здогад, ніби другим іменем 
князя Федора було ім'я Любарт. Цей здогад опирався на дуже ненадійний реєстр Ольгердовичів, 
приведений у Я. Длугоша, де є Любарт Ольгердович, але відсутній Федір Ольгердович. Цей реєстр 
не співпадає з літописними версіями, які мають підтвердження в актових документах. Ні літописи, 
ні актові документи Любарта Ольгердовича не знають.

У полеміці взяли участь А. Логінов, П. Іванов, 3. Л. Радзіміньский, Б. Горчак, Д. Козіцкий, 
Б. Вільчинський та інші.з Найбільш активним був З .Л . Радзіміньский, який підтримав версію 
Ю. Вольфа і висунув гіпотезу, ніби у Федора Ольгердовича був син Федюшко, який отримав у 
1431 р. Володимирське князівство. Ця гіпотеза підстав немає.з У 1431р. Володимирське князівство 
було повернене Федору Любартовичу про що є пряма вказівка Длугоша.*

Отже ні Ю. Вольфу, ні 3. Л. Радзіміньскому, ні іншим дослідникам, які вивчали цю проблему, 
не вдалося довести існування князя Любарта Ольгердовича, а без цього версія походження Сангуш
ків від ратненського князя Федора Ольгердовича зовсім бездоказова і залишається гіпотезою.

Кобринсько-Ратненське князівство до 1377-94 рр. тримав Федір Ольгердович. Він отримав це 
князівство від Любарта Гедиміновича, але під час польсько-угорського походу 1377 р. відступив від 
останнього і присягнув королю Людовіку Анжуйському, не бажаючи присягати Ягайлу як великому 
князю литовському, з Федір Ольгердович вважав, що у нього більше прав на великокнязівський пре
стол ніж у Ягайла. Племінник Дмитра-Любарта отримав уділ у складі Ратно, Любомля, Кошерська, 
Ковеля і Вижви.з До складу цих володінь ввійшов і Кобрин, бо син Федора Ольгердовича -  Роман 
згадується у 1387 -  1416 рр. як князь кобринський. Правдоподібно, що Роман Федорович у 1394 -  
після 1416 рр. тримав Ратненське і Кобринське князівства, які після нього успадкував син Семен. 
Семен Романович володів Ратненським князівством до 1433 р. Він належав до прихильників Свид- 
ригайла Ольгердовича. У 1433 р. Ратно було здобуте військом короля Владислава-Ягайла і передане 
другому сину Дмитра-Любарта Гедиміновича -  Дмитрові-Сангушку. Як зазначалося у королівській 
грамоті, з огляду на спустошення Ратна, князь отримав ще й Кроснічин, який належав його племін
никам Гурковичам/ Напевно Гурковичі теж виступали на стороні Свидригайла, а Дмитро-Сангуш- 
ко, як і його старший брат Федір, підтримували короля Владислава-Ягайла і його ставленика Зиг- 
мунта Кейстутовича. Один з племінників -  Іван Гуркович помер після 1442 р. У 1438 р. і Дмитро- 
Сангушко вже перейшов на сторону Свидригайла, за що його було позбавлено Ратненського 
князівства. Тоді він спробував повернути собі Ратно силою. У відповідь в 1441 р. король позбавив 
князя Сангушка і Каширського князівства, передавши його холмському старості Деславу з Ритв'як. 
У 1443 р. Казимір Ягеллончик повернув офіційно Ратно князю Сангушку."

Належність князя Дмитра-Сангушка до потомків Дмитра-Любарта Гедиміновича підтверджується 
Уневським помяником. За даними К. Несецького він помер у 1449 р. і був похований у Луцьку." 
Й. Вольф останню згадку в документах про цього князя відносить до 1455 р.'° У зв'язку з цим деякі
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дослідники вважають Дмитра-Сангушка сином Федора Любартовича, що зовсім допустиме. У про
тивному випадку у 1455 р. Дмитру-Сангушку було би 80-90  років, що теж не виключене, але мало
ймовірне.

Напевно у Дмитра-Любарта Гедиміновича було четверо синів: Федір, Іван, Лазар і Семен. А 
у Федора Любартовича сини -  Андрушко, Митько, Дмитро-Сангушко і Гурко. Ми залишаємо в сто
роні питання тотожності Дмитра-Сангушка з князем Митьком з Кураса, діяльність якого відноситься 
до 1435-1442 рр. Й. Вольф вагався до якої родини віднести цього князя, Ю. Лузина відносив його 
до Острозьких, а 3. Л. Радзіміньский -  вважав сином Федора Любартовича. Курас лежав у землях 
Любартовичів, тому здогадка останнього досить вірогідна. У такому випадку Митько з Кураса міг 
би бути тотожнім Дмитру-Сангушку і ця тотожність була би додатковим аргументом на користь на
лежності останнього до потомків Дмитра-Любарта. Хоча скоріше вони були просто рідними братами 
на що вказує подвійне ім'я: Дмитро-Сангушко.

Уневський помяник узгоджується з відомостями Окольського і Кояловича. Правда, перший 
вважає, що від Дмитра-Любарта походять не лише Сангушки, а й Чарторийські та Корецькі, а дру
гий -  тільки Сангушки і Чарторийські. Обидва виводять Сангушків від Дмитра Сангушка, вважаючи 
останнього сином Любарта. Зрештою Дмитра-Любарта з сином Федором Любартовичем плутає у 
своєму родоводі Сангушків (1640) і князь ієронім Сангушко.

Нам здається, що аргументація Й. Вольфа не в силі заперечити традиції роду Сангушків, за
фіксованої джерелами XVi-XVIi ст. (Окольський, Папроцький, Коялович, Сангушко): Традиція завжди 
має більше підстав ніж гіпотеза дослідника. Сангушкам не було необхідності виводити свій рід від 
Любарта, як би вони були прямими нащадками Ольгерда.

У Дмитра Сангушка було четверо синів, існування яких не викликає сумнівів. Старший з них 
-  Василь (їд о  1475 р .). У 1443-1445рр. він був державцем брацлавським. Уряд проводив політику 
надання тимчасових володінь, роздавання земель у приватну власність і подальшого роздроблення 
уділів. Це допомагало швидше стерти різницю між удільними князівствами і іншими видами «дер
жання-) земель, ліквідувавши державно-політичне значення перших. Уряд навіть готовий був збільшу
вати приватні володіння князів за рахунок земель королівського скарбу, щоб добитися ліквідації дер
жавного статусу уділів. Василь Сангушкович, схоже, був останнім ратненським князем.

Наступний син Дмитра Сангушка -  івашко помер між 1470-75 рр. Схоже, що його хрестиль
ним іменем було ім'я Борис, бо у Холмському помянику згадується князь Борис Сангушко, який 
стоїть попереду Олександра. В Уневському помянику серед потомків Дмитра теж згаданий Борис, 
який поставлений перед Деметіаном. Може це хрестильне ім'я Олександра. Напевно івашка Сан- 
гушковича слід вважати першим каширським удільним князем (1455-1470/1475).

Третім сином був Олександр (t після 1491). Він займав уряди володимирського старости (бл. 
1480) та кременецького намісника (1484-1490). Напевно по смерті бездітного івашка Сангушковича 
до нього перейшло Каширське князівство як частина володінь Дмитра-Сангушка, роздроблених після 
його смерті. Фактично Олександр Сангушкович був родоначальником родини князів Сангушків-Ка- 
ширських.

Четвертим сином був Михайло Сангушкович (t після 1511). Він отримав Ковельське князівство 
при розподілі спадку Дмитра-Сангушка і був ковельським князем (1455-після 1511). Від нього пішла 
родина князів Сангушків-Ковельських.

В Уневському помянику у Дмитра Сангушка записано аж 7 синів. У їх числі Павло. За не дуже 
певними відомостями діяльність Павла протікала у 1390-1439 рр., він писався Павлом-Каролем Лю- 
бартовичем-Сангушком, князем на Смолянах і Білому Ковлю." Можливо, що один з синів Дмитра 
Сангушка став католиком і за підтримку короля отримав Ковельське князівство. Не виключено, що 
Павло був сином Федора Любартовича або самого Дмитра-Любарта. Заплутаність тих нечисленних 
джерел, що збереглися, не дозволяють вирішити цю проблему. В Уневському помянику Павло зна
читься серед старших синів. Від нього Ковельське князівство могло перейти до батька, який
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пережив його, чи просто до Дмитра-Сангушка, якщо останній доводився йому племінником, чи, 
навіть, внучатим племінником. Отже до Михайла Сангушковича у 1390-1439 рр. ковельським князем 
міг бути Павло-Кароль.

Ратненсько-кобринський князь Семен Романович у 1433 р. втратив Ратно, як прихильник Свид- 
ригайла, і зберегіг тільки Кобринське князівство. Ягайло відразу ж поспішив надати ці землі нащад
кам покірного Федора Любартовича. Діяльність Семена Романовича відноситься до 1431-1455 рр. По 
його смерті князівство відійшло до синів -  Івана та Романа при регенстві вдови князя Семена -  
Упяни. Відомі грамоти, датовані 9.02.1463 р. та 19.02.1465 р про надання церкви Петра і Павла 
княгинею Уляною та її синами Іваном і Романом Семеновичами -  Богдану Юді. Збереглась також 
грамота 26. 01. 1487 р. про даровизну князем Іваном земель церкві у Дубочинах під Гродно. Князь 
Іван Семенович помер у 1490 р ., Роман Семенович помер раніше. Обидва не залишили нащадків, 
бо Кобрин відійшов до сестри Анни (t1519), а вдова князя Івана -  княгиня Феодора успадкувала 
третину уділу. По смерті чоловіка княгині Анни -  Венцлава Костевича Кобрин перейшов до корони 
і був наданий королеві Боні." Нам здається, що волинські володіння королеви Бони не можна роз
глядати лише як частину королівського домену. Бона Сфорца (1494-1557), дочка міланського гер
цога Джан Галеаццо, фактично усуненого від влади своїм дядьком Лодовіко Моро, була добре зна
йомою з мінливістю щастя володарів. Свої великі володіння на Волині у складі Ковельського, Коб- 
ринського та Кременецького князівств вона розглядала як уділ і розпоряджалась ними через своїх 
старост аж до свого вигнання з Польші. Лише після цього колишнє Кобринське князівство стало 
королівщиною.

Каширське князівство від Олександра Сангушковича перейшло до його старшого сина Михайла 
(t між 1491/1501). Останнє документальне свідчення про діяльність князя Михайла, яке не викликає 
сумнівів, відноситься до 1490 р. Після нього Каширське князівство успадкував його молодший брат 
Андрій Олександрович (t1534), який зробив велику кар'єру. Він займав уряди кременецького на
місника (1498-1502), брацлавського і вінницького намісника (1500-1501), володимирського старости 
(1508-1531) і маршалка Волинської землі (1522-1534).

У 1534 р. князівство перешло до спадкоємців Михайла Олександровича, які писалися Сангуш- 
ковичі-Кошерські, а потім Сангушки-Кошерські. Князем каширським став Андрій Михайлович Сангуш- 
кович-Кошерський (1534-1560). Він був господарським (тобто великокнязівським) маршалком (1522 
-1547), справцею Київського воєводства (1540-1542), луцьким старостою (1542-1560), ключником, 
городничим і мостовничим луцьким (1546-1560). Андрій Михайлович одружувався двічі: з Ганною 
Василівною Хребтовичівною і княжною Ганною Михайлівною Мстиславською. Андрій Михайлович мав 
двох сестер. Анастасія (t 1559) була видана за князя Семена Богдановича Одинцевича, а Невидана 
(t після 1558) -  за князя Івана Андрійовича Полубенського.

Наступним каширським князем став Олександр Андрійович Сангушкович-Кошерський (1560- 
1565). Він займав уряд господарського маршалка (з 1553 р .). У нього теж було двоє сестер, обидві 
мали однакове ім'я -  Ганна. Ганна і (t після 1546) виходила заміж двічі: за Івана Єловицького і 
князя Богуша Федоровича Корецького. Ганна ii (t1580) була видана за Миколу Павловича Сапєгу. 
Сам князь Олександр теж був одружений двічі: з княжною Ганною Василівною Полубенською і княж
ною Анастасією Василівною Жилінською. Спадкоємцем залишився єдиний син Лев.

Лев Олександрович Сангушкович-Коширський тримав Каширське князівство у 1565-1571 рр. Він 
був одружений з Ганною Миколаївною Остиківною і мав від цього шлюбу одного сина Григорія. Як 
і його батько Олександр, князь Лев не опирався впровадженню Люблінської унії та перетворенню 
Волині у воєводство.

Григорій Львович Сангушко-Коширський тримав Каширське князівство у 1571-1601 рр. Крім того 
він займав уряди любачівського (1597) і брацлавського (1598-1601) каштелянів і залишався право
славним. Він одружився з княжною Софією Ярославною Головчинською.

Останнім каширським князем був Адам-Олександр Григорович Сангушко-Кошерський (1601- 
1653). Він перейшов у католицьку релігію і був одним з чільних сенаторів, які впливали на політику
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Речі Посполитої. Князь Адам займав уряди київського каштеляна (1618-1621), подільського (1621- 
1630) і волинського (1630-1653) воєвод. Його дружиною була Катажина Уханська. Дітей у них не 
було і родина Сангушків-Каширських вигасла, а з її вигаснення було ліквідовано і саме князівство. 
Князь Адам мав двох сестер -  Олександра (1594-1625) стала черницею, а Ганна була видана за 
Єжі Красицького. Вона востаннє згадується під 1634 р.^

Ковельське князівство по смерті князя Михайла Сангушковича після 1511 р. перейшло до його 
сина Івана, який помер близько 1516р., не залишивши потомства." Після нього ковельським князем 
став молодший син Михайла Сангушковича -  Василь. У 1540 р. князь Василь, потомки якого про
довжували писатися Сангушковичами-Ковельськими до смерті князя Андрія Григоровича (t1591), 
мусив уступити Ковель королеві Боні. Його син Семен-Самуель (t1638) писався Сангушко Любар- 
тович-Ковельський, а нащадки останнього -  князями Любартовичами-Сангушками.

Саме Ковельське князівство пізніше було передано князю Андрію Курбському (1564-1583), 
який перейшов на польську службу, емігрувавши з Московської держави в період терору Івана iV 
Васильовича. Його син Дмитро Андрійович втратив цей уділ у 1590 р.

' Woiff J. Kniaziowie Litewsko-Ruscy.., s. 454-455
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СВИДРИГАЙЛА ОЛЬГЕРДОВИЧА ( Ї 4 3 0 - Ї 4 5 2 )

До смерті Любарта Гедиміновича Волинська держава не була васалом Литви. Литовська допо
мога, як видно з тексту угоди 1366 р. та інших документів, трактувалась литовськими князями не 
як війна Литви з Польшею, а як допомога родичу від якого вони отримали лени на васальному 
праві. Юрій Наримунтович і молодші Корятовичі, які прийшли на допомогу Любарту, отримали уділи 
на Волині як його васали і виступали не як литовські князі, а як володарі волинських ленів, зобо
в'язані воювати на стороні свого сюзерена. Це ж саме стосується і загонів, які присилали Кейстут 
та Євнут. Обидва не виступали від імені Литви, а скоріше як власники волинських ленів, теж нада
них Любартом Гедиміновичем. В такій ситуації дещо зрозумілішим виглядає становище Кейстута Ге
диміновича як берестейського князя. Здається, що воно схоже на становище Романа Мстиславича 
як володимирського князя. Формально він залишався васалом інгваря Ярославича, а фактично зму
шував свого сюзерена служити його політиці. Але Роман Мстиславич дотримувався правил гри і 
висунув інгваря на київський престол як старшого з волинських князів. Любарт був змушений надати 
Берестейське князівство старшому брату в обмін на литовську допомогу. Як берестейський князь 
Кейстут Гедимінович міг брати участь у війні Волині проти Польші. У такому разі це не була війна 
Литви з Польшею. Тому і великий князь Литви не підписував угод з польським королем. Але Кейстут 
Гедимінович, не дотримуючись формальних правил, ставив своє ім'я в грамотах попереду молодшого 
Любарта як старший згідно родового рахунку. Любарт мусив погоджуватись з таким станом речей. 
Лише, спираючись на власні сили, навіть при загальній підтримці населення, годі було сподіватися 
на успіх у війні з такими сильними державами як Польша та Угорщина.

Немає жодних відомостей, що великі литовські князі втручались у справи Любарта, так само 
як немає відомостей про сплату волинським князем виходу ординцям. Лише у 1377 р. під час успіш
ного контрнаступу угорсько-польських військ повстало питання васальної присяги волинських князів. 
Федір Ольгердович відмовився від присяги Ягайлу і присягнув Людовіку Анжуйському. Схоже, що 
так само поступив і Дмитро-Любарт, принаймі Ян з Чарикова, Герман з Вартберга, Куявський і Ма- 
лопольський річники подають відомості, що миру було досягнено при посередництві Кейстута і при 
вимушеній присязі Любарта, який видав своїх синів заложниками.' Однак скоріше це не була ва
сальна присяга, а зобов'язання не нападати на землі, зайняті угорським королем і не пробувати 
повернути собі Белзьке і Холмське князівства та інші втрачені території. Вже у 1382 р. становище 
було відновлено.

Литовським васалом став лише Федір Любартович. У серпні 1384 р. великий князь Ягайло 
Ольгердович передав Вітовту Кейстутовичу Гродно, Волковиськ, Мельник, Сурож, Берестя, Доро
жчий і Кам'янець. Ці земелі належали раніше Кейстуту іедиміновичу і були повернені його сину 
Ягайлом. Але більшість цих земель як волинський лен Кейстут отримав від Любарта. Як сюзерен 
Волині Федір Любартович мав їх передати Вітовту. Але син і спадкоємець Любарта вже не був не
залежним володарем. Незабаром Ягайло передав Вітовту і столицю Федора Любартовича -  Луцьк, 
а у 1392 р. запропонував волинському князю поміняти решту Волині на Сіверську землю. Федір Лю
бартович не зумів вчинити опір і був змушений емігрувати в Угорщину до Сігізмунда Люксембур
га. Але там не знайшов підтримки і вже 23.05.1393 р. присягнув Владиславу-Ягайлу та Ядвізі як 
сіверський князь."

У Сіверській землі мав якісь володіння князь Іван Любартович, згаданий у Любецькому си
нодику, який, можливо, був старшим братом Федора і на той час, напевно, помер." Не виключено, 
що Федору Любартовичу просто передали князівство його брата в Сіверській землі, а не всю Сі
верську землю. А податливість самого Федора була використана Ягайлом і Вітовтом пізніше, коли
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вони легко відібрали у нього Сіверщину і надали невелике Жидачівське князівство. Але скоріше 
всього, що Іван Любартович був удільним князем як васал Федора, котрий забрав його з собою 
на Сіверщину.

У XV ст. Волинь востаннє відроджує свою незалежність. Це сталося за часів князя Свидри- 
гайла-Льва-Болеслава Ольгердовича (1430-52). Діяльність князя ще не отримала належної оцінки/ 
Українські і білоруські князі і бояри йшли за цим князем як за провідником, але відповідні джере
ла, сформовані з боку його прихильників, практично не збереглися. Католицькі автори одностайно 
звинувачували в пияцтві та інших можливих гріхах цього князя, який перейшов у католицтво і був 
похований у костьолі. Один з його головних антиподів канцлер 3. Олесніцкий так характеризував 
князя Свидригайла: «... князь цей не керується розумними мотивами, бо й розумом не відзнача
ється, але чинить те, до чого штовхають його сліпі пориви, як то зрештою показують його недоречні 
вчинки і звичаї.*/ Ще різкіший в оцінці Свидригайла Ольгердовича Дпугош: «він був відданий пи
яцтву і забавам, вдачу мав щедру, але перемінливу і навіжену, розумом і здібністю не відзначався 
розсудливості і поваги в нім не було, замісь того він легко вибухав безмежним гнівом, настрій 
змінювався у нього як подув вітру, немов у ньому вічно боролися різні і супротивні один одному 
напрямки. Незважаючи на це, великою щедрістю і участю в пиятиках він здобув собі прихильність 
багатьох, особливо Русинів, бо хоч сам був католиком, показував більшу прихильність до їх віри.'/

А була це людина непересічна, схильна як до авантюр так і до послідовної боротьби. Але 
якщо відкинути все другорядне, то можна побачити, що все життя цей князь послідовно боровся 
проти Польші за відновлення незалежності Литви і автономії українських та білоруських князівств. 
Взамін утрачених уділів він щедро роздавав своїм прихильникам нові. Саме тому його підтримували 
більшість Рюриковичів та Гедиміновичів, зацікавлених в існуванні удільної системи. Крім того він 
умів привернути до себе людей навіть тоді, коли вже майже нічим не володів. Йому вірили, за ним 
йшли, за нього вмирали.

Свидригайло був одним з наймолодших синів Ольгерда. Молодшим за нього міг бути Мінігай- 
ло-Михайло/ існування якого, не є певним. Матір'ю Лева-Свидригайла була тверська князівна Уляна 
Олександрівна, яка отримала від Ольгерда Вітебське князівство і тримала його до своєї смерті у
1391 р. Після Кревської унії, разом з іншими Гедиміновичами, Свидригайло Ольгердович, який жив 
з матір'ю у Вітебську, перейшов у католицьку віру під іменем Болеслава. Така послушність моло
дого князя була використана радниками його старшого брата короля Владислава-Ягайла, які по 
смерті княгині Уляни прислали у Вітебськ намісника. Тоді вперше князь Свидригайло показав, що 
з ним необхідно рахуватися. Він силою захопив Вітебськ і у 1392 р. вступив у союз з київським 
князем Володимиром Ольгердовичем, сіверським князем Дмитром-Корибутом Ольгердовичем та 
подільським князем Федором Корятовичем. Послідовність виступу Вітовта при підтримці Ягайла 
проти цих князів не викликає сумнівів щодо існування такого союзу. В той же час окремі історики, 
слідом за М. Грушевським, вважають, що вітебський похід ніяк не пов'язаний з боротьбою цих 
князів і був наслідком контрзаходів уряду проти Свидригайла, який захопив Вітебськ силою. На
певно у Свидригайла Ольгердовича були права на Вітебську спадщину, можливо, що княгиня Уляна 
заповіла свій уділ сину, який знаходився при ній до смерті. Без сумніву, що вітебчани признали 
Свидригайла своїм князем і готові були його боронити. Так, що становище молодого вітебського 
князя було досить стабільним. Троє Ольгердовичів і Корятович виступали проти політики Ягайла і 
Вітовта спрямованої на повне підпорядкування удільних князівств аж до їх ліквідації. Однак князі 
не зуміли по справжньому об'єднатись і кожен був поодинці розбитий Вітовтом та Скіргайлом Оль
гердовичем, який залишався слухняним соратником Ягайла. Правда, Дмитро-Корибут Ольгердович 
вислав сіверське військо в Литву аж до Вільна. Напевно Свидригайло мав до нього приєднатися, 
але не встиг і це військо потерпіло поразку в битві під Докудовом у Лідській волості в самому кінці
1392 р. Наступним ударом Вітовт захопив Вітебськ, а Свидригайло потрапив у полон і був ув'язне
ний у Кракові. Трапилось це в кінці зими -  на початку весни 1393 р ., бо до середини травня 1393 р. 
Вітовт зайняв і всю Сіверську землю, прогнавши Дмитра-Корибута/ А мало ймовірно, щоби Вітовт 
пішов походом у Сіверську землю, залишаючи в тилу Свидригайла Ольгердовича.
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З Кракова Свидригайло втік в Угорщину. При дворі короля Сігізмунда Люксембурга зібралося 
кілька Гедиміновичів, незадоволених політикою короля Владислава-Ягайла. Але даремно вони роз
раховували на допомогу повільного і нерішучого Сігізмунда. Угорський король виношував плани ство
рення величезної імперії, але улюбленою його тактикою було вичікування. Нетерпеливий Свидри
гайло погодився присягнути старшому братові і після повернення отримав невелике Жидачівське 
князівство, а трохи пізніше ще й Поділля. Однак йому було тісно у Підкарпатті і на Поділлі. У він 
1404-1405 рр. відзначився у війні з смоленським князем і його рязанськими союзниками, за що от
римав Сіверське князівство.

У липні 1408 р. Свидригайло Ольгердович з чернігівським єпископом та 6 князями -  своїми 
васалами приїхали в Москву, сподіваючись використати її боротьбу з великим князем литовським 
Вітовтом Кейстутовичем. Свидригайла і князів, що приїхали з ним урочисто привітали, надали великі 
володіння -  Переяслав-Заліський, Юр'єв, Волоколамськ, Ржев і половину Коломни. Кожне з цих 
міст було столицею удільного князівства. А тим часом на р. Угрі Москва погоджується на мир з 
Вітовтом. Обурений Свидригайло у 1409 р. вернувся назад, по дорозі пограбувавши Серпухов. Після 
повернення на нього чекав підступний арешт і ув'язнення в Кременці. Лише у 1418 р. з допомогою 
князя Дашка Острозького йому вдалося втекти, знайти притулок в Угорщині і повернутись назад на 
початку 1420-х років. Після деякого вагання Вітовт повернув Свидригайлові знову Сіверське князівс
тво. До смерті великого князя Вітовта Кейстутовича сіверський князь не проявляв активності.

По смерті Вітовта Кейстутовича у 1430 р. всі литовські, українські і білоруські князі обрали 
Свидригайла Ольгердовича великим князем литовським. Король Владислав-Ягайло визнав ці вибори. 
По суті і суперників у Свидригайла не було. Вітовт не залишив спадкоємців, а його молодший брат 
Зигмунт займав незначний стародубський престол і крім того не відзначався особливими талантами. 
Правда, гілка Кейстутовичів була молодшою за гілку Ольгердовичів. З синів Ольгерда Гедиміновича 
у 1430 р. живими залишилися троє: король Владислав-Ягайло, мстиславський князь Семен-Лугвеній 
і сіверський князь Болеслав-Свидригайло. Семен-Лугвеній був героєм битви під Грюнвальдом у 
1410 р. і одним з кращих литовських полководців. Однак вибір впав на молодшого за нього Свид
ригайла. Причому мстиславський князь залишився серед його прихильників до своєї смерті. Отже 
причин для конфлікту не було, але польське оточення короля сильно не хотіло у Литві окремого 
великого князя, як перед тим не хотіло допустити до коронації Вітовта королівською короною. Тому 
було заявлено, що Свидригайло порушив умови Городельської унії 1413 р ., згідно яких і польська 
сторона повинна була брати участь у виборах великого князя. Нарешті поляки стали титулувати 
Свидригайла просто «князем литовським". У нього вимагали скласти васальну присягу. Не лише ук
раїнські та білоруські князі і бояри хотіли розірвати польсько-литовську унію, будучи незадоволе- 
ними політикою уряду. На таких позиціях стояла і литовська еліта. Тому великий князь Свидригайло 
Ольгердович рішуче відмовився від такої присяги і перевиборів.

Другою причиною війни польська сторона виставляла ув'язнення і знущання над королем, яке 
ніби-то здійснив Свидригайло. Великий князь литовський справді затримав короля Владислава- 
Ягайла, отримавши звістку з Поділля, що місцева шляхта, очолена католицьким біскупом Павлом, 
Грицьком Кердеєвичем і Михайлом та Теодором Бучацькими, ув'язнила подільського намісника Дов- 
гірда і захопила подільські замки Кам'янець, Смотрич, Скалу і Червоногород." Свидригайло навіть 
заявив, що не відпустить короля, поки той не поверне Поділля Литві. 7.11.1430 р. у Тракаї було 
підписано угоду про повернення Поділля. Угода, правда, передбачала польсько-литовський з'їзд 
15.08.1431р., на якому мали бути розглянені всі спірні питання, в тому числі і подільські. Король 
написав грамоту до подільського старости з наказом передати подільські замки намісникові Свид
ригайла. Але польські урядовці не виконали королівського наказу. Михайло Бучацький не збирався 
здавати кам'янецький замок. Князь Федір Острозький обложив Смотрич, але не зумів його здобути. 
Фактично війна вже розпочалася.

У 1431 р коли прибуло друге посольство з вимогами повторних них виборів і васальної при
сяги, Свидригайло не стримався і вдарив по обличчі посла Я. Л. Бжеського. Третє посольство він 
наказав ув'язнити. У відповідь поляки обложили Луцьк, Олеськ і Кременець. У тилу в них вибухнуло
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повстання українського населення Белзького князівства. Продовжувались бойові дії на Поділлі. Тоді 
король повернув старому Федору Любартовичу Володимирське князівство і роздав уділи його синам. 
На цей період це були єдині з литовських, українських і білоруських князів, які підтримали політику 
Владислава-Ягайла і його польських радників.

Свидригайло Ольгердович не спішив продовжувати війну, як слушно зауважив М. Грушев- 
ський.'° Він налагодив союзні відносини із своїм давнім знайомим Сігізмундом Люксембургом, який 
на той час вже став імператором і переніс на Свидригайла свої плани організації окремого від 
Польші Литовсько-Руського королівства. У червні 1431 р. було підписано угоду про союз з хресто
носцями. Разом із Свидригайлом цю угоду підписали Семен-Лугвеній Ольгердович, Зигмунт Кейс- 
тутович, Олелько Володимирович, Федір Корибутович, Семен і Михайло Івановичі Гольшанські та 
інші князі." Відповідні угоди були укладені з ординцями, господарем Молдови та чеськими гуси
тами. Свидригайло підтримував удільну систему і практично всі русько-литовські князі продовжували 
стояти за ним.

Перша велика битва між противниками відбулася 31.07.1431р. недалеко від Луцька на пере
праві через Стир. Свидригайло не зумів завадити переправі королівського війська через Стир і 
відступив до Степані, доручивши оборону Луцька одному з кращих своїх воєвод -  Юрші. і король, 
і великий князь не проявляли активності, обох звинувачували у небажанні вести війну. Владислав- 
Ягайло навіть змушений був передати командування мазовецько-белзькому князю Земовиту. Воє
вода Юрша відстояв Луцьк, Богдан Рогатинський -  Олеськ, а князь Михайло Болобан -  Кременець. 
Сутички і бої відбувалися в Белзькому і Холмському князівствах і на Поділлі, куди на допомогу 
князю Федору Острозькому прибули загони молдовського господаря Олександра. В цілому ситуація 
складалася на користь великого князя литовського, і в цей час Свидригайло пішов на підписання 
перемир'я з королем. 26.08.1431р. король підписав це перемир'я, безперечно вигідне для польської 
сторони, а 1.09.1431р. у Чарторийську Свидригайло Ольгердович ратифікував його. Грамоту підпи
сали 9 князів, серед них Зигмунт Кейстутович, Олелько і Іван Володимировичі, Юрій Лигвенійович, 
Семен Гольшанський, Іван Семенович, 42 магнати, з них 20 -  литовських."

Свидригайло вимагав повернення захоплених волинських замків, а також передачу решти По
ділля. Крім того він хотів, щоби його союзники хрестоносці та молдовани брали участь у польсько- 
литовських з'їздах. З цієї причини не відбувся з'їзд 2.02.1432 р. В цей період Свидригайло явно 
не використав свого становища. У квітні 1432 р. в Серадзі польські політики запропонували визна
ти його великим князем на тих самих умовах, на яких було визнано великим князем Вітовта. Вони 
були готові визнати його навіть регентом королівства при старому королі Владиславі-Ягайлі. За це 
великий князь повинен був розірвати союз з хрестоносцями і відмовитися від претензій на Західне 
Поділля.

Свидригайло Ольгердович відмовився від польських пропозицій, але рівночасно нічого не зро
бив, щоби використати свою перевагу. Не можна, однак, і звинувачувати його у бездіяльності. 
15.05.1432 р. він підписав нову угоду про трирічний союз з Орденом і Молдовою, закріпив союз з 
великим князем тверським Борисом Олександровичем, з двоюрідною сестрою якого Анною Іва
нівною він одружився у 1430 р., вів переговори навіть з мазовецькими князями."

Але в даній ситуації це була втрата часу. Поляки готували у Литві переворот. Організатора
ми цього перевороту були, напевно, серадзький каштелян Ян Заремба і віленський католицький 
біскуп Матвій. Сам Свидригайло у всьому звинувачував князя Семена Гольшанського. Дядько коро
леви Софії мав підстави схилятися до польської сторони, можливо, сподіваючись при юних племін
никах зайняти вище становище."* Змовники вирішили заарештувати або вбити Свидригайла і про
голосити великим князем литовським стародубського князя Зигмунта Кейстутовича, який був готовий 
скласти васальну присягу. У випадку загибелі Свидригайла, Зигмунт Кейстутович залишався єдиним 
з прямих нащадків Ольгерда і Кейстута, так що інших претендентів просто не було. Змова почала 
готуватися ще в кінці весни 1432 р ., так як Зигмунт Кейстутович не підписав травневої угоди з 
хрестоносцями. Свидригайло довіряв стародубському князю і вважав, що останнього схилив до 
перевороту Семен Гольшанський. Змову підтримали також Олелько та Іван Володимировичі, сини
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колишнього київського князя Володимира Ольгердовича, які тримали Слуцько-Копильське та Бель- 
ське князівства.

31.08.1432 р. Зйгмунт Кейстутович з своїми прихильниками несподівано напали на Свидри- 
гайла в Ошмянах. Великому князю вдалося уникнути полону або загибелі і втекти у Полоцьк. В руки 
змовників потрапила лише його дружина Анна. Змовники проголосили великим князем Зигмунта. 
Литва розділилася на два табори. Українські князівства, Смоленськ, Полоцьк і Вітебськ залишилися 
на стороні Свидригайла. У самій Литві в 1432 р. гетьман Румбольт і троцький палатин Янут пішли 
на ешафот за спробу вбити Зигмунта. Окрім князів, які були учасниками змови, всі інші Гедиміно- 
вичі і Рюриковичі залишилися на стороні Свидригайла. Причина крилася в тому, що Зйгмунт Кейсту
тович стояв на позиціях унітарної держави і зрівнення титулованої аристократії з рештою шляхти." 
Це була позиція польського уряду і, напевно, новий великий князь прийняв й разом з васальною 
присягою, засвідченою грамотою від 15.10.1432 р., якою він відмовлявся від Поділля, а також спір
них волинських прикордонних волостей -  Олеська, Ратна, Ветли, Лопатина. Через цю позицію Зиг
мунта Кейстутовича до Свидригайла перейшли сини Семена Гольшанського і князь Дмитро-Сангушко, 
який був у королівському таборі. Практично не дав ефекту і урядовий привілей, виданий відразу 
по відновленню унії 1432 р ., яким було декларовано рівноправність литовської і руської знаті. Отже 
протистояння Свидригайла Ольгердовича і Зигмунта Кейстутовича не слід розглядати чисто як про
тистояння українсько-білоруської знаті і знаті литовської, що декларувала тодішня польська пропа
ганда і, в першу чергу, провідник польської політики краківський біскуп Збігнєв Олесніцкий. Це було 
протистояння, прихильників унітарної держави і старої удільної системи. Для українських і біло
руських князів збереження їх уділів було і збереження їх державності, тоді як перетворення на поль
ські провінції означало втрату такої.

Свидригайло Ольгердович не припинив боротьби. У жовтні 1432 р. польське військо почало 
витісняти з Поділля несвізького князя Федора Корибуговича. їм вдалося здобути навіть Брацлав, 
який був резиденцією князя Федора. Але 30.11.1432 р., отримавши допомогу від ординців і госпо
даря Молдови, князь Федір Корибутович розгромив поляків в лісовій околиці Копистерина, побли
зу Морахви. Грабунок польського обозу завадив воїнам несвізького князя повністю знищити вороже 
військо. А тим часом великий князь Свидригайло Ольгердович дочекався у Полоцьку тверської раті, 
очоленої удільним тверським князем Ярославом Олександровичем, вступив у корінні литовські землі, 
сподіваючись там злучитися з лівонським військом. Однак 9.12.1432 р. у битві під Ошмянами військо 
Свидригайла потерпіло поразку. У складі цього війська було багато українських і білоруських князів. 
У числі загиблих, згідно родоводу, знаходимо одоєвського князя Василя Ю рійовича.У полон пот
рапили мстиславський князь Юрій Лугвенієвич і удільні друцькі князі Василь Семенович та Федір 
Одинцевич.'з Цікаво, що рідна сестра князя Федора Андрійовича була дружиною Зигмунта Кейсту
товича." Та останній залишався у рядах прихильників Свидригайла, не бажаючи змінювати стано
вище удільного князя на становище високого господарського урядника. У полон до Зигмунта Кей
стутовича потрапив і віленський воєвода Дедигольд (Гедигольд).

Поразка під Ошмянами не підірвала сил Свидригайла. Його союзники лівонці, ординці і мол
довани мали вдарити на поляків з різних сторін. Тверська допомога не покидала його війська. У 
січні -  лютому 1433 р. військо Свидригайла пустошило литовські землі, які признали Зигмунта вели
ким князем. Рівночасно досяг успіхів на Поділлі і князь Федько Несвізький, який навіть захопив в 
полон Теодоріка Бучацького. Луцька шляхта, яка спочатку після проголошення Зигмунта Кейстуто
вича великим князем, вислала депутацію до Львова, де перебував старий король Владислав-Ягайло, 
тепер змінила позицію. Пінський князь Олександр Ніс, який був луцьким намісником, швидко вернув 
до свого давнього сюзерена і вже у квітні 1433 р. очолив похід на Холмщину. Йому вдалося розбити 
поляків під Самбором, а потім спрямувати удар проти Берестя. Саме місто було спалене, а здобути 
берестейський замок завадили мазовецькі війська. Й. Вольф висловив здогад, що Олександр Ніс 
повернувся до Свидригайла через те, що луцький замок було у нього забрано і передано Гаш- 
тольду.'з Але ще М. Грушевський звернув увагу, що цей здогад опирається на хибній даті.'з Давній 
прихильник поляків, колишній кам'янецький староста Гриць Кердеєвич, перенесений на Холмщину,
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зумів нанести поразку князю Олександру Носу і, навіть, на короткий час взяти його в полон. Але 
прихильники Свидригайла зайняли околиці Слуцька і Клецька, а також Чорну Русь.

Військо Свидригайла підступило під Вільно, потім повернуло на Тракай. Не здобувши старо
го Тракайського замку, Свидригайло простояв під потужними укріпленнями нового Тракаю, потім 
здобув кам'яний замок у Крево і спалив саме місто. В Молодечно великий князь довідався про по
яву литовського війська, очоленого Петром Монтикирдовичем, яке намагалося його переслідувати. 
Він вислав проти нього рать, очолену князем Михайлом, який наніс литовцям поразку біля с. Копачі. 
Джерела називають князя Михайла воєводою київським. ̂  Ми вважаємо його тотожнім князю Ми
хайлові Болобану, який загинув у битві під Вількомиром у 1435 р.^' Й. Вольф вважав князя Михай
ла Болобана чи Лобана представником родини князів друцьких, молодшим братом князів Івана Баби 
і Івана Путятин Для такої версії зовсім немає підстав. Маловірогідно, щоби друцький князь міг опи
нитися в Кременці у 1430-1431 рр.

Зрештою Й. Вольф вагався щодо походження князя Михайла Семеновича і відніс його до 
друцьких князів, виходячи з імені батька. На нашу думку, князь Михайло Семенович на прізвисько 
Болобан був сином князя Семена Івановича Гольшанського, одного з організаторів змови проти 
Свидригайла у 1432 р. Незважаючи на те, що сам князь Семен і його брат Михайло загинули у 
1433 р., син Семена -  князь Данило Семенович загинув в битві під Вількомиром як прихильник 
Свидригайла. Очевидно, що таку ж долю розділив і його брат Михайло. їх дядько Михайло Іванович 
був київським намісником з 1422 р., тобто реально київським удільним князем. У 1432 р. він підтри
мав змову Зигмунта Кейстутовича через що втратив Київ. Від нового сюзерена він отримав Борисов, 
біля якого на р. Березині його захопив в полон Свидригайло і наказав відправити у Вітебськ, де 
нещасного князя було втоплено у Західній Двині у 1433 р. Після зради князя Михайла Івановича, 
великий князь Свидригайло Ольгердович, який утримав Київ, передав його племіннику князю Ми
хайлу Семеновичу Болобану. Те, що ворожий до Свидригайла літописець назвав князя Михайла 
воєводою, не повинно дивувати, позаяк літопис редагувався після ліквідації Київського князівства 
і удільної системи взагалі. На той час існування окремих уділів носило формальний характер. Немає 
нічого дивного, що сини старого Семена Гольшанського, який згадується ще в грамоті 10.10.1388 р., 
обрали свій шлях, відмінний від шляху батька і дядька, підтримавши князя Свидригайла, від якого 
отримали значні володіння.

Свидригайло здобув іжеславль, Мінськ і Борисов, але від Лукомля повернув назад, відпус
тив дружини своїх васалів і рушив до Києва. ̂  Можливо, що причиною була зрада його союзників 
ординців і молдован. У 1433 р. господарем Молдови став ілляш!, який одружився з Марією Голь- 
шанською, сестрою дружини Владислава-Ягайла королеви Софії. Незабаром господар Молдови зло
жив васальну присягу Польші. Можливо, що саме відхід Молдови і злоба проти Марії спричинилися 
до пімсти Свидригайла на й дядькові Михайлові Івановичу. Ординці ж замісь допомоги напали на 
київські околиці.

Восени 1433 р. князь Зигмунт Кейстутович невдало пробував здобути Мстиславль, а до кінця 
року Тевтонський Орден підписав з поляками мир на 12 років.

На початку 1434 р. король Владислав-Ягайло прибув у Литву. Разом з Зигмунтом Кейстуто- 
вичем вони намагалися провести переговори з Свидригайлом. Але останній на переговори не йшов. 
Більшість князів ще підтримували його, а на допомогу мав прибути лівонський магістр. На початку 
літа 1.06.1434 р. помер старий король Владислав-Ягайло. Безкоролів'я в Польші, здавалося, було 
на руку Свидригайлові, але він не зміг ним скористатися. Можливо, що частина його соратників 
вже розчарувалася в довгій і виснажливій війні. Від перемін у Кракові вони очікували певних вигод 
для себе.

Першим спробував луцький намісник князь Олександр Ніс. Він піддався Зигмунту. Але той 
змусив передати Луцьк своєму наміснику Гаштольду. Слідом досить несподівано зрадив князь Федь- 
ко Несвізький. Він піддав королю Кременецьке князівство. Свидригайло відразу ж наказав схопити 
зрадника і стратити його разом з сім'єю. Але на допомогу Федькові виступили руський староста
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Вінцентій з Шамотул і кам'янецький староста Михайло Бучацький, які врятували його з полону. Тоді 
несвізький князь 14.09.1434 р. зложив присягу на вірність королю, передаючи Польші Поділля і 
Кременецьке князівство, з умовою, що ці землі залишаться у його держанні.

Подібна змова була і в Києві, який Зигмунт вирішив надати Олельку Володимировичу, як 
спадкоємцю князя, якого кияни любили. Однак Свидригайло встиг послати у Київ івашка Мониви- 
довича, який не пустив туди противників. Напевно князь Михайло Болобан в той час знаходився у 
війську, яке готувалося вторгнутися в литовські землі, але не змогло цього зробити через проливні 
дощі.

Зрозуміло, що коли у Смоленську викрилася змова, учасником якої був митрополит Герасим, 
зобов'язаний своїм возвишенням Свидригайлові, нерви у князя не витримали і він спочатку ув'язнив 
митрополита, а потім наказав його спалити.

На початку 1435 р. Свидригайло повернув собі Луцьк, Кременець і все Східне Поділля. На
місником туди було поставлено вірного івашка Монивидовича. Та й сам несвізький князь Федір Ко- 
рибутович, обдурений поляками, повернувся до Свидригайла і був прощений, напевно, завдяки 
брату князю Зигмунту Корибутовичу.

Зигмунт Корибутович був одним з кращих лицарів свого часу. Він виховувався з сестрою при 
польському дворі, очевидно як заложник при своєму непокірному батькові Дмитрові-Корибуті Оль- 
гердовичу. Отримав добру військову підготовку і католицьке виховання. Довший час бездітний Вла- 
дислав-Ягайло бачив у ньому свого спадкоємця. У битві під Грюнвапьдом князь Зигмунт Корибутович 
командував 51-ю польською хорогвою, яка йшла під литовським гербом «Погоня". ̂  Далі він відзна
чився у цій війні, здобувши у 1414 р. Ріссенбург біля Ельблонга. У 1411-1417 рр. князь Зигмунт Ко
рибутович мав власний двір у Кракові при королівському дворі. З 1418 р. разом з князем Федором 
Острозьким він прибув у Чехію до гуситів, які розглядали його як претендента на королівську ко
рону і навіть проголосили королем. Певний час Польша використовувала гуситську карту для тиску 
на імператора і папу у суперечці з Орденом. З часом ця карта стала непотрібною, а фігура самого 
Зигмунта Корибутовича незручною для польських політиків. Тому і Збігнєв Олесніцкий став одним 
з головних ворогів князя Зигмунта. У 1431 р. Зигмунт Корибутович разом з вождями гуситів Проко
пом Великим, Петром Пайнеєм, Бедріхом з Стражниці, Вільгельмом Косткою з Поступіц взяв участь 
у дискусії при дворі Ягайла. Польша остаточно відмовила гуситам у допомозі.

Зигмунт Корибутович залишився в Польші і спробував зав'язати відносини з Свидригайлом. 
Його листа перехопили. Князю довелося втікати в Тевтонський Орден. Там він зайнявся навчанням 
орденських військ гуситських методів війни. 26 Лише у серпні 1434 р. через Лівонію князь Зигмунт 
повернувся у Литву і зустрівся з Свидригайлом.

Свидригайло розумів, що час почав працювати проти нього. Змови і невдачі 1434 р. підга
няли його до дії. Приїзд Зигмунта Корибутовича, повернення Федора Корибутовича, Івана Володи
мировича, одруженого з сестрою королеви Софії, та інших князів, давало останні надії на успіх. 
Він домовився з імператором та Тевтонським Орденом, щоб ті своїми діями не дали полякам змоги 
прийти на допомогу Зигмунту Кейстутовичу. Сам Свидригайло знову отримав допомогу від Твер
ського князівства, Орди і Лівонського ордену. Поляки однак змогли прислати своєму васалу 4 тисячі 
латників. Номінально литовсько-польське військо, чисельність якого сягала 9, 5 тисяч, очолював син 
великого князя Михайло Зигмонтувич, фактично військом командував польський воєвода Якуб з Ко- 
билян, досвідчений полководець, учасник битви під Грюнвальдом і Великої Війни з Тевтонським Ор
деном.

Військо Свидригайла Ольгердовича числило 11 тисяч, серед них було 6 тисяч ратників вели
кого князя і більше 50 дружин удільних князів, 3 тисячі лівонських хрестоносців, 1, 5 тисячі чеських 
таборитів і 500 ординців. Ця різнорідна армія мала аж трьох полководців: самого Свидригайла Оль
гердовича, Зигмунта Кейстутовича і магістра Керскорфа. З них талант полководця був лише у Зиг
мунта Кейстутовича.
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Вирішальна битва відбулася 29 -3 0 .0 8 .1435 р. біля Вількомира на р. Святій. У цій битві Свид- 
ригайло потерпів важку поразку і ледве зумів втекти до Полоцька. ̂  Одною з головних причин пораз
ки була відсутність єдиного командування і різнорідність дій окремих підрозділів війська Свидри- 
гайла. Лівонський магістр, ландмаршал і більшість комтурів та лицарів загинули. Зигмунт Кори- 
бутович, важко поранений в голову і шию, потрапив в полон і помер від ран. В битві полягли 
мстиславський князь Ярослав Лугвенієвич, київський князь Михайло Семенович Болобан, князь Да
нило Семенович Гольшанський і вяземський князь Михайло Львович. В полон потрапило 42 князі, 
серед них Федір Корибутович і Іван Володимирович, брат Олелька Володимировича. ̂  Більшість по
лонених князів просиділи в ув'язненні до самої загибелі Зигмунта Кейстутовича.

Свидригайло Ольгердович після такої страшної поразки не склав рук. Він витримав у Вітеб
ську облогу литовського війська, а весною 1436 р. з'являється у Києві. Сіверщина і Київщина відразу 
ж об'єднуються під його рукою. З допомогою ординців він знову опановує Поділля і Волинь з Луць
ком. Власне ці землі відразу повернулися до нього, як тільки-но стало відомо про його повернення. 
Однак на князя Свидригайла чекав новий удар, страшніший за поразку під Вількомиром. Після того, 
як 31.12.1435 р. Тевтонський і Лівонський Ордени уклали з Польшею мир, відмовившись від союзу 
з Свидригайлом, пов'язані з балтійською торгівлею Полоцька і Вітебська землі піддались Зигмунту 
Кейстутовичу. Практично вся Білорусія опинилася в його руках.

Тепер Свидригайло міг розраховувати лише на підтримку української еліти. Значна частина 
його прихильників, які вціліли після поразки під Вількомиром, тепер перебирались на українські 
землі ближче до володінь Свидригайла. Спроба останнього домовитись з поляками у серпні 1436 р. 
результатів недала, але князь зумів знайти спільну мову з конфедерацією шляхти Львівської, Га
лицької, Перемишельської, Сяніцької, Холмської, Белзької і Подільської земель, яка домагалася 
зрівнення прав з коронною шляхтою, у зв'язку із втратою цими землями свого окремого статусу. 
Свидригайло пообіцяв свою підтримку місцевій шляхті в обмін на й підтримку на переговорах з ко
ролем. Полякам він обіцяв передати Волинь з Луцьком в обмін на гарантію володіння Сіверською, 
Київською землями і Східним Поділлям з Брацлавом, які по його смерті мали відійти також до 
Польші. Остання стала схилятися до такого компромісу. Польський гарнізон з галицької шляхти 
навіть був впущений у Луцьк. Але спроба Зигмунта Кейстутовича опанувати силою Київ у вересні 
1436 р. закінчилася поразкою його війська від воєводи Юрші, який отримав допомогу від ординців.

Немає ніяких підстав вважати, що протягом 1437-1438 рр. Зигмунту Кейстутовичу вдалося ви
тіснити Свидригайла з Сіверщини і Київщини. Він продовжував утримати Брацлавщину, а титул 
луцьких старост носили лідери галицької шляхти, які підтримували Свидригайла. Крім того поляки 
вже були незадоволені спробами великого князя Зигмунта Кейстутовича позбутися польської опіки 
і забезпечити успадкування литовського престолу його сином.

Лише у 1439 р. луцька еліта, побоюючись, що Волинська земля буде перетворена у польську 
провінцію, погодилася присягнути великому князю Зигмунту Кейстутовичу. ̂  Напевно тоді ж при
сягнула еліта і в Киїйській та Сіверській землях. Свидригайло утримав лише Східне Поділля і частину 
Східної Волині. Деякі історики вважають, що його зовсім позбавили володінь, але джерела таких 
підстав не дають. Навряд чи отримав би Свидригайло назад всю Волинь і Турів, якби у 1439 р. 
втратив абсолютно всі свої володіння, і змова проти Зигмунта Кейстутовича по суті була продов
женням боротьби між ним і Свидригайлом. Очолювали й князі Іван та Олександр Чарторийські, які 
присягнули Зигмунту Кейстутовичу лише десь у 1439 р. Князь Зигмунт Кейстутович був убитий змов
никами у березні 1440 р. на Вербну неділю.

Свидригайло повернув собі всю Волинь. Його прихильники були готові знову підтримати ста
рого князя у боротьбі за великокнязівський престол. Уряд спішить у 1440 р. відновити Київське 
князівство, щоби цього не зробили прихильники Свидригайла силою. Король Владислав Ягеллончик 
у зв'язку з Флорентійською унією проголошує рівність православних у правах з католиками. Прис
ланий у Литву намісником, молодший брат короля Казимір змушений прийняти великокнязівське 
достоїнство. На з'їзді у Парчеві поляки прийняли план розділу Великого Литовського князівства між 
Казиміром, Михайлом Зигмунтовичем і старшим з мазовецьких князів Болеславом iV Болеславичем.
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Щоб ліквідувати українські і білоруські князівства Польша була готова дозволити появу Великої Ма- 
зовії. Але цей план провалився. А у 1446 р. через князів Василя Красного та Юрія Семеновича Ка- 
зимір Владиславович відмовився успадкувати брату польську корону. Унія фактично була розірвана, 
хоч і не надовго.

Волинь зберегла незалежність до самої смерті Свидригайла в Луцьку. Помираючи у 1452 р. 
вже глибоким старцем, Свидригайло Ольгердович закликав своїх соратників не пускати на Волинь 
поляків... Але сама Волинь була вже сильно ослаблена роздробленням н земель на уділи самим 
Свидригайлом Ольгердовичем, який був змушений компенсувати своїм прихильникам втрату їх во
лодінь в інших землях. Фактично на час його смерті Волинь перетворилася в конфедерацію удільних 
князівств. Казимір Владиславович підтвердив старі надання, щоб полегшити анексію князівства. 
Дубровицьке, Степанське, Острозьке, Заславське, Корецьке, Чарторийське, Кпеванське, Збаразь
ке, Каширське, Кобринське, Ковельське, а також ще ряд дрібніших князівств складають складну по
літичну мозаїку Волині. У кожному князівстві вже зріють суперечності серед спадкоємців, готових 
роздроблювати їх далі.

Свидригайла підтримувало багато князів. Крім вже згадуваних вище Острозьких, Корибуто- 
вичів, Гольшанських, Чарторийських, Мстиславських і Носів-Пінських можна назвати ще з багато 
родин Рюриковичів і Гедиміновичів. Більшість з них осіло на Волині.

Федір Острозький після невдач на Поділлі відійшов на другий план, мабуть з огляду на вік. 
Під час поразок Свидригайла він, мабуть, прийняв чернецтво у Києво-Печерському монастирі. Його 
син Василь залишився із Свидригайлом і займав уряд турівського намісника між 1446-1450 рр.

Несвізький князь Федір Корибутович пробув у в'язниці до смерті Зигмунта Кейстутовича у 
1440 р. На той час Кременецьке князівство, яке він тримав у 1432-1435 рр ., опинилося під контр
олем уряду. Цей контроль був забезпечений діяльністю Дениска Мукусійовича, свого часу видного 
соратника Свидригайла. Дениско, який ще у 1436-1437 рр. підтримував Свидригайла, і був поста
влений намісником цих земель, напевно у 1439 р. присягнув Зигмунту Кейстутовичу, а пізніше -  
Казимиру Владиславовичу. За цю свою лояльність великий князь привілеєм 1442 р. надав йому 
Збараж з округою. Всупереч цьому привілею спадкоємці Федора Корибутовича, ще при житті Де
ниска повертають собі Збараж з округою, з' Збаразьке князівство, мабуть, було організовано за 
наданням Свидригайла Ольгердовича, який продовжував титулуватися великим князем і, як сюзерен 
Волині, природньо, вважав Кременецький повіт своєю територією. Перший князь збаразький Микола 
згадується в документі 1456 р., де говориться про кордони Польші і Литви.^ Ми вважаємо, що князь 
Микола був сином Федора Корибутовича і братом Юрія та Івана Несвізьких, а також Василя (чи 
Дашка?) Федоровича, чиї потомки стали князями збаразькими. Уряд змушений був визнати надання 
Свидригайла і залишити князівство за Корибутовичами. Мокосійовичі зберегли окремі володіння у 
Кременецькому повіті.

Двоє синів Семена Гольшанського зложили голови під Вількомиром, третій -  Юрій Семено
вич отримав від Свидригайла Дубровицьке і Степанське князівства, що було підтверджено Казиміром 
Владиславичем. Ці лени перейшли до Гольшанських в середині XV ст. Юрій Семенович залишився 
послідовником ідеї незалежності Великого Князівства Литовського. У 1446 р. він був одним з керів
ників литовського посольства на Петриковському сеймі, де було оголошено про відмову Казиміра 
Владиславича зайняти після брата польський престол.

Іван і Олександр Чарторийські після вбивства Зигмунта Кейстутовича у 1440 р. емігрували у 
Московську державу, де знайшли підримку у князя Дмитра Шемяки. Олександр був псковським 
(1443-1447, 1456-1460) і новгородським (1447-1455). Відмовившись від присяги московському кня
зю, він вернувся у Литву, де йому було повернено Чарторийське князівство. Іван повернувся разом 
з братом і отримав частину Трубчевського князівства. їх молодший брат Михайло залишався із 
Свидригайлом з 1440 р. В останні роки правління Свидригайла він був брацлавським старостою, 
тобто управляв Східним Поділлям. Напевно Михайло Васильович тримав Чарторийське князівство 
у 1440-1460 рр ., коли його старші брати були в еміграції.
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Юрій Лугвенієвич після полону під Ошмянами у 1432 р. емігрував у Новгород Великий, де 
княжив у 1432-1440 рр. Після вбивства Зигмунта Кейстутовича, він очолив оборону повсталого Смо
ленська і знову був змушений перебувати в еміграції у Москві до 1442 р. Після повторного повер
нення у Литву йому було віддано знову його Мстиславське князівство. ^

У 1440 р. серед прихильників Свидригайла був князь Михайло Костянтинович Курцевич, на
щадок Корятовичів. Від Свидригайла Курцевич отримав Буремльський уділ в Луцькому повіті. Це 
надання було підтверджене королем у 1452 р. по смерті Свидригайла. ̂

Підтримували Свидригайла четвертинський князь Іван Олександрович, знаний з актів 1432- 
1451 рр .; князь Гліб Юрійович Довговд, служебнику якого привілеєм 1450 р. дружина Свидригайла 
Анна підтвердила землі;^ друцькі князі Іван Баба, Іван Путята, Василь Красний, Дмитро Сокира; 
князь Борис Іванович Глинський; сини князя Гурка Федоровича, які тримали Кроснічин до 1433 р.; 
городенський князь Митько Давидович, який перебував в полоні у Зигмунта Кейстутовича в 1432- 
1440 рр .; незнаного походження князі Козеки, які отримали на Волині володіння від Свидригайла 
у 1445 р. пінський князь Юрій Семенович, який був у Луцьку 10.02.1452 р. в момент смерті Свид
ригайла Ольгердовича разом з його вірним воєводою Юршею;^ у різні періоди князі Сангушки і, 
напевно, родоначальник Ружинських -  князь Іван, внук чи правнук Олександра Наримунтовича, який 
отримав Ружин біля Ковеля.^

Непросто складались відносини Свидригайла з бельським князем Іваном Володимировичем. 
Свояк короля Ягайла спочатку пішов за своїм старшим братом Олельком і Свидригайло навіть ув'яз
нив його дружину. Під Вількомиром Іван Володимирович вже воював на стороні Свидригайла і пот
рапив в полон. Сім'я його залишилася в Литві, а сам князь мусив емігрувати. У 1445-1446 рр. він 
княжив у Новгороді Великому.

Вмираючи, Свидригайло Ольгердович закликав до Луцька своїх соратників і литовські війська, 
щоб не допустити захоплення Волині поляками. Після його смерті Волинь зберегла статус автономної 
землі, де князівські родини змагалися за уряди старости володимирського та маршалка волинсько
го, а волинські уділи поступово перетворилися у приватні володіння і майорати. Формальне існу
вання окремих з них поступово втратило свій політичний зміст. Після Люблінської унії 1569 р. ніщо 
вже не заваджало утворити на колишніх землях держави Свидригайла Ольгердовича Волинське і 
Брацлавське воєводства.
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27. ЧАРГОРІЙСЬКЕ (до 1384-1795)
1 КЛЕВАМСЬКЕ (після 14607-1795) КНЯЗІВСТВА

Чарторийський уділ правдоподібно був утворений у 1384-92 рр ., коли великий князь литов
ський Ягайло добивався підпорядкування Волині і скорочував володіння Федора Любартовича, який 
став його васалом. Костянтин Ольгердович підтримував у всьому брата Ягайла. Разом з ним служив 
великому князю його син Василь. Така служба не могла не бути поміченою і Василь Костянтино
вич, очевидно став першим удільним чарторійським князем.' На користь цього припущення свідчать 
і літописні повідомлення про синів Василя Костянтиновича. Вони названі Чарторийськими, що є 
свідченням, що принаймі їх батько володів цим князівством. Але не виключено, що це князівство 
було надане ще їх дідові Костянтину Ольгердовичу волинським князем Любартом Гедиміновичем.

Всі три брати Васильовичі активно підтримували Свидригайла Ольгердовича. Наймолодший -  
Михайло потрапив в полон у битві при Вількомирі і перебував у темниці до 1440 р. Князь Іван Ва
сильович разом з братом Олександром у 1440 р. організували вбивство великого князя литовського 
Зигмунта Кейстутовича. Після цього обидва мусили втікати у Московську державу. Олександр Ва
сильович довший час був прихильником Дмитра Шемяки. Він займав престоли у Пскові (1443-1447; 
1456-1460) і Новгороді Великому (1447-1455). Але, відмовившись присягати московському князю, 
він знову виїхав у Литву, де йому повернули Чарторийське князівство. Олександр Васильович утри
мував його до своєї смерті після 1477 р. Іван Васильович, який повернувся в Литву раніше, отримав 
частину Трубчевського князівство, де, напевно, і помер." Його дід Костянтин Ольгердович, схоже, 
тримав цю частку в X!V ст. До повернення старших братів у 1440-1460 рр. Чарторийське князівство, 
напевно, утримував Михайло Васильович, який в останні роки життя Свидригайла управляв Східним 
Поділлям. У 1449 р. в Чорториї був замок і дві сотні дворів."

Після смерті Олександра Васильовича князівство перейшло до молодшого сина -  Семена 
(після 1477 -  бл. 1524). Семен Олександрович не мав синів, тому князівство успадкував його дво
юрідний брат Федір Михайлович (бл. 1524-1542).

Старший син Федора Михайловича чарторийський князь Олександр (1542-1571) був одним з 
основних противників входження Волині до складу Польші і організації Волинського воєводства. Все 
життя він присвятив обороні Волині і Поділля від ординців. Навіть ставши волинським воєводою, 
Олександр Федорович не склав присяги королю." У 1547р. з Чарторийського князівства формаль
но було виділено Клеванське, яке отримала молодша гілка. Після смерті Олександра князівство ста
ло поступово розпадатись на низку приватних володінь. Поряд з цим число володінь родини Чар- 
торийських, дякуючи шлюбам з членами інших князівських родин, постійно зростало, хоча ці воло
діння вже не мали характеру уділу. Тим не менше старші в роді Чарторийських продовжували фор
мально вважатися удільними князями і відповідно титулувалися князями на Чарторийську і Литовежу. 
У своїй столиці вони бували рідко. Чортория занепала і за люстрацією 1629 р. мала тільки 90 димів. 
На правому березі Случі в той час виникла Нова Чортория, але і вона не стала більш-менш знач
ним центром. У кінці XV! ст. Чарторийські стали католиками і перетворились на польських патріотів. 
Формально князівство було ліквідовано 1793 р.

Першим клеванським князем був Михайло Васильович (після 1460 -  до 1489), який залишив 
Чарторийськ після повернення брата Олександра. Вперше як володіння Михайла Чарторийського 
Клевань згадується в документі 1456 р. На нашу думку воно було надане князю Михайлу Васильовичу 
ще Свидригайлом. Михайло Васильович був маршалком у Свидригайла і брацлавським намісником. 
Пізніше він зберіг уряд брацлавського старости і очолив оборону Брацлава від ординців у 1478 р." 
В 1475 р. князь Михайло Васильович розпочав у Клевані будівництво кам'яного замку, рештки веж 
якого збереглися і до нині. Це будівництво тривало при його сині Андрієм, який тримав Клеван-
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ське князівство між 1489 -  1491рр. і завершилося у .1495 р. при наступному сині Федорі (п. 1491 -  
1524). Федір Михайлович в 1524 р. успадкував і Чарторийське князівство, об'єднавши обидва уді
ли.

Клеванський уділ був відновлений актом 19.06.1547 р., коли чарторийський князь Олександр 
Федорович передав його молодшому брату Івану. 18.09.1547 р. князь Іван Федорович одружився з 
заславською княжною Анною, дочкою князя Кузьми Івановича, а у 1555 р. виграв суперечку з Ра- 
дзивилами за Клеванські грунти, Смошев, Лихорчизну і Городище.* Князь Іван Федорович був кпе- 
ванським князем у 1547-1567 рр.

Його нащадки титулувалися «князями на Клевані". З них найбільш відомим був Юрій Івано
вич (1581-1626), який займав уряди луцького старости і волинського воєводи. Він був учасником 
оборони Корфу і битви під Белградом. Формально Клеванське князівство теж існувало до 1793 р /  
Юрій Іванович перейшов в католицьку релігію і у 1610 р. збудував у Клевані дерев'яний костьол, який 
у 1630 р. при його сині Миколі-Юрію було перебудовано на кам'яний. Тоді ж було реставровано 
замок і заложено в ньому єзуїтську колегію. За люстрацією 1629 р. у Клевані було 306 димів, тобто 
бл. 1,5 тис. населення, що дозволяє віднести цю столицю до значних волинських міст.

' Stadnicki К. Synowie Gedymina. Lw., 1881, s. 237-239; Woiff J. Rod Gedymina. Dodatki i poprawki do 
dziei gr. K. Stadnickiego «Synowie Gedymina", «Oigierd i Kiejstut", «Bracia Wiadysiawa Jagietiy" we Lwowie 1867. 
Kr., 1886, s. 170-171
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з Литовская метрика, отд. 1, ч. 1. Книги записей, т. 1, СПб., 1910, с. 112 
< Woiff J. Kniaziowie Litewsko-Ruscy.., s. 33 
з Woiff J. Kniaziowie Litewsko-Ruscy.., s. 29
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П О РИ Ц ЬКЕ (1 5 2 6 -1 6 4 0 )
1 ГРИСГЕНСЬКЕ (1 5 2 6 -1 6 2 1 ) КНЯЗІВСТВА.

Загадковою особою залишається наймолодший син Дмитра-Корибуга Ольгердовича -  Федір. 
Його діяльність припадає на 1422-1440 рр. У польській науці протягом довгого часу тривала дис
кусія щодо тотожності Федора Корибутовича з Федком Несвізьким, в якій брали активну участь 
Ю. Пузина,' 3. Радзіміньский/ А. Прохазка/ В. Семкович/ Я. Якубовський/ О. Галецький" і ін. За
кінченою цю дискусію вважати не можна, але тотожність Федора Корибутовича з Федком Несвізьким 
виглядає досить правдоподібною.

Після втрати сіверських володінь Дмитро-Корибут Ольгердович зберіг Несвізьке князівство, яке 
успадкував Федір. Як і старші брати Іван та Зигмунт, він активно підтримував Свидригайла Ольгер
довича, від якого отримав Кременецьке князівство, після чого успішно провадив війну з поляками 
за Поділля у 1432-1434 рр. Як подільський староста, сподіваючись закріпити за собою отримані 
землі, зрадив Свидригайлу і передав полякам контрольовану територію. Король Ягайло підтвердив 
йому надання Кременця і Брацлава, але поляки зайняли ці території своїм військом. Федір Кори- 
бутович вернувся до Свидригайла, був ним прощений, можливо завдяки брату Зигмунту, взяв участь 
у битві під Вількомиром у 1435 р ., де потрапив в полон і пробув у темниці до .1440 р. Традиція 
приписує цьому князю заснування Збаража, Вишнівця і Винниці.

Збараж і значну частину колишніх володінь Федора Корибутовича отримав боярин Дениско Му- 
кусійович, але вже під 1456 р. згадується збаразький князь Микола.? Напевно, на підставі надання 
Свидригайла Корибутовичі силою витіснили Дениска і уряд змушений був погодитися з таким станом 
речей і признати фактичне утворення Збаразького князівства, першим князем якого був син Федора 
Корибутовича -  Микола.

Наступним збаразьким князем став Василь Федорович, який до того з братом Юрієм володів 
Несвізьким князівством. Востаннє в документах він згадується під 1463 р. Традиція роду Вишневець- 
ких, зафіксована у ранніх генеалогіях XVi-XViicT., вважала родоначальником Вишневецьких Дашка 
Федоровича. В документах він не зафіксований, а наступний збаразький князь Василь, був напевно, 
сином Василя Федоровича, а не Дашка Федоровича. Раніше ми схилялися до версії ранніх родо
водів/ але перевіривши ще раз аргументи Ю. Вольфа/ приймаємо його версію.

У 1474 р. після довгої облоги ординці здобули кам'яний збаразький замок. Більшість оборонців 
і князь Василь Васильович загинули. Після смерті Василя Васильовича князівство розпалося на ряд 
уділів. Збаразький уділ отримав другий син Семен Старший. У Василя Васильовича було троє синів, 
які носили ім'я Семен. Семен Старший Васильович (1474 -  після 1482) тримав Збаразьке, Несвізьке 
і Колодяжинське князівства і займав уряд старости кременецького. Його син князь Андрій Семенович 
(після 1482 -  після 1528) розбив ординців під Вишневцем у 1517 р. Його старші сини Микола (після 
1528 -  1574) і Стефан (після 1528 -  1585) розділили князівство на частки. Маленькі частки отри
мали і їх молодші брати Юрій, Михайло та Владислав. Вони носили прізвище Збаразьких, але без 
титулу «князь на Збаражу". Обоє старших братів займали високі уряди і отримали значні володіння 
у інших землях. Князь Микола Андрійович був старостою кременецьким і справцею воєводи київ
ського. Князь Стефан Андрійович займав уряди воєводи київського і каштеляна троцького. Обидва 
брати впливали на політику королівства. Збаразьке князівство по смерті Стефана Андрійовича, син 
якого помер за життя батька, перейшло повністю до його племінника Януша Миколайовича (1574- 
1608), який займав уряди кременецького і пінського старости та брацлавського воєводи (1576-1608).
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У 1583 р. в Збаражі було 284 будинки в яких жило бл. 1420 чол., серед ремісничих цехів 
найбільш численні і багаті були кушніри, шевці, кравці і тесляри. Було також багато купців. В 
1598 р. ординцям знову вдалося здобути замок. Тому у 1620-х рр. було збудовано новий замок з 
чотирма бастіонами.

Останніми збаразькими князями були його сини Єжі (11631) -  пінський і сокальський староста, 
коронний крайчий (1612-1619), коронний підчаший (1619-1620), краківський каштелян (з 1620), та 
Криштоф (Ї1627) -  кременецький староста і коронний конюший (з 1615).'° До того часу вигасли і мо
лодші гілки князів Збаразьких і їх володіння по частках перейшли до інших пов'язаних з ними родин. 
Сам Збараж з основною частиною князівства відійшов до володінь князя ієремії Вишневецького.

Найстарший син збаразького князя Василя Васильовича -  Михайло отримав Вишневецьке 
князівство. Можливо, що перед ним це князівство тримав його дядько Солтан Федорович, най
молодший з синів Федора Корибутовича, який помер у 1472 р. На той час Вишневець вже був знач
ним містом, яке згадується у 1434 -  1463 рр. Старша традиція відносила заснування Вишнівця до 
1395 р. і приписувала його князю Корибуту-Дмитру, який ніби-то отримав ці землі від Вітовта після 
повернення з еміграції, що досить правдоподібно." Князь Михайло Васильович помер бл. 1517р. При 
ньому під Вишневцем відбулися дві знамениті битви з ординцями. У 1494 р. татари розбили військо, 
очолене вишневецьким князем, а у 1512 р. литовсько-українське військо, очолене гетьманом 
кн. К. і. Острозьким розгромило тут 26-тисячну орду.'"

Сини Михайла Васильовича -  Іван, Федір, Федько і Олександр отримали володіння у Київ
ському воєводстві. Вишневецьке князівство тримав старший з братів -  Іван (бл. 1517-1542). Йому 
успадкували молодші брати Федько (1542-1549) і Олександр (1549-1555). Старший син Івана Ми
хайловича -  Дмитро-Байда, до якого мало відійти князівство у 1555 р ., пов'язав свою долю з ко
зацтвом, пробував з його допомогою утворити на Україні власну потужну незалежну державу, залу
чаючи до цього то Османську імперію, то Московську державу і, нарешті, загинув при невдалій 
спробі опанувати молдовський престол. Тому вишневецькі володіння перейшли до його брата Андрія 
(t1584), який займав високі уряди волинського каштеляна (1568-1572), брацпавського (1572-1576) 
і волинського воєводи (1576-1584). У нього не було синів і князівство перейшло до представника 
молодшої гілки Михайла Олександровича (1584). Вишневецьке князівство формально проіснувало до 
1744 р ., коли вигаснув рід князів Вишневецьких. Ще починаючи з князя Михайла Васильовича Виш
невецькі стали отримувати великі володіння у Київському воєводстві і незабаром саме Вишневецьке 
князівство стала незначною часткою їх володінь. Відомий князь Ярема-Михайло Михайлович (1612- 
1651) вже титулувався князем на Вишневці і Лубнах. Він збудував у Вишнівці новий замок і монастир 
кармелітів. По смерті єдиного сина князя Яреми -  короля Міхала-Корибута у 1673 р. територія кня
зівства знову перейшла до старшої гілки родини. З часів князя Яреми Вишневецькі стали палки
ми польськими патріотами. Але князі Вишневецькі до кінця трималися як удільні володарі: від повної 
юридикції над територією, власного чисельного війська, слуг-васалів до спроб провадити власну 
політику, не завжди погоджену з урядом." Князь Ярема приймав посольства з Криму, Туреччини, 
Московської держави і Молдови. Останній вишневецький князь Михайло-Сервасій (1741-1744) збу
дував у Вишнівці палац. По його смерті Вишневецьке князівство, вже як приватне володіння відій
шло до Мнішків.

Наймолодший син збаразького князя Василя Васильовича -  Федір отримав Порицьке і Воро- 
нецьке князівства, виділені із Збаразького князівства (1474 -  після 1514). Його сини у 1526 р. роз
дробили цю державу на три князівства: Воронецьке, Порицьке і Тристенське. Старший син Федо
ра Васильовича -  Юрій (після 1514-1577) зберіг за собою Воронецьке князівство, столицею якого 
був Ворончин у Луцькому повіті". Він і його нащадки писалися князями зі Збаража Воронецьки- 
ми. Троє з синів Юрія Васильовича обрали духовну кар'єру, старший з них -  Якуб (t1598) був 
київським католицьким біскупом. Воронецьке князівство мало чим відрізнялося від сусідніх приват
них володінь. У 1621р., коли вигасла родина князів Воронецьких, їх сильно роздроблені володіння 
перейшли до близьких родичів -  тристенських князів Войнів (Войничів), які стали писатися Вой- 
нами-Воронецькими, а потім просто Воронецькими.
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Порицьке князівство було утворене згідно акту 22.08.1526 р. і передане Олександру Федоро
вичу, молодшому брату воронецького князя Юрія Федоровича. У 1583 р. по смерті його сина Олек
сандра це володіння було роздроблено л^к чотирма внуками. У 1640 р. помер останній з них -  
Стефан, так і не залишивши потомства. Волоніння князів Порицьких відійшли до родини Конєцполь- 
ських через мужа Софії-ізабели, дочки князя Олександра !И Олександровича.

Тристенське князівство отримав у 1526 р. Война Федорович. Його нащадки писались князями 
Войничами (Войнами). При князі Юрію Станіславовичу (до 1604 -  бл. 1641) у 1621р. князівство 
злилося з Воронецьким князівством. Сам князь Юрій і його спадкоємці стали називатися Воронець- 
кими. Фактично при внуках Юрія Воронецьке князівство, яке поглинуло Тристенське князівство, 
розпалося .на дрібні приватні володіння.

і Puzyna J. О pochodzeniu kniazia Ped'ka Nieswizkiego / /  MH, 1911, iV; id., W sprawie Fed'ka Nieswizkiego 
/ /  MH, 1912, V; id., Nieco factów do sprawy Fed'ka Nieswizkiego / /  MH, 1913, V); id., Korybutowicze Nieswizcy. 
Moje ostatnie siowo w odpowiedzi prof. Semkowiczowi / /  MH, 1930, ІХ; id., W sprawie pochodzenia ks. Oieny 
Fedkowny iwanowej Zasiawskiej //M H , 1935, XiV

з Radzimiński Z. L. W sprawie Fed'ka Nieswizkiego / /  MH, 1911, iV; id., Jeczcze w sprawie Fed'ka Nieswiz
kiego / /  MH, 1912, V; id., itinerarze ks. Fedora Korybutowicza i ks. Fed'ka Nieswizkiego / /  RH, 1926, V)!

з Prochaska A. Czy możiiwa jest identyczność kniaziów Nieswizkich z Korybutowiczami / /  MH, 1912, V; id., 
O identyczności ks. Fed'ka Nieswizkiego z Fedorem Korybutowiczem / /  MH, 1913, Vi

* Semkowicz W. Losk i wygaśniecie Korybutowiczów / /  RH, 1926, V)!
з Jakubowski J. Czy istnieii kniaziowie Nieswizscy ? / /  Ateneum Wii., 1923, i
s Haiecki O. Ostatnie tata Swidrygieiiy i sprawa Wołyńska za Kazimerza Jagiellończyka. Kraków, 1915; id., 

Przycynki geneaiogiczne do dziejów ukiadu krewskiego / /  MH, 1935, X)V
? Archeogr. zbornik dokumentów, odnoszacychsie do poinocno-zachod. Rusi. t. i, W., 1867, dok. 31, s. 90
з Войтович Л. В. Генеалогія династій Рюриковичів і Гедиміновичів.., с. 165
* Woiff J. Kniaziowie Litewsko-Ruscy.., s. 619
м Dobrowoiska W. Miodosc Jerzego i Krzysztfa Zbaraskich. Przemysi, 1926
" Лукомский В. К., Лукомский Г. К. Вишневецкий замок, его история и описание. СПб., 1912, с. 1-3
м Rocznik Wołyński. Równo, 1938, s. 16
із Puiaski К. Książęta Wiśniowieccy w XVi w. / /  Przew. Nauk.-Liter., 1877
" Woiff J. Kniaziowie Litewsko-Ruscy.., s. 577
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Молодший син Наримунта-Гпіба Гедиміновича -  Патрикій мав володіння в Карачевському кня
зівстві на Чернігівщині. У 1408 р. він разом із Свидригайлом Ольгердовичем виїхав у Москву і там 
залишився. Його молодший син Олександр тримав Стародубське князівство, але старався прово
дити надто незалежну політику. В 1406 р. великий князь Вітовт велів його схопити і ув'язнити, однак 
незабаром віддав йому Корецьке князівство на Волині. Обидва сини Олександра Патрикійовича були 
противниками Польсько-Литовської унії. Семен Олександрович виїхав у Московську державу, де його 
дядько Юрій Патрикійович одружився з сестрою великого князя Василя Васильовича і зайняв високе 
становище. Василь Олександрович став соратником Свидригайла Ольгердовича. Його володіння ус
падкував син Богуш (після 1443 -  після 1483), а по ньому -  другий син Іван ( після 1483/до 1488 
-  до 1512). Іван Васильович мав 5 синів: Федора, Івана, Василя, Лева і Олександра, кожен з яких 
отримав частку князівства. Василь, Лев і Олександр Корецькі загинули в 1519 р. у нещасливій битві 
під Сокалем. Князь Богуш і! Федорович (1522-1576) був старостою луцьким, винницьким і брацлав- 
ським, а пізніше отримав уряд волинського воєводи (1572-1576). Він був похований у Києво-Пе
черському монастирі серед інших українських князів. Його син від другого шлюбу іоахім виховувався 
під опікою Яна Ходкевича в католицькому дусі і всі наступні князі Корецькі були католиками. В кінці 
XV!-XV!! ст. вони вже виступали як польські патріоти.

Князь Богуш!! збудував в Корці кам'яний замок. Жіночий монастир був у місті з XV) ст. При 
князі іоахіму було збудовано костьол. Церкви Параскеви П'ятниці, Вознесенська, ілліїнська, Кузьмо- 
Дем'янська, збудовані у XViiici., напевно, на місці старих дерев'яних церков, які стояли тут у XVi- 
XViicT. В 1640-х.рр. у Корці жило 6,7 тис. Це було одне з найбільших міст Волині.

Корецьке князівство проіснувало аж до 1651 р ., коли помер Самійло-Кароль. До самого кінця 
князі Корецькі пробували вести власну політику, тримали велике надвірне військо, вмішувалися у 
молдовські справи. Авантюрна політика Самійла іоахімовича в 1618 -  1620 рр. була одною з причин 
Хотинської війни. Після вигаснення роду Корецьких їх володіння були розділені між Сангушками і 
Чарторийськими і втратили характер удільного князівства.'

' Dubowski J. Książęta Koreccy і zamek ich w Korcu. Korzec, 1906
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У Д РУ П Й  ПОЛОВИНІ X łłf-X V  с г .

Праць з історії Київської і Переяславської земель у X!ii-XV ст не багато/ у зв'язку з чим ба
гато проблем з цієї теми залишаються дискусійними. Досі ще зустрічаються переспіви старої Пого- 
дінської теорії про повне запустіння внаслідок монгольської навали Київської і Переяславської зе
мель і наступне заселення цих територій переселенцями з Карпат/

Київ, зруйнований у 1240 р ., якийсь час належав чернігівському князю Михайлу Всеволодо
вичу, а потім Батий віддав його Ярославу Всеволодовичу, поставленому великим володимирським 
князем. Останній посадив у Києві свого намісника боярин Дмитра Єйковича. Наступним володарем 
Київа був син Ярослава Всеволодовича -  Олександр Невський. Далі сліди київських князів губ
ляться. Можливо, що і в другій половині Хі!) ст. по традиції претенденти на першість серед Рюри- 
ковичів намагались отримати права на Київ, але тепер володіння колишньою столицею не могло 
мати давнього значення, бо великий князь володимирський, який претендував на першість, ста
вився в Орді. Смоленські та Волинські Мономаховичі, не кажучи вже про Ольговичів, не хотіли 
визнавати себе васалами володимирських князів. У самих Суздальських Мономаховичів і раніше не 
було сил і засобів, щоб змусити князів інших земель признати свою зверхність, а тепер ординці 
не були зацікавлені у відродженні Київської Русі і самі би не дали їм цього добитись. Тому Суз
дальські Мономаховичі перестали займатись справами київськими.

Найближчими до Київа були Ольговичі. Приподньо, що саме вони мали найкращі можливості 
для того, щоби зайняти опустілий київський престол. В синодику Новгород-Сіверського Спасо-Пре- 
ображенського монастиря занесено імена князів Івана Путивльського, його сина івана-Володимира 
Київського та Андрія Овруцького.з Може вони в кінці X!ii-X!V століттях займали столи у Київській 
землі?

З синодиків відомо, що у Романа ігоревича, повішеного галицькими боярами в 1211 р ., було 
троє синів: Іван, Костянтин та Михайло. У середині Хііі ст. вони тримали Путивльське князівство. 
Михайло загинув у війні з литовцями, доля його братів невідома. Син Івана Романовича путив
льський князь Іван Іванович був вбитий ординцями. Ординці, як правило, перш за все знищували 
сильніших князів, яким вдавалось стабілізувати становище в своїй землі. Сини путивльського князя 
Івана Івановича -  Володимир-іван та Андрій опанували Київську землю, напевно, з допомогою ор
динців. Було би нелогічно допускати, що у Києві не було князів, коли вони були в куди дрібніших 
містечках Чернігівської землі, теж доступних ординським нападам. Щодо занепаду Київської і Пе
реяславської земель, то археологічні дослідження спростовують ці припущення."

Першим гіпотезу щодо переходу київського престолу до путивльської гілки Ольговичів висло
вив М. Квашнін-Самарін. Цю гіпотезу підтримали Р. Зотов^ та інші, в тому числі і м и /  Додаткові 
аргументи до цієї гіпотези привела О. Русина, звернувши увагу на пізнішу адміністративну належність 
Путивля і його волостей до Київської землі, хоча безпосереднього зв'язку з Київською землею Пу- 
тивльщина не м ал а /

Правління Володимира-івана Івановича відносять до початку X!V ст. Відомо, що в другій поло
вині Хііі ст. у Києві не було князя, але володимирські намісники там теж уже не сиділи, принаймі 
з 60-х років. Брак джерел не дозволяє вияснити які князі займали престоли у Києві та Київській 
землі у другій половині Хііі ст. Могли то бути нащадки Володимира Рюриковича, які тримали Ов
руцьке князівство, чи нащадки інших гілок Рюриковичів, які уціліли тут після монгольської навали. 
Як, приміром, пороський князь Юрій, згаданий під 1289 р., який був васалом волинських князів. 
Після 1277 р. галицькі і волинські князі признали сюзеренітет Ногая. З його допомогою Лев Дани-
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лович почав вирішувати і власні проблеми. В міру об'єднання земель Галицько-Волинського короу 
лівства і зростання його могутності, до цих земель стали горнутися і київські землі. Залежність 
пороського князя від .Волині, як, напевно, і залежність інших дрібних князів; в тому числі і київ
ського, могла бути в таких умовах природньою.

Але становище корінним чином змінилося після поразки і загибелі Ногая у боротьбі з ханом 
Токтою у 1300 р. Військо Токти зайняло Київ і через насилля ординців з-відти мусив навіть втікати 
митрополит Максим." У війську Токти були руські дружини, один з руських воїнів убив Ногая. На
певно і путивльська дружина була у складі війська Тохти. Після перемоги хан міг надати путив
льському князю Володимиру-івану Івановичу ярлик на Київське князівство, а його брату Андрію -  
на Овруцьке князівство. Овруцьке князівство з часів Рюрика Ростиславича залишалося найпотуж
нішим київським уділом. З огляду на географічне розташування значення Овруча з другої половини 
Хііі -  початку X!V ст. зросло. Отже появу путивльської династії на київському і овруцькому престолах 
можна віднести десь до кінця 1300 -  початку 1301 р. При князях перебували ординські баскаки, як 
це було і в інших землях, де позиції ординців були сильними.

Після Володимира в Києві був князь Терентій Іванович." Це був брат Володимира-івана. Те- 
рентій -  рідке ім'я і, майже, без сумніву хрестильне. Напевно цей князь тотожний Станіславу, якого 
деякі літописи помилково називають Святославом, теж через рідкість цього імені. Але згадка в 
Любецькому синодику князя Івана Станіславича'" дозволяє не сумніватися в існуванні самого князя 
Станіслава. За легендарною частиною литовських літописів цей князь у 1321 р. був розбитий Ге- 
диміном на р. Ірпені і прогнаний з Києва." Поряд з легендарними відомостями літописи розповіда
ють про києво-переяславсько-брянсько-волинську коаліцію, яка протистояла литовському війську, 
історики справедливо вказували на невірогідність цілого ряду епізодів в літописній розповіді про цю 
війну.'" На нашу думку до числа неправдоподібних епізодів не слід заносити розповідь про пере
яславського князя Олега, який загинув у цій битві. Він міг бути сином або братом Івана Дмитро
вича з сіверської династії, який згідно синодиків княжив у Переяславі на початку XiVcT. Цей Іван 
Дмитрович, як учасник походу Тохти, міг бл. 1300/1301 рр. отримати Переяславське князівство, а 
його брат або син Олег, який виступив на допомогу Станіславу-Терентію, міг загинути у битві на р. 
Ірпінь. Щодо самого походу на Київ великого князя литовського Гедиміна, то цілий ряд істориків 
не сумніваються в його реальності.'" Деяке розходження між ними торкається хіба що дати цієї 
війни: О. Рогов датує й 1322 р., Ф. Шабульдо -  1324 р., Р. Батура -  бл. 1325 р. Ми приймаємо дату, 
запропоновану Ф. Шабульдо, вважаючи й більше аргументованою. Напевно, що Гедиміну вдалося 
на короткий час оволодіти Київською землею. Можливо, що місцева еліта, невдоволена тісною 
співпрацею своїх князів з ординцями, підтримала литовського князя, поставленого на київський 
престол. На нашу думку цим князем був Ольгімант Гольшанський. Всі спроби будь-якою ціною ото
тожнити князя Ольгіманта з князем Федором, який згадується в джерелах під 1331, 1362 рр., поз
бавлені доказовості. Якщо київський князь Іван Борисович був Гольшанським, то хрестильним іме
нем його батька було ім'я Борис. Але походження князя Івана Борисовича до кінця неясне, а у 
записі Києво-Печерського помяника значиться: «Княз Олгимонта, нареченого в святом крещении 
Михаила, а в иноцех Евфимия"." Так само непереконливі спроби об'явити київським князем брата 
Гедиміна Федора.'" Саме існування цього князя не є безперечним. Він згадується лише у описі май
на померлого митрополита Феофіла, зробленому у 1330/1331 рр. канцелярією митрополита Феогноста 
під час перебування останнього на Волині. Там Федір навіть не названий князем, а тим більше 
київським. Це ім'я міг носити і полоцький князь Воїн, який згадується гіід 1326 р. і якого В. Пашуто 
вважав молодшим братом Гедиміна.'" В той же час білорусько-литовські літописи називають київ
ським князем Ольгіманта Гольшанського, що просто об'явити помилкою не можна.

Наступним київським князем був князь Федор, якого Р. Зотов вважав Івановичем, братом по
передніх князів.'" Князь Федір згадується в джерелах під 1331, 1362рр. При ньому в Києві знахо
дився татарський баскак. Як звернув увагу М. Грушевський, поведінка цього князя зовсім не схожа 
на литовського васала, особливо у відносинах до литовського митрополита Романа і московського 
митрополита Алексія.'" Окрім того, якщо у Києві уже сидів литовський васал Гольшанський чи, тим
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більше, рідний брат самого Гедиміна, то Ольгерду не було потреби брати Київ у 1362 р. і проганяти 
князя Федора. До Кревської унії великі князі литовські просто так своїх васалів з уділів не зганяли. 
Скоріше путивльська династія з допомогою ординців повернула собі Київ між 1324-31 рр. Тому ми 
підтримуємо версію Р. Зотова та інших, що до 1362 р. у Києві княжив князь Федір Іванович з пу
тивльської гілки Ольговичів як татарський данник. В цей період у самому Путивлі на престолі був 
Василь Андрійович, син син овруцького князя Андрія Івановича. Версія О. Русиної, що князь Василь 
був сином Володимира-івана, нам здається непереконливою." Навіть після перемог Ольгерда і пере
ходу Києва до Володимира Ольгердовича путивльська династія не втратила остаточно своїх володінь 
у Київській землі. її молодші представники зберегли уділи, ставши васалами київського князя Во
лодимира Ольгердовича. У 1372 р. овруцький престол займав князь Дмитро, можливо внук Андрія 
Івановича. Напевно, що якийсь з уділів у Київській землі тримав і князь Іван Станіславович, зга
даний у Любецькому синодику. Останній путивльський князь Федір Олексійович, який міг бути на
щадком київських князів, згадується під 1408 р. ю Отже князь Василь Володимирович, згаданий у 
тексті грамоти 1551 р ., міг належати до числа овруцьких князів з путивльської династії. Міг він бути 
і сином Володимира-івана, але нема, в такому разі, підстав ототожнювати його з племінником Во
лодимира-івана -  Василем Андрійовичем.

Лише перемога Ольгерда на Синіх водах змусила ординців відмовитись від свого впливу на 
Правобережжі. Путивльська династія спиралася на ординську допомогу, можна припускати, що по
тужні ординські міста на Нижньому Правобережжі, досліджені археологами, підтримували вигідні 
контакти з Києвом та містами Київської землі. Все це допомагало Путивльським Ольговичам утри
матись у Києві. Після перемог Ольгерда у 1362 р. путивльська династія остаточно втратила Київ. Ми 
не пов'язуємо здобуття Києва і передачу його Володимиру Ольгердовичу безпосередньо з перемо
гами на Синіх Водах і Доні, але без цих перемог перехід Київської землі до Гедиміновичів, приєд
нання до неї Переяславської землі і розширення границь на півдні і південному сході, було би не
реальним. З усіх істориків на ці розширення київських границь найбільшу увагу звернув Ф. Ша- 
бульдо.^

Поява Володимира Ольгердовича у 1362 р. на київському престолі була, напевно, і наслідком 
угоди литовської сторони з удільними князями Київської землі і місцевим боярством. З правлінням 
цього князя пов'язаний початок відродження Київської і Переяславської земель. Ординці вже так не 
тривожили землі князівства, а сплата данини-виходу перестала бути регулярною, а потім взагалі 
припинилася. Сам князь був православним, відстоював інтереси свого князівства і користувався 
підтримкою населення. Значне розширення границь, поява на Лівобережжі сильних і дружніх сусідів, 
навколо яких об'єдналися дрібні васали, раніше залежні від ординських баскаків, в свою чергу 
сприяла економічній стабілізації. Скарб з 969 монет цього князя, знайдений у Сосниці,^ -  пере
конливе свідчення намагань Володимира Ольгердовича підкреслити суверенітет свого князівства. 
Нам здається, що до Кревської унії навряд чи правильно розглядати його як простого литовського 
васала. Ординська тамга на монетах першого випуску свідчить, що до початку 1380-х років Київ
ське князівство продовжувало вважатися ординським васалом. З намаганням позбутися ординської 
опіки пов'язують відмову Володимира Ольгердовича від присяги Ягайлу та союз проти Мамая з Мос
ковським князівством, з* Погоджуючись з такою версією в цілому, ми вважаємо здогадку про прий
няття Володимиром Ольгердовичем московського підданства, тобто васальної присяги, слабомо- 
тивованою. Так само мало вірогідною є участь київської дружини у Куликовській битві. Київське 
князівство не підтримало політики Ягайла спрямованої проти Москви та союз з Мамаєм і, можли
во, взяло участь в сутичках з ординськими загонами, які напали на його землі. Напевно в анти- 
ординській коаліції поряд з Володимиром Ольгердовичем брав участь і подільський князь Олександр 
Корятович. Але ні Київ, ні Поділля при цьому Москві не присягали, таку присягу московські літописи 
би не пропустили, а московська дипломатія неминуче би використала пізніше у своїх обгрунтуваннях 
прав на Київ. Просто і Володимира Ольгердовича і Олександра Корятовича об'єднували з великим 
князем Дмитром Івановичем намагання позбутися ординської опіки. Не спішив Володимир Ольгер- 
дович і з присягою королю Владиславу-Ягайлу після Кревської унії. Він присягнув одним з останніх 
12.07.1388 р. Зрештою його намагання проводити власну політику і привело до відомої угоди в
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Острові 5.08.1392 р., на якій було вирішено передати Київське князівство Івану-Скіргайлу Ольгер- 
довичу.** Невдача у війні 1392-1393 рр., а надто поспішне заключения миру з великим князем ли
товським Вітовтом, який використав цей час для того, щоб захопити Поділля і вивести з боротьби 
Молдову, тобто позбавити Володимира Ольгердовича союзників, привели до втрати ним Києва. 
Питання відносно еміграції київського князя до Москви суперечливе. Однак такий крок Володимира 
Ольгердовича досить вірогідний. Незважаючи на союзні відносини з Московським князівством його 
противника Вітовта, а також зближення київського князя з Тверським князівством, союз з яким був 
скріплений шлюбом дочки Володимира Ольгердовича з кашинським князем Василем Михайлови
чем, ̂  у безвихідній ситуації, яка склалася після поразки Федора Корятовича і молдовського гос
подаря Романа, можливо і після розгрому власних військ, звернення до московського князя було 
природнім. Можливо, що саме посередництво московського князя на переговорах з Вітовтом і при
вело до того, що Володимир Ольгердович отримав компенсацію у вигляді досить великого уділу з 
Копилем та Слуцьком. Князь Володимир Ольгердович зберіг прихильність киян, і був похований в 
Успенському соборі Києво-Печерського монастиря, реставрація якого була здійснена при його прав
лінні. Відновлення його нащадків на київському престолі може бути свідченням того, що кияни про
довжували вважати Володимировичів законними спадкоємцями київського престолу.

Князь Скіргайло-іван Ольгердович (1395-96) все життя був вірним соратником Ягайла. Він міг 
стати противагою Вітовту, на що, очевидно, розраховували краківські політики. Напевно це і було 
однією з причин отруєння цього князя 10.01.1396 р.**

Новий князь Іван Борисович загинув у битві на Ворсклі в 1399 р. Після цього Бітові не захотів 
ставити у Києві князя. Окремі історики вважають Скіргайла-івана Ольгердовича та Івана Борисовича 
намісниками великого князя литовського, але це ніяк не узгоджується з документами. Скіргайло- 
іван фактично заступав Ягайла на литовському престолі. В обмін на визнання і підтримку Вітовта 
(а сам Скіргайло заслуговував великокняжого достоїнства) на з'їзді в Острові йому обіцяли прес
тижний київський престол. Для досягнення цього компромісу король Владислав-Ягайло був готовий 
утворити досить велике удільне князівство з центром в Копилі і надати його Володимиру Ольгер- 
довичу. Трохи пізніше такого компромісу було досягнено. Так само князем київським називають дже
рела і Івана Борисовича.*?

Особа князя Івана Борисовича досить загадкова. Білорусько-литовське літописання однозначно 
повідомляє, що по смерті Скиргайла Київське князівство було передано Івану Ольгімантовичу Голь- 
шанському, що, зрештою, відповідає логіці права: Скіргайло не мав спадкоємців, а Володимир Оль
гердович тільки-но був позбавлений цього князівства, тому Бітові відновлював право спадкоємця 
Ольгіманта, посадженого в Києві ще Гедиміном. В усіх списках князів, які загинули 12.08.1399 р. 
в нещасливій битві на р. Ворсклі, значиться київський князь Іван Борисович. Логічно в такому разі 
ототожнити його з Іваном Ольгімантовичем, але київський князь Іван Ольгімантович Гольшанський 
значиться на двох грамотах 1.01.1401р. та 5.02.1401р., підтверджуючих польсько-литовську унію.** 
Помилки тут бути не може: у першому випадку він як найстарший з удільних князів і боярства 
підписав грамоту про черговий акт унії, у другому випадку -  видав присяжний васальний запис 
королю у зв'язку з поновленням унії.

Отже можливі три варіанти при такому різночитанні джерел:

1. Князь Іван Борисович і Іван Ольгімантович різні особи. В літописах допущена помилка: 
спочатку Київ отримав Іван Борисович, який загинув у 1399 р ., а після нього Іван Ольгімантович. 
Таку версію відстоює Ф. Шабульдо.** Ця версія залишає загадковою саму постать київського князя 
Івана Борисовича. При наявності живих Ольгердовичів і претендентів з Гольшанських, батько яких 
був київським князем, було би фантастично гадати, що Бітові міг передати київський престол яко
мусь молодшому з князів, наприклад сину Бориса Корятовича (коли живими були ще його дядьки) 
чи представнику старої путивльської династії, яка колись володіла Києвом і ще зберігала уділи в 
Овручі, а може і у інших місцях.

2. Князь Іван Борисович не сюзерен Київського князівства, а один з васалів Івана Ольгіман-
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товича Гольшанського, який очолював київську дружину в цьому поході, наприклад, представник 
путивльської династії, який міг тримати якийсь київський уділ, подібно до князя Юрія Івановича По
ловця з Сквири, згаданого в грамоті Володимира Ольгердовича з 1381 р. Як командир київської дру
жини князь Іван Борисович в такому випадку міг бути внесений у список загиблих князів відразу 
після Ольгердовичів. Ця версія теж залишає відкритим одне питання -  чому ж сам київський князь 
не взяв участі в поході Вітовта, в якому взяли участь майже 50 князів, м

3. Князь Іван Борисович тотожній князю Івану Ольгімантовичу, він не загинув під Ворсклою, 
а лиш потрапив в полон і до 1401 р. повернувся до Києва, а реєстр загиблих князів, куди він по
трапив, був складений відразу по гарячих слідах після битви. Але, як вже говорилося вище, за 
Києво-Печерським помяником хрестильним іменем Ольгіманта було не Борис, а Михайло.

З усіх трьох можливих варіантів нам здається найбільш вірогідним другий, хоча ми змушені 
визнати, що фігура Івана Борисовича залишається загадковою. Ми схиляємося до версії, що київ
ський князь Іван Ольгімантович з незнаних причин не зміг взяти участі у поході Вітовта і київську 
дружину очолив старший з його васалів, можливо овруцький князь з путивльської династії Іван 
Борисович.

Князь Іван Ольгімантович помер після 1401 р. Вважають, що при ньому Київське князівство 
стало втрачати свій статус і перетворилося в намісництво. Ми хотіли би звернути увагу на те, що 
намісниками і воєводами київськими (хоча як такого воєводства ще не було) за весь цей період 
були прямі спадкоємці Івана Ольгімантовича. Старший з них князь Андрій, з дочкою якого одру
жився четвертим шлюбом король Владислав-Ягайло, за відомостями М. Стрийковського, чиї джерела 
ще до кінця не вивчені, був київським князем, з' В літературі цього князя помилково часом нази
вають вяземським. Він насправді володів Вязинським уділом (столиця Вязин біля Гольшан, а не 
Вязьма). Напевно після смерті Івана Ольгімантовича Київське князівство перейшло до його старшого 
сина Андрія. У 1422 р. мир з Орденом підписав наступний син київського князя -  Михайло Іванович, 
який титулувався як capitaneus Kiiwiensis.^ Очевидно в статусі князів київських наступила переміна, 
хоча вони все ще продовжували знаходитись в числі удільних володарів і включалися в диплома
тичні угоди.

Точна дата смерті батька королеви Софії невідома. Можливо, що це трапилося у 1422 р. і 
король, вважаючи Київське князівство своїм доменом по дружині, але не маючи змоги вилучити його 
з-під сюзеренітету Вітовта, настояв на призначенні до Києва намісника, яким став брат князя Анд
рія. У грудні 1432 р. Михайло Іванович виступив на допомогу Свидригайлу Ольгердовичу і розгромив 
литовське військо Петра Монтигірдовича. Літопис називає його воєводою київським. У 1433 р. він 
перейшов на сторону Зигмунта Кейстутовича, у серпні 1433 р. потрапив в полон до Свидригайла і 
був страчений. Спалах люті Свидригайла Ольгердовича міг бути викликаний і тим, що він перед 
тим відновив права київського князя і не чекав подібної відплати. У 1433-1435 рр. племінник Андрія 
і Михайла Івановичів князь Михайло Семенович Болобан теж, напевно, займав київський престол.

Остаточно Київське князівство було відновлене лише у 1440 р ., коли виникла небезпека, що 
Свидригайло та його прихильники зроблять це силою. Новий київський князь Олександр (Олелько) 
Володимирович (1443-1455) був сином останнього незалежного київського князя. У такий спосіб 
думали завоювати прихильність киян і отримати союзника проти Свидригайла, тим більше, що 
Олелько Володимирович був одним з нечисленних прихильників Зигмунта Кейстутовича. Олелько Во
лодимирович був одружений з дочкою московського князя Василя Дмитровича. Його титул «милостію 
Божією великий князь київський" свідчить про те, що він не збирався бути послушним васалом. 
Його партія поставила на великокнязівський престол Казимира, присланого Владиславом Ягеллонч- 
иком як намісника. Від його молодшого брата Івана пішла родина князів Бельських, які відіграли 
помітну роль серед удільних литовських князів. Крім тбго нащадки Володимира Ольгердовича збе
регли Копильське і Слуцька князівства. По смерті Свидригайла вони стали вождями удільних князів 
на українських і білоруських землях, очоливши боротьбу за збереження удільної системи і протидію 
намаганням уряду ліквідувати уділи або перетворити їх у звичайні приватні володіння.
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Київський князь Семен Олелькович (1455-1470) вів власну політику Він підтримував тісні зв'яз
ки з Молдовою, генуезькими колоніями Причорномор'я, кримським князівством Феодоро. Його доч
ка була видана за останнього великого тверського князя Михайла Борисовича, а сестра Євдокія -  
за молдовського господаря Стефана!!!. Його брат -  Михайло Олелькович, князь копильський (1443- 
14455) і слуцький (1455-1481), був запрошений у Новгород Великий (1470-1471).

Усе це не могло не турбувати польського короля і великого князя литовського Казимира Ягел- 
лончика. По смерті батька князь Василь Семенович претендував на київський і пінський столи. 
Король залишив за ним лише Пінськ, де він помер у 1495 р ., не залишивши спадкоємців по прямій 
лінії.

Для уряду важливо було ліквідувати в першу чергу Київське князівство як символ відродження 
Київської Русі. Помітне пожвавлення в царині культури при Володимировичах свідчило про почат
ки такого процесу. Тому киян силою змусили прийняти воєводу Гаштольда. Спроба князів Михайла 
Олельковича, Федора Бельського та Івана Гольшанського організувати на весіллі Ф. Бельського змову 
проти Казиміра !V провалилася. Михайла Олельковича та Івана Гольшанського було страчено у Києві 
в серпні 1481 р ., а Ф. Бельський втік до Москви.

*
Однак ідея відновлення Київського князівства ще довший час була популярною у середовищі 

українських князів. На початку XVicT. заходи уряди проти таких спроб з боку Івана та Михайла 
Гпинських, які через шлюб з княгинею Анастасією сподівались здобути права на Київ, закінчилась 
бунтом цих князів і їх еміграцією до Москви. Потомки Михайла Олельковича правили у Слуцькому 
князівстві до 1586 р., коли помер Юрійііі Юрійович. Його дочка Софія у 1600 р. вийшла за князя 
Януша Радзівіла. Князівство відійшло до Радзівілів, які володіли ним до кінця XViii ст., коли ці землі 
відійшли до Росії. До кінця XVicT. при дворі ревниво слідкували за родинними зв'язками князів 
Слуцьких, побоюючись навіть натяків на відродження Київського князівства. Так у 1560 р. не зупи
нились навіть перед вбивством у храмі в Львові князя Семена іі Юрійовича, який одружився з Галь- 
шкою Острозькою. Мати Гальшки пропонувала величезний викуп Лукашу Гурку, претенденту на руку 
Гальшки, але той відчував за собою симпатії уряду, який побоювався союзу двох найпотужніших 
українських княжих родин.

Окрім Овруцького князівства у Київській землі, напевно, ще довший час існували і інші уділи, 
князі яких були васалами київських сюзеренів. Навіть у Пороссі, на межі степу, ще існували удільні 
князівства в кінці Хіііст. Пороський князь Юрій, згаданий під 1289 р., про якого було вже сказано 
вище, був васалом волинських князів. Очевидно, що Торчесько-Пороське князівство, свого часу 
приєднане до Волині Романом Мстиславичем, а потім закріплене за Волинню Данилом Романови
чем, який надав його синам Мстислава %атного, так і збереглося за Галицько-Волинською дер
жавою до 1300 р ., коли був розгромлений Ногай. Напевно князь Юрій був нащадком синів Мстисла
ва %атного. Свої володіння в Київській землі у XiV-XV ст. мали князі з путивльської династії, серед 
них вже згадувані Іван Станіславич, Юрій Іванович Половець та інші, імена яких не збереглися.

Про Переяславську землю важко говорити навіть з середини Хіі! ст. Після Святослава Всево
лодовича (1228) ми не можемо з певністю назвати жодного переяславського князя. Правдоподібно, 
що до монгольської навали і у перші роки після встановлення ординського панування ця земля 
контролювалася Суздальськими Мономаховичами. Пізніше Переяславська земля, напевно, перейшла 
до Ольговичів. Не виключено, що Ольговичі утвердились тут ще перед появою монголів, потім втра
тили ці землі і знову отримали бл. 1300 р. від Тохти.

З синодиків відомо про нащадків Олега Святославича, старшого з синів великого князя Свято
слава Всеволодовича. Його правнуки Дмитро Мстиславич та Тимофій Костянтинович жили на межі 
Xiii-XiVcT. Іван Дмитрович, згаданий як переяславський князь, міг бути сином Дмитра Мстиславйча. 
Переяслав він міг отримати бл. 1300/1301 р. Князь Олег, який загинув у 1324 р. в битві на р. Ірпені, 
міг бути його братом або сином. Не виключено, що переславські князі були нащадками Гпіба Свя
тославича, який тут княжив у 1190-1194 рр.

Після 1240 р. Переяславською землею розпоряджалися ординці, але як їх васали там могли
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бути ще якісь князі. Після 1324 р. до середини XtV ст. територія Переяславської землі ввійшла до 
Київського князівства, а після його ліквідації стала частиною Київського воєводства.

' Антонович В. Киев, его судьба и значение с X)V по XVi столетье (1362-1569) / /  КС, 1882, т. 1, с. 1- 
48; Грушевский М. Очерк истории Киевской земли от смерти Ярослава до конца X)V столетия. К., 1891; Клепат- 
ский П. Г. Очерки по истории Киевской земли, т. 1:Литовский период. Одесса, 1912; Андріяшев О. Нарис історії 
колонізації Київської землі до кінця XV віку / /  Київ та його околиця в історії і пам'ятках. К., 1926; його ж, 
Нарис історії колонізації Переяславської землі до початку XV) ст. / /  Зап. Іст.-Філ. Відділу ВУАН. К., 1931, т. 26; 
Koneczny F. Litwa a Moskwa w iatach 1449-1492. Witno, 1929; Грицак П. Київщина по татарському погромі / /  
«Розбудова держави-*, Клівленд, 1954, ч. З, с. 17-25; Беляева С. А. Южнорусские земли во второй половине 
ХІІІ -  Х)Ув. К., 1982; Ивакин Г. Ю. Киев в Xtii -  XVвв. К., 1982; Шабульдо Ф. М. Земли Юго-Западной Руси 
в составе Великого княжества Литовского. К., 1987; Войтович Л. В. Київські князі з путивльської династії / /  
«Київ", 1991, №8, с. 149-150; Русина 0. До питання про київських князів татарської доби / /  Записки НІШ, 
т. CCXXV, 1993, с. 194-203

* Погодин М. П. Записка о древнем языке русском (Письма к И. И. Срезневскому) / /  Изв. ОРЯС, 1856,
ч. 5, вып. 2, с. 70-92

з Квашнин-Самарин Н. По поводу Любецкого синодика / /  Чтения ОИДР, 1873, кн. 4, с. 222 
з Беляева С. A. Op. cit., с. 41-108
з Зотов Р. В. О черниговских князьях по Любецкому синодику и о Черниговском княжестве в татарское 
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династії.., с. 149-150; його ж, Генеалогія династій Рюриковичів і Гедиміновичів.., с. 54 
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з Зотов Р. В. Op. cit., с. 295 
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31. ЧЕРНІГІВСЬКЕ КНЯЗІВСТВО
У ДРУГІЙ ПОЛ. XMł ст . -  1430  р .

Чернігівське князівство сильно постраждало від монгольської навали у 1239 р. Його роздроб
лені землі незабаром опинилися під сильною ординською опікою в особі баскаків. Великого розо
рення зазнала столиця, яка довший час не мала змоги піднятися. Постійна загроза з боку ордин
ського степу спричинила відхід населення з степової смуги в лісову. Тим не менше чернігівський 
князь по традиції залишався сюзереном землі і у XiVci. титулувався великим князем. Хоча фак
тично вже з останньої третини Х!і! ст. чернігівські уділи були залежними від свого сюзерена хіба що 
номінально.

Після загибелі Михайла Всеволодовича сюзереном Чернігівської землі став його брат Андрій 
Всеволодович (1246-1262). У нього не було прямих спадкоємців. Старший син Михайла -  Рости
слав, претендент на галицький стіл у 1232-45 рр., зять угорського короля, володар жуп Берег і Зем- 
плин на Закарпатті, помер у 1264 р. як бан Мачви. Його нащадки залишились в Угорщині та Чехії, 
а внук -  Іван Асень був царем Болгарії.

Наступний син Михайла -  Роман спочатку був удільним брянським князем, а потім зайняв 
чернігівський престол (1263-1288). Вважалося, що у нього було тільки двоє синів -  Михайло і Олег, 
які зафіксовані джерелами. Але, маючи відомості про князя Михайла Олександровича, який зай
мав чернігівський престол у першій половині ХІУст., логічно вважати його внуком Романа, тобто 
сином Олександра Романовича, який змінив батька на чернігівському престолі у 1288 р.

Любецький.помяник згадує великого князя чернігівського Романа Михайловича, який загинув 
у боротьбі з великим князем смоленським Юрієм Святославичем.' Князь Роман Михайлович дійсно 
був поставлений великим князем литовським Вітовтом Кейстутовичем намісником Смоленська. Під 
час виступу смолян в підтримку їх законного князя Юрія Святославича він і загинув у 1401 р /  У 
своєму листі Вітовт титулує князя Романа великим князем чернігівським/ Ми не бачимо можливості 
для заперечень Р. Зотову, який вважав, що князь Роман Михайлович отримав Чернігів у спадок від 
батька Михайла Олександровича, тобто старша чернігівська гілка володіла столицею принаймі до 
1401 р.

У Любецькому синодику поряд з Романом Михайловичем записаний великий нязь чернігів
ський Дмитро як брат Івана-Скіргайла Ольгердовича. Р. Зотов бачив в ньому Дмитра-Корибута Оль- 
гердовича, який як сюзерен Чернігівщини міг носити такий титул/ Ф. Шабульдо пропонував вва
жати ним Дмитра-Бутава Ольгердовича, який до 1380 р. володів і Брянським і Чернігівським кня
зівством, а після переходу під московську зверхність, втратив обидва князівства/ Обидва варіан
ти можливі. Чернігівські князі, щоб звільнитися від ординської опіки, після 1362 р. присягнули Оль- 
герду Гедиміновичу, і, зберігаючи титул великих князів, фактично стали васалами одного з синів 
Ольгерда, скоріше брянського князя Дмитра-Бутава, бо Брянськ був уділом чернігівських князів, 
свого часу втрачений ними на користь смоленської династії і повернений назад при допомозі литов
ців. Правда, залишається невелика вірогідність того, що по смерті Романа Михайловича великий 
князь Вітовт надав Чернігівське князівство Дмитру-Корибуту Ольгердовичу, який був позбавлений 
Сіверського князівства. Цей князь помер після 1404 р. -  близько 1405 р. Саме тоді Чернігівське 
князівство було передане Свидригайлу Ольгердовичу, який у 1408 р. з чернігівським владикою і 
рядом васалів виїхав до Москви, а після повернення у 1409 р. був схоплений і позбавлений во
лодінь. До 1419 р ., коли Свидригайло отримав свої володіння назад, тут не було окремого князя, 
хоча земля зберігала статус князівства. Судячи з грамоти 1422 р., тоді Свидригайло Ольгердович 
титулувався «з Божої ласки князь литовський земель Чернігівської, Сіверської і Трубчевської"/ По
дібний титул відбивав стремління цього князя позбутися литовської опіки.
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Захований у лісах Брянськ став швидко підніматися після монгольської навали. Сюди пере
йшла частина населення з Чернігова. Тому не дивно, що Брянськ скоро став столицею головного 
уділу Чернігівського князівства. Першим брянським князем був Роман Михайлович (1246-1263). Його 
старший син Михайло Романович, який у 1263 -  після 1264 р. займав брянський престол, схоже 
помер за життя батька, бо його нащадки задовольнились невеликим брянським уділом Осовик. Князі 
Осовицькі (Осовецькі) вели своє походження від Михайла Романовича. Після переходу їх земель під 
контроль Московської держави вони виїхали у Литву і отримали володіння на Брацлавщині. Князь 
Іван Михайлович згадується під 1482 р., його син Михайло Іванович (t після 1550 р.) був одруже
ний з княжною А. А. Лукомською. Нащадків у них не було і ця князівська родина вигасла.

Молодший син Романа Михайловича -  Олег, ймовірно, княжив у Брянську після 1264 -  після 
1274 рр. Відомо, що він став ченцем під іменем Леонтія.' Далі сліди брянських князів губляться. 
Між 1309-1313 рр. зустрічаємо у Брянську Василя Олександровича із смоленської династії. Цей князь 
у 1310 р. вбив свого дядька Святослава Гпібовича, який у 1309 р. прогнав його з Брянська, з

Це перший випадок, коли уділ однієї гілки династії Рюриковичів перейшов до сусідньої. Мож
ливо, що у Олега Романовича або його сина не було спадкоємців і брянський престол перейшов 
до смоленського Мономаховича, одруженого із спадкоємницею брянського престолу. Чернігівські 
князі не мали сили, щоби сперечатися з сильними смоленськими князями. Так Брянське князівство 
могло стати васалом смоленського князя. У 1313-1359 рр. брянський престол займав брат Василя 
Олександровича -  Дмитро. Відомо, що у 1333 р. цей князь з допомогою ординців намагався здо
бути Смоленськ. Після утвердження литовських князів на Лівобережжі, суперництво Литви і Смо
ленська отримало нові поштовхи. З допомогою Ольгерда Гедиміновича Брянське князівство повер
нув собі чернігівський князь Роман Михайлович (13597-1369?). Ця акція не була однозначною. Бл. 
1370 р. брянським князем став Дмитро-Бутав Ольгердович. За угодою Литви з Смоленськом 1372 р. 
брянський князь залишався смоленським васалом. Це не тривало довго, проводячи власну політику, 
Дмитро-Бутав, можливо, став сюзереном всієї землі. Але його перехід на московську службу оз
начав і втрату більшості володінь, в їх числі і Брянського князівства. Лише у 1390 р. Брянське кня
зівство знову було повернене Дмитру-Бутаву Ольгердовичу. Разом з сином Іваном Кіндирем він 
загинув у битві на р. Ворсклі. Після їх загибелі Брянське князівство було знову передане чернігів
ському князю Роману Михайловичу. Тепер князівство стало базою литовської експансії в Смолен
ську землю. Недаремно у 1401 р. першим намісником Смоленська став чернігівсько-брянський князь 
Роман Михайлович. Після того як Чернігівське князівство перейшло до Гедиміновичів його сюзере
ни утримують і Брянське князівство. Так у 1419 р. в числі інших володінь Свидригайлу Ольгердови
чу було повернено і Брянськ.

У 1430 р. Свидригайло Ольгердович став великим князем литовським. З того часу окреме Чер
нігівське князівство не відновлювалося, хоча його територія входила до Сіверського князівства в часи 
потомків Дмитра Шемяки. Брак джерел не дозволяє судити чи не тримав хтось з Шемячичів свою 
столицю в Чернігові як васал сіверського князя. Після поразки Свидригайла під Вількомиром Брян
ське князівство перейшло до намісників великого князя литовського Зигмунта Кейстутовича. У 1446 р. 
це князівство разом з Гомелем і Стародубом було передане в уділ боровському князю Василю Ярос
лавовичу. Цей князь успадкував майже всі володіння свого діда -  серпуховського князя Володи
мира Андрійовича, до еміграції в Литву його спонукав прихід до влади в Москві Дмитра Шемяки. 
Повернення Василя Васильовича Темного дозволило боровському князю повернутися додому, де за 
свою вірність він отримав у 1448 р. Дмитрівське князівство. Правда, скоро про це забули: у 1456 р. 
боровський князь був підступно схоплений в Москві і помер у в'язниці.
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У 1450 р. Брянське князівство отримав ще один емігрант з московської династії -  можайський 
князь Іван Андрійович." Він помер після 1454р., його сини Андрій та Семен в джерелах назива
ються стародубськими, але скоріше всього, як і їх батько вони володіли і Брянським князівством. 
Разом з іншими володіннями Семена Івановича у 1500 р. князівство стало васалом Москви. Після 
арешту князя Семена Івановича у 1508 р. Брянське князівство було ліквідоване і включене до складу 
Московської держави. Можливо, що до 1523 р. це князівство перебувало у складі Сіверського кня
зівства, яким володів противник Семена Івановича -  Василь Іванович Шемячич.

' Зотов Р. В ., Op. c it., с. 140 
' ПСРЛ, т. 35, с. 52, 73, 121 
" ПСРЛ, т. 15, в. 1, стб. 471
* Зотов Р. В ., Op. cit., с. 96
з Шабульдо Ф. М. Земли Юго-Западной Руси.., с. 8 8 -8 9  
з Woiff J. Kniaziowie Litewsko-Ruscy.., s. 278 
7 -Войтович Л. В. Генеалогія династії Рюриковичів., с. 65-67
* Войтович Л. В. Генеалогія династії Рюриковичів і Гедиміновичів.., с. 100 
' Woiff J. Kniaziowie Litewsko-Ruscy.., s. 12
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Третій син чернігівського князя Михайла Всеволодовича -  Семен отримав Глухівське князівство 
бл. 1246 р. У нього було троє синів: Михайло, Олександр та Всеволод. Це привело до роздроблення 
князівства на три уділи: Глухівське, Новосильське і Устівське князівства. Михайло Семенович за
лишився у Глухові. Йому успадкував єдиний син Семен. Новосильський князь Олександр загинув 
у Золотій Орді 15.08.1326 р.' Його син Сергій теж був вбитий ординцями, а другий син Семен не 
мав спадкоємців. Не виключено, що Сергій -  хрестильне ім'я Семена). Таким чином Новосильське 
князівство перейшло до старшої гілки, яка княжила у Глухові. Всеволод та його син Михайло во
лоділи Устівським князівством. Михайло Всеволодович теж не мав спадкоємців. До 1375 р. Семен 
Михайлович знову об'єднав все Глухівське князівство.

Він мав двох синів -  Романа (згад. 1375, 1385) та Івана (згад. 1371). Старший Роман успад
кував Глухівське князівство, а молодший Іван -  Новосильське князівство. Цей князь був одним з 
найсильніших удільних чернігівських князів. Він одружився з дочкою Ольгерда Гедиміновича, що оз
начало підтвердженя союзу з Литвою. У Івана не було дітей і всі землі знову перейшли до Романа. 
Роман Семенович переніс свою столицю спочатку у Новосиль, а потім в Одоєв. Гпухів та Новосиль 
були надто доступні ординцям і населення шукало захисту в більш глухих місцевостях, захищених 
лісами та болотами.

Глухівсько-новосильський князь Роман Семенович намагався вистояти проти спроб Литви під
порядкувати князівство, спираючись на союз з московським князем. У 1375 р. він допоміг Дмитру 
Івановичу проти ординців. Один з його синів приймав участь у битві на Куликовському полі. Востан
нє цей князь згаданий в угоді Москви і Рязані у 1402 р.

Після 1402 р. Глухівське князівство розпалося на уділи, які не мали одного сюзерена, при
чому в самому Глухові вже не було князя.

У Романа Семеновича було 6 синів. Найстарший з них -  Василь отримав, напевно, ще за 
життя батька Белевський уділ (Белев нині на Тульщині в Росії). Він помер раніше життя батька, бо 
його син Михайло успадкував лише Белевський уділ, а не старші Новосильський та Одоєвський 
уділи. Його внуки Федір та Василь Михайловичі разом тримали Белевське князівство у 1459 р., 
маневруючи між Литвою та Москвою. Федір Михайлович загинув в бою з татарами. Белевський 
князь Іван Васильович (t1523) у кінці 1489 р. перейшов на московську службу, зберігаючи свою час
тку у Белевському князівстві. Свої частки у Белевському князівстві зберігали і його брати Андрій 
(t після 1516) та Василь (t після 1492). Перший у 1490 р. перейшов було на московську службу, але 
відразу ж вернувся в Литву. В наступному році він остаточно став московським васалом, що було 
визнано угодою 1494 р. між Литвою та Москвою. Другий присягнув Москві в 1492 р. Частки Андрія 
і Василя Васильовичів, які не мали прямих спадкоємців, за новою московською традицією успад
кування, перейшли до великого князя. Частку Івана Васильовича успадкував його молодший син 
Іван. Старший син Івана Васильовича -  Семен, відомий з родоводів, напевно помер в дитинстві. 
У 1558 р. Іван Іванович помер на засланні. Белевське князівство було приєднане до Російської дер
жави трохи раніше -  бл. 1555 р.^

У 1557 р. цар Іван IV Васильович передав Белевське князівство князю Дмитру Байді-Вишне- 
вецькому, який виїхав на російську службу. Козацький вождь доводився царю родичем по матері. 
Повернення князя у Литву в 1559 р. привело до остаточної ліквідації Белевського князівства.

Другий син Романа Семеновича -  Лев успадкував Новосильське і Одоєвське князівства. Ми 
підтримуємо версію Р. Зотова та Г. Влас'єва, які вважали Лева батьком Федора Воротинського, як 
більш мотивовану. П. Долгорукий, А. Лобанов-Ростовський і Б. Рибаков вважали Лева бездітним,
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спираючись на таку пам'ятку як Збірник Діонісія.° Такої ж версії дотримувався і А. Курбський/ мож
ливо також черпаючи відомості із збірника Діонісія. За недостатньої надійності таких джерел як ро
довідні збірники це питання залишається відкритим.

Лев Романович тримав Новосильське князівство після 1402 р ., коли він помер невідомо, зда
ється після 1404 р. Після нього Новосильське князівство тримали його молодші брати Семен та Да
нило. Згідно з Р. Зотовим у Лева було двоє синів: Василь та Федір, якого родоводи називають 
князем воротинським. Вперше Воротинське князівство згадується в джерелах у 1427 р. як залежне 
від Литви. Напевно, що його тримав князь Василь Львович. Його брат Федір Львович (П. Долго
руков думав, що це син Юрія Романовича Чорного) згадується в джерелах під 1442, 1448 і 1455 рр. 
як князь новосильський, одоєвський і воротинський. Очевидно він тримав спочатку Воротинське 
князівство, успадкувавши його після брата, а потім отримав старший новосильський престол по 
смерті Данила Романовича, яка трапилася до 1424 р. Федір Львович був одружений з Марією, доч
кою сіверського князя Дмитра-Корибута Ольгердовича. Брати Марії активно підтримували Свидри- 
гайла Ольгердовича. Напевно такої ж політики дотримувався і новосильсько-воротинський князь 
Федір Львович. Після його смерті Новосиль перейшов до одоєвських князів.

По смерті Федора Львовича після 1455 р. його сини Михайло, Дмитро і Семен отримали Воро
тинське князівство розділене на частки. Судячи з карти С. Герберштейна, Воротинське князівство 
було найбільшим з усіх т. з. Верхівських князівств. Верхівськими князівствами називали чернігівські 
уділи, розташовані у верхів'ї Оки.

Восени 1487 р. на московську службу перейшов старший син Михайла Федоровича -  Іван, 
якому батько виділив уділ з центром у Перемишлі (місто на Оці південніше Воротинська). У грудні 
1489 р. князь Дмитро Федорович теж перейшов на московську службу. Наймолодший з братів Семен 
Федорович (t після 1496 р .), який володів Мосальськом, Серпейськом, Залідовом, Опаковом, Го- 
родечною і Лучином, а також третиною Воротинська, останнім з воротинських князів у 1492 р. прий
няв московську присягу. За угодою 1494 р. Литва признала залежність воротинських князів від Моск
ви. Ставши московськими васалами, як і більшість їх сусідів, воротинські князі сподівались зберегти 
свої уділи. Московський протекторат здавався їм менш небезпечним ніж залежність від сильної 
Польсько-Литовської держави, яка відверто проводила політику ліквідації удільних князівств. На пер
ших порах це їм вдалося.

Молодші Федоровичі померли без нащадків і, згідно нової московської практики їх уділи пе
рейшли до великого князя Івана ))і. Іван Михайлович успадкував батьківську частину Воротинського 
князівства, зберігши за собою Перемишльське князівство. Але на військову службу він виходив з 
своїм військом лише тоді, коли доводилося захищати південні та західні границі, зв'язані безпо
середньо з його уділом. Незважаючи на сумлінну службу і безперечні військові таланти, проявлені 
у 1507-1521 рр. у війнах проти ординців і Литви, 17.01.1522 р. його разом з іншими воєводами зви
нуватили у змові з кримським ханом Мухаммед-Гіреєм і заарештували. Лише у лютому 1525 р. Іван 
Михайлович був звільнений, давши спеціальний запис вірності. Як компенсацію за перенесене йому 
надали дві третини Одоєвського князівства і ще частку Петра Семеновича в Одоєві. Він знову очо
лив полки, які щоліта прикривали границю від татар. Незважаючи на те, що воротинський князь 
був двічі одружений з дочками впливових московських бояр, йому не довіряли. У серпні 1534 р. 
Іван Михайлович був заарештований у зв'язку з втечею у Литву князя С. Ф. Бельського і висланий 
у Білоозеро, де помер 21.07.1534 р., напевно не без сторонньої допомоги.

Після смерті Івана Михайловича князівство по частках успадкували його сини -  Володимир, 
Михайло та Олександр. Володимир Іванович помер у 1558 р ., його брат Олександр -  у 1565 р. Ми
хайло Іванович Воротинський, знаменитий російський полководець, був вбитий з наказу царя Іва
на iV Васильовича у 1573 р. По його смерті уділ був ліквідований, а його землі приєднані до Російсь
кої держави, s

Той же Лев Романович був і першим удільним одоєвським князем. У склад його уділу входила 
частка Новосиля і Воротинське князівство, яке він виділив старшому сину Василю. Його брати
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Семен, Данило і Стефан Романовичі не залишили нащадків. Вони тримали якісь частки Новосиль- 
ського князівства, які відійшли до синів Льва Романовича. Наймолодший з братів -  Юрій Романович 
Чорний (t після 1424) спочатку, напевно, теж мав якусь частку у Новосилі, а після розподілу спад
щини братів отримав Одоєвський уділ. Можливо, що Юрій Романович відразу отримав частку Одоєв- 
ського князівства, а пбтім -  все князівство, але з умовою визнання залежності від старшого з во- 
ротинських князів. Федір Львович недаремно титулувався і одоєвським. У 1406 р. одоєвський князь 
згадується як литовський васал і

Однакові імена синів Лева і Юрія стали причиною суперечки істориків, про яку ми згадува
ли вище. Юрій Чорний мав четверо синів: Івана (t1459), Василя (t1432), Федора і Семена (t1474). 
Всі вони отримали частки в Одоєвському князівстві. У 1425 р. одоєвські князі стали васалами вели
кого князя московського/ Але вже у 1427 р. присягнули Вітовту разом з воротинськими князями/

Старший одоєвський князь Іван Юрієвич у 1459 р. разом з племінниками белевськими князями 
Федором і Василем Михайловичами підписав перемир'я з великим князем литовським Казимиром 
Ягеллончиком. Перед смертю князь Іван став ченцем під іменем іони. Василь Юрійович загинув під 
Ошмянами як васал Свидригайла. Доля Федора невідома. Семен втратив свою частку або був прог
наний родичами. Він першим з Ольговичів перейшов на московську службу до 1474 р. і незабаром 
загинув.

Половина Одоєвського князівства була розділена між синами Івана Юрійовича: Михайлом 
(t після 1497), Федором (11497) і Василем Кривим (1 після 1489). Друга половина князівства була 
розділена між Семеновичами: Іваном Сухоруком (t після 1494), Василем Швихом (11534) і Петром 
(Ідо 1525). Іван Сухорук у 1488р. перейшов на московську службу, а у 1492р. підбив братів за
хопити половину отчини Федора Івановича. У 1494 р. по угоді Литви з Московською державою було 
визнано, що одоєвські князі перейшли на московську службу.

Старша гілка одоєвських князів потомства не мала. Частка бездітного Петра Семеновича пе
рейшла до великого московського князя Івана ііі Васильовича, який передав й князю і. М. Воро- 
тинському. Сини Івана Сухорука -  Федір Великий і Михайло Івановичі відомі з родоводів, можли
во, що вони померли молодими. їх брати Федір Менший (Ї1547) і Роман (Ї1536 чи 1541) тримали 
частки Одоєвського князівства із спадку по своєму батькові. Семен Васильович у 1534-1545 рр. 
тримав батьківську частку. Його сини Михайло, Федір і Данило роздробили цю частку ще на три 
частини. Фактично вони перетворилися у служилих землевласників середньої руки. Єдиний з внуків 
Івана Сухорука -  Микита Романович шукав виходу у вірній службі Івану iV. Він став опричним боя
рином. Це його однак не врятувало. Микита Романович був страчений в 1573 р., після цього Одо- 
євське князівство було ліквідоване і приєднане до Московської держави/ Нащадки Микити Романо
вича займали високе становище серед княжих родин у Російській державі до початку XViiicT.

Верхівські князівства боролись за свою незалежність, використовуючи протиріччя між Литвою 
і Московською державою. Шукаючи допомоги проти ординців, вони були змушені визнати себе ва
салами Литви. А коли Литва почала обмежувати права удільних князів і ліквідувала кілька князівств, 
серед них і Київське, більшість верховських князів стали приймати васальну присягу великим князям 
московським. їм здавалося, що у Московській державі, у складі якої було багато дрібних уділів, 
буде краща можливість зберегти свої князівства. Поки Московській державі потрібні були верхівські 
полки для боротьби з Литвою та ординцями, у Москві ще мирились з напівсуверенним положенням 
князів цих земель. Але після остаточного розпаду Орди та приєднання сіверських і смоленських 
земель Верхівські князівства були ліквідовані, а нащадки колишні? удільних князів поповнили ряди 
служилої московської знаті.

' Зотов Р. В. Op. c it., с. 291
з Войтович Л. В. Генеалогія династії Рюриковичів., с. 68-72
з Долгорукий П. Российская родословная книга, ч. 1, СПб., 1854, № 38; Лобанов-Ростовский А. Б. Рус-
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ская родословная книга, ч. 1, СП6., 1895, с. 118; Рыбаков Б. А. Русские карты Московии XV -  начала XV! вв. 
М., 1974, с. 99; Войтович Л. В. Генеалогія династії Рюриковичів., с. 69

* Курбский А. М. История о великом князе Московском. СПб., 1913, стб. 130-131
s Войтович Л. В. Генеалогія династії Рюриковичів.., с. 70-73; його ж, Генеалогія династій Рюриковичів 
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' id ., p. 779
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Карачевське князівство в землі вятичів утворилося бл. 1246 р. Населення відходило з степо
вої зони в ліси, куди можна було сховатися при частих наскоках ординців. Карачевське князівство 
отримав четвертий син чернігівського князя Михайла Всеволодовича -  Мстислав. У нього було чет
веро синів: Тит, Святослав (t1310), Пантелеймон та Андріян (]Ч339). Святослав був вбитий брян
ським князем із смоленської гілки, що свідчить про те, що Ольговичі не відразу погодилися з пере
ходом Брянська до іншої гілки Рюриковичів. Тит Мстиславич володів Карачевським князівством десь 
в кінці Хііі -  на початку ХІУст. По його смерті карачевським князем став старший син Святослав 
Титович (t після 1377). Святослав Титович одружився у 1377р. з дочкою великого князя литовсько
го Ольгерда Гедиміновича -  Феодорою, тобто скріпив союзну угоду з Литвою як рівний партнер. 
Легендарна частина литовсько-білоруських літописів відбила якийсь період війн з карачевськими 
князями. Можливо, що цей період завершився аж у часи Ольгерда. З цього теж можна судити про 
потужність Карачевського князівства.

Ще при Титі Мстиславичу з Карачевського князівства виділилось Звенигородське князівство, 
при Святославі Титовичу -  Козельське князівство. До того часу зруйнований монголами у 1238 р. 
Козельськ був відроджений і знову став столицею князівства. Василь Титович (t1338) мав теж якійсь 
уділ. Нащадків у нього не було і його володіння згідно права успадкування перейшли до старшого 
брата Святослава. Коли помер Святослав Титович, Карачевське князівство, окрім князівств, які з 
нього виділились, було розділено на частки між його синами: Федором, Василем, Мстиславом та 
Святославом. Ймовірно, що через шлюб з дочкою Федора або Василя в Карачевському князівстві 
утвердився один з Гедиміновичів -  Патрикій Наримунтович. Спочатку він мав лише невелике Хо- 
тимське князівство, а потім писався князем Карачевським і Хотимським. Може цей титул і не відби
вав фактичного становища. Роздроблені землі Карачевського князівства потрапили у залежність від 
сіверських князів.

У 1408 р ., як васал сіверського князя Свидригайла Ольгердовича, Патрикій Наримунтович ви
їхав у Москву, де і залишився. Від нього пішли родини князів Патрикеєвих, Булгакових, Голіциних, 
Куракіних, Щенятєвих, Хованських та Корецьких. Після 1408 р. Карачевське князівство відійшло до 
Литви. Але окремі карачевські князі в джерелах не згадуються. Можливо, що сам Карачевський уділ 
був приєднаний до Сіверського князівства. У 1503 р. в ході чергової московсько-литовської війни 
цей уділ був приєднаний до Москви.

Юрій Святославич отримав Мосальський уділ, який виділився з Карачевського князівства. Його 
сини Володимир, Василь та Семен Клубок у першій половині XV ст. розділили це князівство на час
тки. Від Семена пішли князі Кпубкови-Мосальські. Тимофій та Богдан Володимировичі, Михайло і 
Федір Васильовичі, Андрій та Іван Семеновичі розділили батьківські частки ще на дві половини. Від 
Володимировичів пішли князі Мосальські, які залишилися в Литві після приєднання Мосальського 
князівства до Москви в 1494 р. Численне потомство Михайла Васильовича, Федора Васильовича та 
Івана Семеновича після 1494 р. вибирало між Литвою та Москвою. Від Василя Михайловича Литвина 
пішла родина Литвинових-Мосальських, від сина його брата Семена Михайловича Старого -  Василя 
Кольцо пішли князі Кольцови-Мосапьські. Кольцови-Мосальські, Литвинови-Мосальські і Клубкови- 
Мосальські втратили свої уділи і залишилися на російській службі, інші гілки князів Мосальських, 
що залишилися в Литві, отримали володіння в інших регіонах, але вже не як удільні князі, а як 
приватні землевласники. Нащадки Федора Михайловича, внука Василя Юрійовича, утворили гілку 
князів Мосальських на Олекшичах. їх основні володінні знаходилися в Гродненському воєводстві. 
Нащадки другого внука Василя Юрійовича -  Бориса Михайловича -  гілку князів Мосальських на Са- 
пєжишках і Рачках. їх володіння теж знаходилися на Гродненщині. Нащадки Іншого внука Василя
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Юрійовича -  'Василя Федоровича, отримали володіння на Волині. Від внуків Володимира Юрійо
вича пішли браславська і волковийська гілки Мосапьських.

Розрослі родини князів Мосальських зіграли немалу роль в історії Литви, Польші, Білорусії, 
України і Росії.'

Хотетовське князівство виділилось з Карачевського в першій половині XV ст. за князя Івана 
Мстиславича Хотета або його батька. Хотетовські князі теж були васалами сіверських князів. їх 
столицею було с. Хотетово, розташоване на границі пізніших Орловського і Мценського повітів. У 
1408 р. хотетовський князь Михайло Іванович виїхав на московську службу з своїм сюзереном Свид- 
ригайлом Ольгердовичем. У 1418 р. його мати (вдова по Івані Хотету) -  княгиня Юліана з Гольшан- 
ських вийшла вдруге за великого князя литовського Вітовта Кейстутовича. Це могло забезпечити 
володіння Хотетовським князівством їі внукам Івану, Данилу і Ларіону Бунаку [?]. Належність Ларіона 
Бунака до Хотетовських -  дискусійна." Вітовт помер у 1430 р., Юліанна Іванівна -  в 1448 р. Згідно 
грамоти від 9.10.1461р. Ларіону Бунаку, автентичність якої не безперечна, молодший з хотетовських 
князів на той час перейшов на московську службу і отримав два села у Вяземському князівстві. 
Нащадки Івана та Данила -  князі Хотетовські та нащадки Ларіона Бунака -  Бунакови служили Росії.

Один з молодших синів Мстислава Михайловича -  Пантелеймон отримав у кінці Хііі ст. відро
джене Козельське князівство. Після його смерті це князівство спробував приєднати Звенигородський 
князь Андріян Мстиславич. У 1339 р. Василь Пантелеймонович вбив дядька і повернув собі уділ. У 
нього не було прямих спадкоємців і Козельське князівство відійшло знову до сюзерена Карачевсько
го князівства Тита Мстиславича або його сина Святослава, які передали його Федору та Івану Тито- 
вичам. Частку Федора Титовича розділили його син Тит Федорович та Іван Шокур. Нащадки Івана 
Шокура дробили свої частки до кінця XV ст. В ході московсько-литовських війн їх володіння були 
приєднані до Московської держави. Нащадки Івана Шокура втратили княжі титули і розпались на 
дві дворянські родини -  Сатіних і Шокурових.

Частку Івана Титовича розділили його сини Василь Зазрпка, Роман та Федір. Старша гілка 
продовжувала утримувати Козельське князівство, признавши залежність від Литви. У першій поло
вині XV ст. тут правили сини Тита Федоровича -  Григорій Огонь та Володимир Пузир. У середині 
XV ст. після 1486 р. князівство тримав Василь Григорович Глазиня. Потім його частка була розділена 
між синами Іваном та Олехном, а частка Івана Васильовича -  між його синами Дмитром Глушако- 
вим, Іваном Пузиною, Левом, Михайлом та Андрієм. До 1505 р. у ході московсько-литовських війн 
сильно роздроблені землі Козельського князівства були приєднані до Москви. Однак більшість ко
вельських князів залишилася у Литовській державі і отримала компенсацію у білоруських землях. 
Від Дмитра Глушакова пішла родина князів Огінських (він отримав від великого князя Олександра 
привілей на с. Огінти у жижморським повіті бл. 1488 р. і став писатися Огінським), від Івана Пузини 
-  родина князів Пузин (вони отримали у 1496 та 1504 рр. володіння у Максимовському повіті на 
Смоленщині). Обидві родини зайняли достойне місце в історії Литви, Білорусії і Польші. Огінські і 
Пузини пізніше мали володіння і на українських землях, залишивши сліди своєї діяльності у різно
манітних привілеях міст та інших пам'ятках."

Роман Іванович отримав Перемишльський уділ Козельського князівства, Федір Іванович -  
Єлецький уділ. Перемишльський уділ розділили між собою сини Романа Івановича -  Андрій та Гри
горій, діяльність яких припадає на кінець XIV -  початок XV ст. У першій половині XV ст. князівство 
по частках тримали Володимир, Мокій та Євстафій Андрійовичі. Від першого з них пішла 1-а гілка 
князів Горчакових, від другого -  2-а гілка князів Горчакових, від третього -  3-я і 4-а гілки князів 
Горчакових. У середині XV ст. Перемишльське князівство по частках належало Семену Володими
ровичу, Івану Мокійовичу та Єфиму Євстафійовичу. Семену Володимировичу успадкував син Михай
ло, Івану Мокійовичу -  син Петро, Єфиму Євстафійовичу -  сини Мина та Семен. На початку XVi ст. 
до 1505 р. за їх синів Івана Михайловича, Сисоя Петровича та Євстрата Миновича це князівство теж 
було приєднане до Московської держави. Перемишельсько-козельські князі перейшли на російську 
службу і майже до початку XViil ст. володіли ще рештками своїх удільних князівств, нічим не відріз
няючись від інших дворян окрім княжих титулів.
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Федір Іванович отримав Єлецьке князівство до 1380 р ., бо він був учасником Куликовської 
битви. Участь єлецького війська у цій битві дозволяє стверджувати, що єлецькі князі, як і їх сусіди, 
будували свою політику на протиріччях Литви, Москви, Твері і ординців. Син Федора Івановича -  
Іван володів князівством у 1395-1414 рр. Йому успадкував син Юрій, по смерті якого в середині 
XV ст. князівство було розділене між його синами Іваном та Семеном. Далі князівство продовжу
вало роздроблюватися на частки, які тримали Іван Іванович Кокор, Юрій Іванович Кривий, Семен 
Іванович Бик, Василь Семенович, Андрій Семенович та Іван Семенович Сльозка. На початку XVi ст. 
всі частки Єлецького князівства були приєднані до Москви, а князі Єлецькі стали служилими кня
зями. Найдовше утримував свою частку Андрій Семенович.

Наймолодшому з синів Мстислава Михайловича -  Андріяну (в джерелах його ще називають 
Андрієм) було виділено Звенигородський уділ. Після смерті старшого брата він, напевно, захопив 
і Козельське князівство, але не зумів його утримати і був вбитий племінником Василем Пантелей
моновичем. Андріян був одружений з дочкою литовського князя Гаманта (Ольгіманта?). Можливо, 
що цей союз і допоміг йому у спробі захоплення Козельського князівства. Походження князя Гаманта 
(Ольгіманта?) неясне, існує малесенька доля вірогідності, що це міг бути один з нащадків Живин- 
буда," чиї володіння були недалеко від Карачевського князівства. Але куди більш вірогідно, що мова 
йде про Ольгіманта-Михайла Гольшанського, який правдоподібно деякий час володів Києвом, і у 
такому випадку подібний союз міг підштовхнути Андріяна Мстиславича на приєднання сусіднього 
князівства.

Звенигородський князь Федір Андріянович у 1377 р. став васалом Литви. Для його молодшо
го брата Івана Болха було виділено теж окремий уділ.

У кінці XiV ст. Звенигородські князі стали васалами сіверських князів. Звенигородський князь 
Олександр Федорович у 1408 р. разом із Свидригайлом Ольгердовичем виїхав на московську службу. 
Від його нащадків пішли родини князів Рюміних-Звенигородських, Барашових-Звенигородських, 
Сплячих-Звенигородських, Шистових-Звенигородських, Звенцових-Звенигородських, Токмакових-Зве- 
нигородських і Ноздроватих-Звенигородських. Була то знать середньої руки в Московській державі/

Після еміграції Олександра Федоровича до Москви, Звенигородське князівство було перед
ане князю Роману Івановичу, який приєднав його до Перемишльського князівства.

В родоводі Звенигородських князів, складеному Діонісієм, Олександр Звенигородський назва
ний братом Патрикія. Можливо, що його батько був одружений з родичкою Патрикія Наримунто- 
вича. Ю. Пузина, спираючись на деякі, не зовсім певні польські джерела, які називають стародубсь- 
кого князя Олександра Патрикійовича Звенигородським, вирішив, що він тотожний Олександру Фе
доровичу і, таким чином, перетворив усіх князів Звенигородських у Гедиміновичів/ Як справедли
во зауважила М. Бичкова, родовід князів Звенигородських, складений правнуком князя Олександра 
Федоровича через сто років після його виїзду в Росік>, виглядає надійнішим джерелом ніж гіпотези 
польського вченого/ Маловірогідним виглядає передача Звенигородського князівства Олександру 
Патрикійовичу. Після того, як Вітовт позбавив цього князя Стародубського князівства, Олександра 
спеціально перевели на Волинь подалі від границь Литви, побоюючись його родинних пов'язань з 
московською династією.

Від Івана Болха пішли князі Болховські. Іван Романович Волховський та його брати у 1521 р. 
перебували на російській службі. Коли був ліквідований їх уділ сказати важко. Напевно у другій по
ловині XV ст. при князі Романі Васильовичу.

' Войтович Л. В. Генеалогія династії Рюриковичів.., с. 76-83; Бранденбург Н. Е. Род князей Мосальских.,
1888

2 Кобрин В. Б. Власть и собственность в средневековой России. М., 1985, с. 19-20
3 Annibai ad portas Viodimirus monarcha Russiae in facie et acie ducum et heroum iiiustrissimae Oginsianae 

domus. . R. P. Andrea Pezarski S. t. ect., Varsoviae, 1732; Пташицкий С. Князья Лузины. СПб., 1899
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Наймолодший з синів чернігівського князя Михайла Всеволодовича -  Юрій отримав землі в 
середній течії Оки з центром в Торусі (Тарусі). Вже після його смерті Таруське князівство почало 
роздроблюватися. Напевно найстарший син Семен Юрійович отримав ще за життя батька уділ з 
центром у Каніні. Він вважався родоначальником князівських родин Канінських та Спаських (Спаське 
князівство виділилося з Канінського у XiV ст.), а таке могло бути у випадку, якщо Семен помер 
за життя батька і його нащадки утримали за собою тільки його уділ, втративши право на старший 
таруський престол.

По смерті батька Всеволод Орехва успадкував Тарусу, Михайло -  Мишегу, Костянтин -  Обо- 
ленськ, а Іван Менший прозваний Товста Голова -  Волкону.

Про діяльність торуських князів Всеволода Орехви та його сина Всеволода немає ніяких відо
мостей. Торуське князівство залишалося державою, яка визнавала ординську зверхність, а з другої 
половини балансувала між Литвою та Московським князівством. Участь удільних таруських князів у 
битві на Куликовському полі у 1380 р. свідчить про те, що таруські князі ще утримували під своєю 
рукою васалів і виступали не як васали Московського князівства, а як його союзники. Хоча у 1392 р. 
великий князь володимирський та московський і отримав ханський ярлик на Торусу (Тарусу), але 
в угоді з Рязанським князівством у 1402 р він зобов'язував великого рязанського князя помиритись 
з таруським князем. С. Соловйов припускав, що це могло означати лише васальну залежність та
руських князів від Москви.' Це не зовсім так. В угоді з серпуховським князем Володимиром Анд
рійовичем великий князь московський Василь Дмитрович говорить тільки про наміри здобути Тарусу. 
Та й сама угода з Рязанню дозволяє розглядати Таруське князівство скоріше як союзника Москви.

Старший син Всеволода Всеволодовича -  Дмитро Шутиха успадкував престол Таруського кня
зівства, а його брат Андрій отримав Мезецьке князівство, виділене з домену. Дмитро Всеволодович 
став васалом Литви. З наказу великого князя Вітовта Кейстутовича він відвозив до Воротинська Ма
рію Корибутівнк. У 1422 р. вони разом з братом виступили на допомогу Одоєву проти ординців. 
Рідний брат таруського князя мезецький князь Андрій Всеволодович обох своїх доньок видав за 
литовських васалів: Аксинію -  за князя Федора Одинцевича, а Авдотію -  за князя Івана Семено
вича Бабу-Друцького. Дмитро Всеволодович помер після 1440 р ., не залишивши спадкоємців. Мож
ливо, що він був останнім таруським князем. Схоже, що після 1430 р. під час усобиці між Свидри- 
гайлом Ольгердовичем і Зигмунтом Кейстутовичем Таруське князівство стало таки васалом Московсь
кого князівства. Очевидно не все, а сама Таруса і уділи, які ще визнавали сюзеренітет таруського 
князя. Так як Дмитро Всеволодович не мав прямих спадкоємців, то по його смерті Таруса, як «ви
морочний" уділ відійшла до Москви. Можливо, що Таруса була тоді передана дмитровському князю 
Юрію Васильовичу, бо після його смерті, ділячи його володіння, Іван ііі віддав Тарусу вологодському 
князю Андрію Меншому Васильовичу. За заповітом Івана ііі Таруське і Мишецьке князівства мали 
відійти до його спадкоємця Василя як частина великокнязівського домену.

Брат Всеволода Орехви -  Михайло Юрійович отримав невеликий Мишецький уділ і його на
щадки пішли шукати щастя на службі у Великому Новгороді, ставши з часом найбільшими новго
родськими землевласниками, з Мишецьке князівство було приєднане до Московської держави ще до 
кінця XiVcT.

Наймолодший з синів першого таруського князя Іван Менший Юрійович Товста Голова отри
мав уділ з центром у Волконі. Його син Федір Іванович, якого джерела називають таруським кня
зем, хоча він володів лише таруським уділом -  Волконським князівством, разом з братом спаським 
князем Мстиславом Івановичем (очевидно внуком канінського князя Семена Юрійовича) загинули
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в 1380 р. на Куликовському полі. Костянтин, Іван та Федір (t під Белевом у 1437 р .) Федоровичі 
стали родоначальниками трьох гілок Волконських. Вже наступне покоління втратило свої частки Вол
конського князівства, приєднаного до Московської держави і їх діти пішли на службу до стариць- 
ких князів, з

Оболенське князівство намагалось зберегти свою незалежність, що було дуже нелегко. Після 
Костянтина Юрійовича правив його син Іван, а потім -  внук Костянтин, вбитий Ольгердом у 1363 р. 
при обороні столиці. Схоже, що оболенські князі першими з удільних таруських князів відійшли від 
своїх сюзеренів. Небажання стати васалами Литви змусило оболенських князів шукати допомоги у 
Москві. Сини князя Костянтина Івановича: Іван (згаданий під 1375 р. ще як таруський васал), Семен 
(згад. 1375 р .) та Андрій стали васалами князя Дмитра Донського. Від них пішли численні гілки 
князів Оболенських, які зіграли видатну роль у російській історії XVi ст. і пізніших періодів: Обо- 
ленські-Курлятови, старша гілка князів Оболенських, Оболенські-Чорні, Оболенські-Хромі, Оболен- 
ські-Ногтєви, Оболенські-Стригіни, Оболенські-Ярославови, Оболенські-Нагі, Оболенські-Німі, Обо- 
ленські-Лопатіни, Оболенські-Телепньови, Оболенські-Телепньови-Овчини, Туреніни, Рєпніни, Ленін
ські, Горенські, молодша гілка князів Оболенських, Оболенські-Глазаті, Оболенські-Тюфякіни, Обо- 
ленські-Золоті, Оболенські-Срібні, Оболенські-Щепіни, Ликови, Кашини, Долгорукі, Долгорукови, 
Щербатови, Тростенські.* Оболенське князівство настільки сильно роздробилося на вотчини, а пред
ставники численних родин князів Оболенських, дякуючи своєму службовому становищу при москов
ському дворі, отримали стільки нових володінь, що саме князівство перестало існувати без його 
офіційної ліквідації ще до кінця XV ст. З його уділів найдовше проіснували Ленінський і Тростен- 
ський (ліквідовані після 1512-1513 рр.).

Перший мезецький князь Андрій Всеволодович згадується востаннє під 1422 р ., коли він разом 
з старшим братом торуським князем Дмитром Всеволодовичем виступив на допомогу Одоєву про
ти ординців. Напевно ще при своєму житті він виділив старшому сину Олександру окремий уділ з 
столицею в Борятині. Олександр Андрійович помер при житті батька, бо його нащадки зберегли 
тільки Борятинське князівство. Молодші сини Федір, Роман та Іван отримали у спільне володіння 
Мезецьке князівство. Наймолодший син -  Василь Сліпий, напевно, не дістав нічого. Федір Андрійо
вич помер рано, його частку розділили сини -  Михайло, Федір Сухий, Петро, Василь Кукубяка та 
Іван Говдиревський. Роман Андрійович шукав допомоги у союзі з молодшими князями московської 
династії, видавши у 1470 р. дочку за углицького князя Андрія Васильовича. Це допомагало йому 
триматися більш незалежно від Литви. Іван Андрійович лишався литовським васалом і за свою 
службу отримав частину доходів від смоленського і путивльського мит. Не маючи нащадків, він 
продав у кінці XV ст. свою частку князівства племіннику Петру Федоровичу. Як видно з московсько- 
литовської угоди 1484 р., Мезецьким князівством частками володіли Федір Федорович Сухий, Василь 
Федорович Кукубяка, Михайло Романович та сини Івана Федоровича Говдиревського -  Василь і 
Федір. Петро Федорович частки у самому Мезецьку не мав, його володіння були десь на окраїні. 
У 1492 р Петро був захоплений двоюрідним братом Михайлом Романовичем, який перейшов на мос
ковську службу. За угодою 1494 р. було визнано службу мезецьких князів у великого князя мос
ковського, але Петро Федорович залишався литовським васалом. Разом з Федором Сухим він був 
литовським васалом і у 1498 р.

Михайло і Петро Федоровичі не мали нащадків. У Федора Сухого був син Іван, у Василя Ку- 
кубяки -  сини Іван та Михайло. У 1503 р ., коли всі князі Мезецькі перейшли на московську службу, 
великий князь московський Іван ііі Васильович виміняв їх столицю на с. Олексин у Стародубі-Ряпо- 
ловському, зберігши за собою «суд і даньи, тобто одні з найважніших імунітетів удільних князів.^

Від Олександра Андрійовича пішла родина князів Борятинських. По його смерті князівство час
тками отримали його сини Григорій, Дмитро, Федір і Лев Олександровичі. Борятинські князі пе
рейшли на московську службу, що було підтверджено в московсько-литовському трактаті 1494 р." 
Єдиний спадкоємець братів Іван Львович мав знову об'єднати Борятинське князівство, але по духов- 
нів Івана ііі Борятин був переданий бежецькому князю Семену Івановичу як одна з волостей Козель- 
ського князівства. Іван Львович не був задоволений таким розвитком подій і у 1509 р. емігрував у
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Литву. У 1512 р. король Сигизмуд Старий просив, щоби з Москви відпустили його дружину -  дочку 
вяземського князя Івана Івановича. Іван Львович помер у Литві до 1537 р. Деякі його сини поверну
лися у Московську державу, де Борятинські залишилися простими московськими дворянами лише 
з князівським титулом/ 3 часом їх прізвище змінилося на Баратинських.

інші сини залишилися у Литві, сподіваючись повернути Борятин у ході численних війн з Росій
ською державою. З них найбільш відомим був найстарший син Івана Львовича -  князь Іван Боря- 
тинський (j1562), хорунжий перемишельський, один з полководців королів Олександраі Сигизмунда 
Старого, якому вдалося здобути перемогу під Полоцьком у 1518 р ., зупинивши наступ російського 
війська/ В Литві основні володіння князів Борятинських були в Оршанському повіті.

' Соловьев С. М. История России с древнейших времен., кн. 2, т. 4, М., 1988, с. 645
2 Войтович Л. В. Генеалогія династії Рюриковичів.., с. 85
3 там же, с. 85
< там же, с. 88 -93; його ж, Генеалогія династії Рюриковичів і Гедиміновичів.., с. 66-72  
з Войтович Л. В. Генеалогія династії Рюриковичів.., с. 87 -88  

з Woiff J. Kniaziowie Litewsko-Ruscy.., s. 8 
7 Войтович Л. В. Генеалогія династії Рюриковичів.., с. 87 -88  
з Niesiecki К. Herbarz poiski., wyd. J. N. Bobrowicz. t. 2, Lipsk, 1839, s. 235-237
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Сіверське князівство до середини X!V ст. зникає з літописів, що зовсім не означає, що такого 
князівства на той час не було. Просто, на жаль, такий стан джерел, що збереглися. За відомос
тями Плано Карпіні в Монголії у 1245 р. загинули два Ольговичі: Андрій та його брат, незнаний з 
імені. Цілком правдоподібно, що це був сіверський князь Андрій Мстиславич.'

Судячи з синодиків, у другій пол. Хіі! ст. сіверськими князйми були Дмитро Мстиславич і 
Тимофій Костянтинович, нащадки Олега Святославича. Можливо що найстарший пагінок гілки стар
ших Ольговичів зайняв сіверський престол після вигаснення потомства Гліба Святославича.

Сіверські князі початку і середини XiV ст. джерелам не знані. Сіверська земля була легко дос
тупною ординцям, не раз зазнавала руйнування. З сіверського літописання нічого не збереглося. 
Бл. 1370 р. новгород-сіверським князем став Корибут-Дмитро Ольгердович. Його васалом став і ве
ликий князь чернігівський, який вже втратив значення сюзерена Чернігівської землі і до 1380 р. мож
ливо був васалом Бутава-Дмитра Ольгердовича. Появу Корибута-Дмитра Ольгердовича на одному 
з старших столів можна розглядати, на наш погляд, теж як догоду місцевої знаті з Гедиміновича- 
ми, спрямовану проти ординців. Ф. Шабульдо, слідом за Л. Колянковським вважав, що до 1380 р. 
Сіверське князівство належало Бутаву-Дмитру Ольгердовичу і лише після його еміграції перейшло 
до Дмитра-Корибута." Якщо джерела і дозволяють припускати, що брянський князь міг бути сюзе
реном Чернігова, то відносно Новгорода-Сіверського таких підстав немає. Хоча не виключено, що 
Корибут-Дмитро міг бути васалом свого старшого брата, сидячи в Новгороді-Сіверському, не може 
не застерігати напрочуд самостійна політика цього князя у 1381-82 рр ., що було би неможливим, 
як би він отримав ці володіння лише у 1380 р.

Дмитро-Корибут провадив незалежну політику в інтересах своєї землі. Він навіть, можливо, 
пробував відродити колишню могутність Чернігівської землі. Частина карачевських князів та інші 
дрібні Ольговичі стали васалами сіверського князя. Він карбував власну монету, підкреслюючи свій 
сюверенітет. Його шлюб з Анастасією, дочкою великого князя рязанського Олега Івановича, був 
спрямований на утворення коаліції у складі Рязані, Новгорода-Сіверського та Смоленська. Спільними 
зусиллями князі цих земель сподівались відстояти свій суверенітет.

У 1382 р. Корибут-Дмитро Ольгердович відмовився признати своїм сюзереном великого князя 
литовського. В кінці травня -  на початку червня військо Кейстута Гедиміновича виступило проти ньо
го, з В цьому вбачають лише підтримку Ягайла Ольгердовича в боротьбі з Кейстутом на великок
нязівський престол.* Однак не можна виключати і інші можливості. Кейстута підтримали Любарт Ге- 
димінович та Володимир Ольгердович. Його політика зближення з Московським князівством, уже 
поверненим Тохтамишем в становище васала, не могла на стільки занепокоїти Орду, щоб та висту
пила проти Литви. Скоріше стабілізація, якої досягнула Золота Орда після перших успіхів Тохтами- 
ша, дозволила останньому підтримати виступ сіверського князя. Тохтамиш, який розглядав і вели
кого литовського князя як свого васала, надавши Ягайлу Ольгердовичу у 1381 р. ярлик на руські 
землі, з міг допомогти іншому васалу Корибугу Ольгердовичу позбутися литовської опіки.

Безперечно, що виступ Корибута-Дмитра Ольгердовича певною мірою допоміг Ягайлу опану
вати становище і перемогти в боротьбі з Кейстутом. Це привело до того, що в наступні роки сівер
ський князь зайняв у литовській ієрархії третє місце після самого Ягайла і його вірного соратника 
Скіргайла. Але вся його наступна діяльність говорить, що із сторони Корибута це був тільки політич
ний маневр, імена цих трьох князів були першими на угодах з Московським князівством, укладе
них у 1384 р. з Третім стоїть підпис Корибута-Дмитра і на акті Кревської унії 14.08.1385 р.? В підтвер
дження цього акту він склав 21.12.1386 р. у Луцьку васальну присягу" і послав свої війська на до
помогу Ягайлу проти полоцького князя Андрія Ольгердовича і його союзника смоленського князя.
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Але якщо Скіргайло, Семен-Лугвеній, Коригайло і Костянтин Ольгердович брали в цій війні активну 
участь, то похід Корибута на допомогу обложеному Мстиславлю вже нічого не вирішував. Здається, 
що це невелике запізнення могло мати зовсім інший підтекст. Можливо тому в наступному році 
сіверському князю разом з київським князем Володимиром Ольгердовичем, чия надійність не викли
кала захоплення, довелося провести довший час при королівському дворі у Кракові, а 26.04.1388 р. 
група васальних князів і бояр сіверського князя мусила дати запис, яким гарантувала вірність свого 
сюзерена королю Владиславу-Ягайлу." Цікаво, що серед них були і несвізькі і інші князі з Турівської 
землі, що дозволяє припускати ніби Корибут-Дмитро зберіг за собою володіння в Турівській землі, 
які міг отримати ще до утвердження в Новгороді-Сіверському. 18.05.1388 р. знову повторно склав 
присягу сам Корибут-Дмитро,а за ним і київський князь. У 1390 р. загони обох князів взяли участь 
у здобутті столиці Вітовта Кейстутовича -  Гродно.

Тим не менше, при першій можливості обидва приєдналися до коаліції проти Вітовта Кейсту
товича, коли той зажадав у них васальної присяги і виплати трибуту як новий великий князь литов
ський." Цілком можливо, що ряд князів, які хотіли зберегти за собою право на власну політику, 
ще допускали віддалений сюзеренітет польського короля і номінальну інтеграцію в рамках його 
держави, безперечно вигідну стосовно Золотої Орди, Московського князівства і Ордену, але не 
хотіли навіть номінально залежати від васала польського короля, яким визнав себе Вітовт Кейсту- 
тович.

Корибут-Дмитро Ольгердович в кінці 1392 р. вторгнувся в Литву, коли вже був розбитий Свид- 
ригайло, потерпів поразку, а зимою 1392-1393 рр. його столиця була здобута. Сам князь втік у 
Рязань, а його сім'я потрапила в полон. Може саме це і змусило князя повернутися вже у 1393 р. 
назад. Однак його володіння вже були передані колишньому волинському князю Федору Любар- 
товичу. Корибут-Дмитро зберіг лише Несвізьке князівство. М. Стрийковський вважав, що він отримав 
ще Кременець, Брацлав, Вінницю, Соколець,'^ але це помилка, ці володіння вдалося здобути лише 
його сину Федору Корибутовичу. Сам Корибут, можливо отримав після 1401 р. хіба що Чернігівське 
князівство.

Немає підстав сумніватися, що наступним новгород-сіверським князем був Федір Любарто- 
вич (1393-1405). Маємо його присяжну грамоту і відсутні будь-які свідчення, що в цей період кня
зівством володів хтось інший. Присутність в Любецькому помянику князя Івана Любартовича, про 
якого немає звісток в інших джерелах, теж може служити вказівкою на перебування тут його стар
шого брата, який міг надати йому якийсь уділ. Це більш реально ніж припускати, щоби син Лю- 
барта-Дмитра Гедиміновича міг у 60-х роках XtVcT. володіти уділом у Сіверській землі.'з Роздаючи 
уділи князям інших гілок, Любарт наділив би і сина, тим більше, якщо припускати, що князь Іван 
був від першого шлюбу з волинською княжною, тобто в очах волинської знаті був справді законним 
спадкоємцем престолу.

Федора Любартовича замінили Свидригайлом Ольгердовичем (1405-1409). Як відомо Свид- 
ригайло Ольгердович спробував з допомогою союзу з Москвою звільнитися від литовської опіки. 
Після арешту Свидригайла князівство було залишене за великокняжим доменом. Уряд не був за
цікавлений сприяти об'єднанню Чернігівської землі. У 1419 р. Вітовт, який вже намагався отримати 
королівську корону, повернув це князівство Свидригайлу. Ставши великим князем, Свидригайло 
Ольгердович залишив Сіверське князівство за великокняжим доменом. Він утримував ці землі десь 
до 1437 р.

У 1454 р. Рильське і Новгород-Сіверське князівства були передані князю Івану Шемякіну, сину 
знаменитого Дмитра Шемяки. Втеча у Литву представника московської династії, батько якого бо
ровся за великокнязівський престол, була сприйнята з захопленням. Шемячичу надали великі воло
діння, сподіваючись з його допомогою впливати на московську політику.

Іван Шемякін мав четверо синів: Семена, Володимира, Івана та Василя Шемячича. Старші 
сини померли до 1499 р. Василь Шемячич не виправдав сподівань, які покладались на їх сім'ю у 
Вільні та Кракові. Причиною були намагання уряду ліквідувати удільні князівства. Тому у 1500 р.
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Василь Шемячич став васалам Москви, що було підтверджено миром у 1503 р. Однак, незважаю
чи на його вірну службу, в Москві були незадоволені існуванням сильного Новгород-Сіверського 
уділу. У 1517 р. Василя Шемячича заарештували перший раз. Він зумів оправдатись. У 1523 р. його 
схопили вдруге. Він помер в темниці в 1529 р., а князівство було приєднано до Москви.

' Войтович Л. В. Генеалогія династії Рюриковичів і Гедиміновичів.., с. 54
з Koiankowski L. Dzieje Wieikiego Xięstwa Litewskiego za Jagiełtonów. W., 1930, s. 19-20; Шабульдо Ф. M. 

Земли Юго-Западной Руси.., с. 89
з Wigand von Marburg. Cronica nova Prutenica / /  Scriptores rerum Prussicarum. Leipzig, 1863, t. 2, p. 6 0 2 -  

619; Detmar von Lubek. Chronik / /  SRP. Leipzig, 1866, t. 3, p. 121-122
* Греков И. Б. Востояная Европа и упадок Золотой Орды (на рубеже X!V-XV вв.). М., 1975, с. 153-154 

s Греков Б. Д ., Якубовский А. Ю. Золотая Орда и ее падение. М. -Л., 1950, с. 323-324  
з Шабульдо Ф. М. Земли Юго-Западной Руси.., с. 133 
? Diugosii J . , Op. c it., t. X, p. 450-452  
з Akta unii Poiski z Litwą.., № 23
з Archivum książąt Lubartowiczów Sanguszków., t. !, N2 9, s. 8 -9  

!d., t. i, N210, s. 10 
" ПСРЛ, T. 32, c. 70-71 
'з Stryjkowski M. Kronika., t. !!, s. 101 
із Шабульдо Ф. M. Земли Юго-Западной Руси.., с. 63



3 7 . УДМ7И С/ВЕРСЬХОГО КНЯЗІВСТВА
У ДРУГИЙ ПОЛОВИН/ ХИ/ с т . -  НА ПОЧАТКУ XV/ ст .

У середині X!!! ст. і його другій половині в Курську княжив Георгій Ольгович з сіверської гілки 
Ольговичів.' Його змінив, напевно, молодший брат Дмитро Ольгович, після якого княжив Василь 
Дмитрович, очевидно син попереднього. Наступні курські князі джерелами не зафіксовані. Відомо, 
що в останні десятиріччя Хііі ст. Курськ тримав ханський баскак Ахмат. Напевно вже з цього пе
ріоду це князівство перейшло безпосередньо під ординське управління. Васал баскака Ахмата Риль
ський і воргольський князь Олег, напевно, був сином Рильського князя Мстислава Святославича. 
Разом з синами Давидом і Семеном він був у 1285 р. вбитий під час усобиці з липицьким князем 
Олександром, брата якого Святослава перед цим вбили рильські князі. Липицькі князі (напевно сто
лиця була в p-ні пізнішого с. Липець Орловської обл.) походили з Сіверських Ольговичів і без сум
ніву були близькими родичами РИЛЬСЬКИХ князів.

Наступним рильським князем, напевно, був Федір Андрійович, а курським -  Василь Дмитро
ви ч і Цей князь походив з якоїсь молодшої гілки курсько-рильських князів. Дружину його звали 
Анастасія. Напевно, що курські князі, як васали відповідних баскаків, продовжували сидіти на сво
єму столі з часів Георгія Ольговича. Василь Дмитрович очевидно не хотів змиритися з такою роллю 
і був вбитий ординцями. Курськ був доступний постійним нападам степовиків і через це пустів. 
Населення переходило у більш глухі та бепечні райони. Тому з межі Xiii-XiVcT. Курське князівство 
перестало існувати. Така ж доля, напевно, спіткала і його уділи -  Рильське та Липицьке князівства. 
З другої половини X!V ст. вони ввійшли у склад Сіверського князівства, але вже без Ольговичів, які 
до цього часу вигасли чи були винищені ординцями.

У 1454 р. Рильське князівство як литовський васал отримав Іван Дмитрович Шемякін, після 
його смерті рильським князем був його син Володимир, який помер до 1499 р. Далі Рильське кня
зівство знову було приєднане до Сіверського і разом з ним ввійшло у Московську державу після 
повторного арешту князя Василя Шемячича в 1523 р.

Путивльське князівство зуміло не тільки вистояти, але й князі з цієї гілки Ольговичів зайняли 
київський престол. Внаслідок цього Путивльське князівство ввійшло до складу Київської землі. На
щадки Володимира ігоревича тримали Путивльське князівство ще у 1408 р.

У Трубчевському князівстві довший час правили нащадки Всеволода Святославича: у сере
дині Хіііст. -  Андрій, в другій пол. Хіііст. -  Михайло, в XIV ст. -  теж Михайло, напевно син попе
реднього.

Зрозуміло, що Трубчевському князівству, розташованому поряд з ординським степом, важко 
було протистояти ординським нападам. Тому спроба литовських князів прогнати ординських бас
каків з українських земель, яка була здійснена в другій половині X!V ст., отримала тут підтримку. 
Місцеві сили були готові прийняти Гедиміновичів в обмін на допомогу проти ординців. Не випад
ково першим з Гедиміновичів утвердився в Чернігівській землі Бутав-Дмитро Ольгердович, який у 
кінці 1360-х рр. став трубчевським князем. Можливо, що до цього часу вигасли нащадки героя 
«Слова" -  Всеволода Святославича і князівство дісталось йому через шлюб з княжною місцевої 
династії або через іншу угоду, на яку могло рішитись місцеве боярство під впливом перемог Оль- 
герда Гедиміновича над ординцями і звільнення від їх залежності Київської землі та решти Право
бережжя. Бутав-Дмитро Ольгердович старався проводити незалежну політику. У 1379 р. він не став 
чинити опір московському війську, очоленому Володимиром Андрійовичем та Дмитром Корятовичем 
Боброк-Волинським. Але Литва прогнала московську рать. Після втрати Трубчевська Бутав-Дмитро 
переїхав в Москву, де отримав Переяслав-Заліське князівство. Як переяславський князь і васал 
Дмитра Донського він брав участь у Куликовській битві в 1380 р. Незадоволений політикою москов
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ських князів, які теж обмежували права удільних князів, підпорядковуючи їх центральній владі, він 
повернувся у Литву і присягнув Ягайлу та Ядвізі 13.12.1388 р., за що отримав Молодечно, а пізніше 
і Брянськ. Як брянський князь Бутав-Дмитро Ольгердович взяв участь у битві на р. Ворсклі у 1399 р ., 
де зложив голову. Разом з ним загинув його молодший син Іван Кіндир.

Старший син Михайло Дмитрович у кінці X!V ст. повернув собі Трубчевське князівство. Семен 
та Юрій Михайловичі тримали частки Трубчевська. Вони були в стані прихильників Свидригайла 
Ольгердовича. У 1445 р. Юрій Михайлович від'їхав до Москви і його частку було передано Гринку 
Воловичу, а потім князю Івану Васильовичу Чарторийському. Після повернення з Москви Юрію Ми
хайловичу знову надали його частку князівства. Пізніше всі землі опинились у Івана Семеновича, 
а потім у його наступників. Іван Юрійович не визнав такого розділу князівства і у 1499 р. виграв 
процес з племінниками Андрієм, Іваном та Федором Івановичами, повернувши собі батьківську 
половину Трубчевська. У 1500 р. він втік у Москву і був позбавлений всіх володінь, але за мос
ковсько-литовською угодою 25.03.1503 р. всі землі трубчевських князів відійшли до Московської дер
жави. Але трубчевські князі не втратили своїх володінь. З огляду на ординські напади, а також 
наявність по сусідству сильних удільних князівств у Москві ще не спішили з повною ліквідацією 
трубчевських уділів. Андрій (t 16.05.1546), Іван (t1538), Федір (t1540) Івановичі з 1503 р. були мос
ковськими васалами і спільно володіли половиною князівства. Іван Юрійович (t 15.01.1520) тримав 
другу половину Трубчевська, яка перейшла до його сина Семена Перського (t 20.01.1566) та пле
мінника Семена-Богдана. Останній з сином Михайлом загинув під час опричного терору. Від Михай
ла та Василя Андрійовичів і Романа Семеновича пішли три гілки роду Трубецьких, яким судилося 
зіграти помітну роль в російській історії. Саме князівство було остаточно ліквідоване в останній 
чверті XVi ст. внаслідок остаточного роздроблення. Про всяк випадок уряд обміняв Трубчевськ на 
інші володіння. Свою колишню столицю князі Трубецькі отримали лише в середині XViiCT., коли в 
Російській державі вже не було уділів.

' Войтович Л. В. Генеалогія династії Рюриковичів.., с. 62 
з там же, с. 6 2 -6 3
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^друга  п о л о в и н а  ХЖ  с т . —

Джерела не зберегли імен стародубських князів з династії Ольговичів, які тримали князівство 
у другій половині Хііі -  першій половині XiVcT. Що такі князі були, сумніватися не варто, оскільки 
і у значно менших центрах сильно роздробленої Чернігівської землі були свої князі. Можливо, що 
у Стародубське князівство Гедиміновичі потрапили подібно до того, як вони потрапили у Трубчевське 
князівство. Десь на кінець XiVcT. тут з'являються сини Патрикія Наримунтовича. Сам Патрикій на 
той час, можливо, став карачевським князем, що могло полегшити його синам здобуття престолів 
у Стародубі. Можливо, що першими стародубськими князями з нової династії були Федір або Дмит
ро Патрикійовичі, які загинули в битві на Ворсклі у 1399 р. В кінці XiVcT. стародубським князем 
став Олександр Патрикійович. У 1400 р. він склав васальну присягу королю Ягайлу. У 1402 р. Олек
сандр Патрикійович разом з мстиславським князем Лугвенієм-Семеном Ольгердовичем розбив вій
сько рязанського князя Родослава Ольговича. У 1403 р. він видав дочку за князя з московської 
династії Андрія Дмитровича. Проте його надто самостійна політика не сподобалася великому князю 
Вітовту Кейстутовичу. У 1406 р. Олександр Патрикійович був схоплений і ув'язнений. Незабаром його 
відпустили, але змусили погодитись на заміну Стародубського князівства на Корецьке на Волині. 
Від його нащадків пішли князі Корецькі, які утримували своє князівство до вигаснення родини у 
XV!) ст.

Стародубське князівство Вітовт передав молодшому брату -  Зигмунту Кейстутовичу (1406- 
1432), якого поляки в противагу Свидригайлу Ольгердовичу посадили на великокняжий стіл. Його 
син Михайло-Болеслав тримав князівство у 1432-45 рр. до своєї вимушеної еміграції в Москву. 
Блискучий полководець, який допоміг батькові розбити його суперників, Михайло-Болеслав мав всі 
підстави сподіватись на успадкування великокняжого столу. Але, будучи слабким політиком, він став 
жертвою політичних комбінацій Кракова.

У 1454 р. литовським васалом став можайський князь Іван Андрійович, який належав до мос
ковської династії. Йому було надане Стародубське князівство. У кінці XV ст. стародубським князем 
був його син Андрій. Наступний син Семен у 1500 р. вирішив перейти у Московську державу і склав 
васальну присягу, що було підтверджено важким для Литви миром 1503 р. Московська держава у 
повній мірі використала настрої удільних князів після ліквідації Київського князівства, провалу змови 
Олельковича, Бельського і Гольшанського, а потім бунту князів Гпинських. Більшість удільних кня
зівств, які тримались внаслідок протиріч Литви і Москви, стали васалами останньої. Стародубський 
князь Семен Іванович помер після 1508 р. Його син Василь ворогував з сіверським князем Василем 
Шемячичем. У Москві вміло скористались з цієї ворожнечі. Спочатку за доносом Василя Семено
вича був у 1517 р. арештований Василь Шемячич, а коли той виправдався -  йому видали його во
рога. Шемячич з своїм військом прогнав Василя Семеновича з Стародуба і Москва без проблем 
приєднала це князівство. Частина його відійшла до Сіверського князівства, яке у 1523 р. теж було 
анексоване Московською державою.
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3 9 . УДІЛЬНІ КНЯЗІВСТВА У ТУР/ВСЬК/Й ЗЕ М Л /
В ДРУГИЙ ПОЛОВИНІ XFH -  ХУ ст .

Турівська земля майже не постраждала від ординців, але, будучи сильно роздробленою ще 
на початку Хіііст., поступово потрапила в залежність від сильних волинських князів. Через це з 
останньо) чверті Хііі ст. і до початку 1330-х рр. її територія стала театром військових дій частих во
линсько-литовських війн. Традиційний центр землі Турів вже з другої половини Хііі ст. почав відхо
дити на другий план, уступаючи місце Пінську. Сюзерени Турівської землі з часів князя Ростисла
ва (1223? -  після 1232), схоже, тримали свою столицю не в Турові, а у Пінську. Правда, звісток 
про ці території збереглося так мало, що майже всі побудови базуються на гіпотезах і припущеннях.

У 1247 р. пінським князем і, напевно, сюзереном Турівської землі, був князь Михайло, ско
ріше всього син Ростислава. Після нього, напевно, пінський престол займав старший з племінників 
-  Федір Володимирович, який з братами Юрієм та Демидом у 1262 р. були васалами волинського 
князя Василька Даниловича. Юрій помер після 1262 р. і його місце заступив середній брат Юрій, 
який помер у 1289 р ., залишивши двох синів, незнаних з імені. Пінським князем' став Демид Во
лодимирович. Далі сліди пінських князів губляться, але, очевидно, що на початку ХІУст. в Пінську 
правили Юрійовичі чи Демидовичі. їх вигаснення або інші причини привели до зміни династії у 
Пінську. Як вже було сказано вище, правдоподібно, зміна династії була наслідком угоди місцевої 
еліти з Литвою, закріпленої шлюбом Наримунта Гедиміновича з Анною, дочкою Василька Романо
вича і сестрою Данила Острозького, яка була вдовою останнього пінського князя з гілки ізяславичів.

Наримут-Гліб Гедимінович, який у кінці 1330-х рр. закріпився у Пінську і став сюзереном Ту
рово-Пінської землі, загинув у 1348 р. Пінське князівство залишилось за найстаршою гілкою Нари- 
мунтовичів. Старший син Наримунта-Гліба -  Михайло княжив до 1355 р ., бо у цьому році пінським 
князем вже був його син Василь Михайлович. У 1386 р. пінський князь Василь Михайлович при
сягнув королю Владиславу Ягайлу. Востаннє цей князь згадується у 1392 р. Після нього пінським 
князем був Федушко Васильович. Напевно він помер до 1398 р ., бо у цьому році як пінський князь 
згадується Юрій Ніс, скоріше всього син Федушка. Можливо, що на межі XiV-XVcT. якісь уділи у 
Турово-Пінській землі тримали князі Михайло та Семен, правдоподібно Васильовичі -  рідні брати 
князя Федушка Васильовича.

Пінські уділи, оточені звідусіль землями, послушними Ягайлу і Вітовту, зрозуміло, мали мало 
надій зберегти яку-небудь самостійність. Невипадково, що саме пінські князі стали надійною опорою 
Свидригайла Ольгердовича.

Юрій Ніс востаннє згаданий під 1410 р. як псковський князь, що могло означати, що за свою 
надто самостійну політику він позбувся пінського престолу і мусив емігрувати. Йому успадкував син 
Олександр Ніс. Цей князь у 1418 р. допоміг втекти з Кременецького замку Свидригайлу Ольгердо- 
вичу. Пінські князі до кінця залишилися вірними сподвижниками великого князя Свидригайла Оль
гердовича. У 1430-1432 рр. Олександр Ніс був луцьким намісником, очолював похід на Холмщину 
і інші військові виправи на допомогу Свидригайлу. Можна сказати також, що діяльність Свидригайла 
привела до фактичної незалежності Волині і змусила уряд зупинити на час процес ліквідації уділів 
і навіть деякі з них відновити. Тому це дало можливість Пінському [князівству проіснувати ще півсто
ліття.

Важко сказати ким доводився попереднім князям пінський князь Михайло Костянтинович (після 
1435 -  після 1443), але немає підстав думати, що він не належав до Наримунтовичів. існує версія, 
що цей князь був родоначальником відомої княжої родини Курцевичів. Вище ми виклали свою вер
сію походження Курцевичів, яка співпадає з родинною традицією і яку певний час підтримував 
Ю. Вольф.' Якби Курцевичі були прямими нащадками.пінських князів, то вони би успадкували це
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князівство принаймі по смерті Василя Семеновича, якщо не по смерті його попередника. Крім того 
родина Курцевичів мала б зберегти хоча б невеликі родові володіння у Пінському повіті.

Останнім з Наримунтовичів на пінському престолі був Юрій Семенович (до 1452-1471). Після 
його смерті Пінське князівство отримали вдова київського князя Семена Олельковича та її син Ва
силь. Очевидно, що Олельковичі по жіночій лінії були пов'язані з Наримунтовичами. Василь Семе
нович помер бездітним у 1495 р. Його васалом був син боровського князя з московської династії 
Іван Васильович, який отримав володіння у пінській волості: Городок, Здитов, Клецьк і Рогачев. 
Син Івана Васильовича -  Федір був одружений з сестрою Василя Семеновича -  Оленою. По смерті 
Василя він успадкував Пінськ. Федір Іванович, здається, був останнім пінським удільним князем. 
За короля Сігізмунда ііі його нащадок Юрій Боровський був коршевським тіуном, а Микола Боров- 
ський -  підстолієм жмудським. По смерті князя Федора Івановича в 1521 р. Пінське князвство було 
ліквідоване.

Про турівських удільних князів відомостей збереглося ще менше. На межі Xiii-XiVcT. в Турові 
княжив Семен Юрійович. Міг то бути і один з синів Юрія Володимировича, або нащадок турівського 
князя Андрія, який загинув у 1223 р. на Калці. Тоді можна припускати, що його батько, внук Андрія, 
княжив у Турові в другій половині Хііі ст. Доки ще в Турові залишалися Юрійовичі невідомо. Пер
шим правдоподібним Наримунтовичем можна вважати Михайла Васильовича, який до 1398 р ., на
певно був турівським князем.

Немає жодних підстав, щоб вважати туровським князем Данила Острозького, як це робив 
Й. Пузина. З інших синів Наримунта-Гліба Гедиміновича близько до Турово-Пінської землі княжив 
лише Семен, який мав уділ у Свислочі. Правда, не виключено, що цей князь був Рюриковичем з 
полоцької династії. Молодші Наримунтовичі -  Олександр, Юрій та Патрикій шукали щастя в інших 
землях. Від Олександра пішли князі Ружинські (їх столицями були с. Роговичі на Волині і містечко 
Ружин). Хоча перший князь Ружинський згадується лише у 1486 р., можна припускати, що його 
предки тримали якийсь уділ у Турівській землі, а в часи Свидригайла отримали невеликі володіння 
на Волині. Юрій Наримунтович пішов на допомогу Дмитру-Любарту Гедиміновичу і від нього отримав 
Белзьке князівство. Він був родоначальником князів Белзьких. Про нього і Патрикія Наримунтови- 
ча вже сказано вище.

Після Михайла Васильовича Турівське князівство могло перейти до його брата Семена (1398- 
1399). Пізніше Турів належав Свидригайлу Ольгердовичу разом з іншими волостями. Можливо, що 
Свидригайло Ольгердович передав його Юрію Семеновичу, як спадок по батькові. Юрій був його 
соратником і саме його вмираючий Свидригайло запросив в Луцьк, щоб вислухати заповіт. Отже 
князь Юрій Семенович приєднав Турівське князівство до Пінського. Така ситуація зберігалася до 
1521 р ., коли помер останній пінський князь Федір Іванович Боровський. Турів став приватним воло
дінням королеви Бони.

У Турівській землі ще довший час залишалися Рюриковичі з старої гілки ізяславичів. Доку
менти говорять про городенського князя Давида Дмитровича, який одружився з Марією Ольгер- 
дівною. Правда, немає певності про який Городок (турівський чи мінський) йде мова. Не виклю
чено також, що цей князь був молодшим сином Дмитра-Любарта Гедиміновича і тримав Давид-го- 
родок. У нього був син Митко, який згадується у 1412, 1416, 1427 рр. і який загинув у боротьбі із 
Зігмунтом Кейстутовичем. Спроба зробити з Давида Дмитровича Гедиміновича привела до перетво
рення Наримунта-Гліба у Гліба-Давида. Тому ми вважаємо й не серйозною. У дальнійшому Городок 
і Туров залишились в числі володінь Свидригайла Ольгердовича. Потім Городок і Здитов перейшли 
до його вдови Анни, яка передала їх родичу -  князю Івану Васильовичу з московської династії.

До Свидригайла Ольгердовича відійшло і Дубровицьке князівство. Дуже вірогідно, що це ста
лося внаслідок вигаснення місцевої династії. Відсутність джерел не дозволяє навіть припускати чи 
це були князі з гілки Наримунтовичів чи нащадки старих дубровицьких князів. Після 1440 р. Свидри
гайло надав Дубровицьке князівство своєму вірному соратнику Юрію Семеновичу Гольшанському, 
який напевно втратив всі володіння у Литві. Після Юрія Семеновича князівство переходило послідов-
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но до його синів -  Івана Юрійовича (1457-1481) та Семена Юрійовича (1481-1505). Семен Юрійович 
займав високі уряди луцького старости та маршалка Волинської землі, а крім того ще й був ново- 
грудським намісником. Від нього князівство перейшло до племінника Юрія Івановича (1505-1536), 
який навіть прийняв прізвище Дубровицького-Гольшанського. Наступний князь Іван Юрійович (1536- 
1549) теж займав високі уряди київського і троцького воєводи. Можливо тому уряд не спішив ліквіду
вати Дубровицький уділ. Останній дубровицький князь Семен Юрійович (1549-1556) потомства не 
мав. їх сестра княгиня Анастасія, згідно права, успадкувала третину князівства. Вона померла у 
1561 р. Князівство було ліквідоване, а її володіння вже як приватні, перейшли до родини мужа -  
князя К. !. Заславського. На замовлення княгині Анастасії Юріївни Дубровицької-Гольшанської було 
виготовлене знамените Пересопницьке євангеліє.

До 1388 р. утворилось Четвертинське князівство. Князь Олександр Четвертня і його нащадки 
князі Четвертинські [Святополк-Четвертинські] походили з однієї з молодших гілок туровської динас
тії. Рештки своїх удільних володінь вони зберегли до початку XViii ст. Погоджуючись з такою версією 
походження Четвертинських, Н. Яковенко чомусь у таблиці Острозьких помістила Олександра Чет
вертих), назвавши його Олександром Даниловичем Острозьким-Четвертенським. ̂

У Несвізькому князівстві місцева династія теж, напевно, вигасла і якимсь чином до 1388 р. 
сюзереном князівства став Корибут-Дмитро Ольгердович. Сталось це, напевно, ще до того як він 
отримав Сіверське князівство. Можливо, що першою дружиною Корибута була несвізька княжна. У 
кінці ХІУст. в документах значаться три несвізькі князі: Юрій, Григорій і Іван. Іван -  це найстарший 
син Корибута-Дмитра. Можливо, що два перші -  це останні представники старої династії. Можли
во, що Іван Корибутович отримав третину матері, а дві інші третини залишилися за його двоюрідни
ми братами при сюзеренітеті старшого Корибута, який не носив титулу несвізького князя. Частки 
Юрія і Григорія Несвізьких відійшли до його синів Івана і Федора, який пізніше залишився єдиним 
володарем Несвізького князівства. Після нього князівство тримав його старший син Юрій Федорович 
(після 1440 -  після 1467). Його молодший Іван Федорович став княжити у Несвіжі після 1467 р. Ще 
у 1438 р. він одружився з Ярохною, дідичкою Предзельниці у Перемишльській землі і у 1439-1467 рр. 
титулувався князем Іваном з Предзельниці. Його два сини Яцько і Михайло у 1478 р. володіли цією 
маєтністю. У 1537 р. Сидір Михайлович Бокій отримав двір із службами у Слонімському повіті, який 
тримав перед тим «князь Борис Несвізький". Князь Василь Несвізький у 1508 р. виїхав на москов
ську службу, напевно невдоволений ліквідацією князівства. В Росії родина князів Несвізьких жила 
до кінця ХІХст.з

Невідомо при яких обставинах і коли Несвіж перейшов до Радзівілів. У Несвізькому замку був 
портрет дочки останнього тверського князя Михайла Борисовича, яка, напевно, була видана за 
одного з Радзивилів." Це могло статися десь в кінці XV чи на початку ХУІст., коли сім'я великого 
тверського князя перебувала в еміграції, напевно у Слуцьку чи Пінську при дворі котрогось з Олель- 
ковичів. Дружина великого тверського князя -  Софія Семенівна була дочкою останнього київського 
князя Семена Олельковича. З усіх Радзівілів, які жили у цей період, мужем тверської княжни міг 
бути лише Микола Миколайович Радзівіл (t1522). Займаючи найвищі уряди у Литві, цей вельможа 
зрештою добився у 1518 р. княжого титулу від імператора Карла V. Тверська княжна могла бути його 
першою дружиною.

Від Миколи Радзівіла, який тримав Несвізьке князівство у 1518-1522 рр. воно перейшло до 
його найстаршого сина Яна (1522-1542), із смертю якого обірвалася старша гілка Радзівілів. Радзі- 
віли не дали розділити Несвізьке князівство між дочками Яна. Воно перейшло до Миколи Чорного 
(t1565), якому у 1547 р. вдалося добитися спадкового титулу князя Священної Римської імперії на 
Олиці і Несвіжі. Таким чином Несвізьке князівство було відроджене і юридично. Це свідчить якими 
сильними були удільні традиції серед знаті ще у XV! ст.

Наступник Миколи Чорного -  його старший син Микола Криштоф Сирітка у 1586 р. перетво
рив князівство в Ординацію, щоб у спадкоємців не виникла спокуса його роздробити. Саме кня
зівство юридично було ліквідоване у 1795 р ., коли його землі ввійшли у склад Росії, а Ординація 
як приватне володіння залишилися за князями Радзівілами.
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В 1395 р. Владислав Ягайло надав Копильське князівство колишньому київському князю Во
лодимиру Ольгердовичу, який повернувся з еміграції і склав васальну присягу. Бл. 1397 р. до нього 
долучили і Слуцьке князівство. Після того як слуцько-копильський князь Олелько Володимирович у 
1440 р. отримав Київ, князівство знову було розділене між його синами на два уділи. Копильське 
князівство було ліквівано 1471 р. або навіть і в 1495 р. Слуцьке князівство було лікві доване у 1791 р ., 
коли його землі були прилучені до Російської імперії. Остання представниця родини Олельковичів 
-  Софія Юріївна померла у 1612 р. і князівство перейшло до спадкоємців по мужу -  Радзивилів.

' Wo41 J. Rod Gedymina.., s. 71
2 Яковенко H. М. Українська шляхта.., с. 311, 276
3 Woiff J. Kniaziowie Litewsko-Ruscy.., s. 276
< Шпилевский П. М. Путешествие по Полесью и Белорусскому краю / /  Современник. СПб., 1853, № 8, 

отд. 2, с. 50
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У Д РУ П Й  ПОЛОВИНІ XHł -  ХУ# с г .

Ослаблення і роздроблення Полоцької землі привело до того, що князі полоцької династії по
чали втрачати свої престоли ще в середині Хііі ст. Хоча Полоцька земля не стала об'єктом безпо
середньої агресії ординців, ординська загроза підштовхнула полоцьку еліту до союзу з литовськими 
князівствами, які в Х)і! ст. стали об'єднуватися в досить потужну у мілітарному відношенні державу. 
Так князі з литовських династій стали з'являтися на полоцьких престолах. Але цей процес був дов
гим і протікав в основному мирним шляхом, ґедиміновичі уживалися з Рюриковичами. У Мінську 
Рюрикович -  князь Василь ще сидів у 1326 р.' Можливо, що Рюриковичі залишались і у Свислочі," 
а також Лукомлі і других уділах.

Першою дружиною Вітовта Кейстутовича була Марія, княжна Лукомська, яка померла до 
1383 р., бо у цьому році Вітовт одружився вдруге з Анною (t 31.07.1418). Можливо вона була з гілки 
Полоцьких ізяславичів, бо пізніші князі Лукомські вели своє походження від сестри короля Ягайла 
-  Марії, яка по смерті свого мужа Давида Дмитровича вийшла за нобіля Войдила, лідського дер
жавця, страченого Кейстутом Гедиміновичем у 1382 р. Марія могла народити від Войдила сина, який 
отримав від Ягайла Лукомль і став родоначальником Лукомських. Це єдиний випадок, коли родо
начальником виступає жінка, хай навіть і сестра короля. Це мало би зміст лише в тому випадку, 
коли справжній родоначальник не мав княжого достоїнства і до того ж загинув ганебною смертю. 
Але передача Лукомського князівства Марії та її сину могла статися значно пізніше, може навіть 
після смерті Вітовта, який справедливо міг вважати, що це князівство мало належати йому, і не 
допустив би передачі його навіть сестрі короля. У 1386 р. під час бунту полоцького князя Андрія 
Ольгердовича у Лукомлі був князь Андрій. Деякі історики вважають його батьком Марії Лукомської, 
хоча він міг бути її братом або племінником. С. Окольський вважав його сином Андрія Ольгердо
вича, що не знаходить підтвердження в інших джерелах. Напевно це останній Рюрикович на луком- 
ському престолі.

Родовід князів Лукомських можна прослідкувати від Василя (згад. 1463 р .) та його брата Івана 
(вперше згад. 1473 р .). Обидва могли бути внуками Марії Ольгердівни. Князь Іван Лукомський у 
1473 р. емігрував у Московську державу. У січні 1493 р. він був спалений у дерев'яній клітці на 
Москві-ріці, зізнавшись на тортурах, що нібито був посланий Казимиром Ягеллончиком до Москви 
з метою убити або отруїти Івана іі). На допиті він також обмовив князя Федора Бельського. Можна 
також припускати, що він і раніше був пов'язаний з Ф. Бельським. Як молодший в роді князь Іван 
мав незначні володіння з центром у Щидутах і був васалом Бельських. Питання походження князів 
Лукомських і досі можна вважати не вирішеним."

У XiV ст. в джерелах знову з'являються князі Друцькі. Цих князів спокусливо виводити від По
лоцьких Рюриковичів. Лише Г. Влас'єв та М. Хмиров помилково вважали їх нащадками белзького 
князя Олександра Всеволодовича, виводячи їх від Михайла, сина неіснуючого волинського князя Ро
мана Олександровича. Останні друцькі князі з полоцької династії згадуються в кінці Хіі ст. У 1339 р. 
друцький князь Іван брав участь у поході ординської раті Товлубія на Смоленськ, організованому 
московським князем Іваном Калитою." Після цього друцькі князі вже регулярно з'являються на сто
рінках літописів. За версію неперервності друцької династії говорять і повідомлення про друцьких 
князів Семена Михайловича, який загинув в боротьбі з ординцями у Хііі ст. і Дмитра, який ніби
то відродив Друцьке князівство, приїхавши сюди з Києва, зруйнованого Батиєм, що збереглися в 
легендарній частині литовсько-білоруських літописів," які, ймовірно, відбивають якісь реалії подій 
другої половини Хіііст. -  початку ХіУст. Князя Дмитра інші джерела не знають. Традиція пов'язує 
його з Черніговом, але зовсім неправдоподібно, щоби ослаблені і роздроблені Ольговичі могли 
опанувати князівство в землі, не розореній монголами. Походження князів Друцьких від Гедиміно-
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вичів практично виключене. Спроби виводити Семена Дмитровича Друцького, діяльність якого при
падає на 1401-1422 рр., від Бутава-Дмитра Ольгердовича нб підкріплені джерелами і не пов'язані 
з попередніми друцькими князями. Семен Дмитрович був внуком князя Семена Михайловича, на
певно племінника князя Івана, згаданого у 1339 р. Залишається невелика доля ймовірності похо
дження цих князів від других династій литовських князів, приміром від потомків Живинбуда. Але 
це дуже непевна гіпотеза, яка не підкріплена жодними джерелами. Тому, на нашу думку, найбільш 
вірогідне походження князів Друцьких від попередньої ПОЛОЦЬКО) династії. Про це свідчать і їх герби, 
які нагадують різновиди «Тризуба" і далекі від литовської «Погоні".

Сильно розроблене Друцьке князівство стало васалом Литви ще з часів Гедиміна.

У князя Семена Михайловича був старший брат Василь, єдиний син якого -  Дмитро був одру
жений з Анастасією, дочкою великого рязанського князя Олега Івановича. Цей князь, як союзник 
тверського князя Михайла Олександровича у 1372 р. підпалив Переяслав-Заліський. Дмитро і Анас- 
тасія мали двох синів. Андрій Дмитрович загинув у 1399 р ., його нащадки вигасли до 1411 р. Потомки 
Василя Дмитровича у 1508 р. присягнули Московській державі, від його правнука Дмитра Юрійо
вича походить російська гілка князів Друцьких.

У самого князя Семена Михайловича теж був син Дмитро. Можливо, що його синами були 
також друцькі князі Гпіб, який брав участь у битві на Куликовському полі в 1380 р., та Лев, який 
як свояк Вітовта Кейстутовича (тобто теж одружений з лукомською княжною) був з ним у хресто
носців в 1384 р. Дмитро Семенович мав синів Семена та Івана. Іван підписав трактат Литви з Ор
деном у 1398 р. Ю. Вольф вважав його братами Михайла і Олександра Підберезьких, які загинули 
у 1399 р. в битві на Ворсклі, справедливо зазначаючи, що ці князі могли володіти Підберезою, але 
не мають нічого спільного з Ямонтовичами-Підберезькими."

Семен Дмитрович (t після 1422) мав 5 синів: Івана Бабу, Івана Путяту, Василя Красного, 
Дмитра Сокиру і Григорія.

Іван Баба (t після 1436) теж мав 5 синів. Від найстаршого Федора пішли родини князів Друць- 
ких-Соколинських, Соколинських-Коноплі, Озерецьких. Іван та Семен Івановичі нащадків не мали. 
Від Костянтина Івановича пішла родина князів Прихабських. Від Василя Івановича -  Бабич-Друцькі. 
Бабич-Друцькі перейшли на московську службу і стали називатися Бабичевими.

Іван Путята у 1424 р. був посланий в числі інших друцьких князів на допомогу московській раті 
проти ординців до Одоєва в 1424 р. великим князем Вітовтом/ 3 1431р. Іван Путята у числі близьких 
соратників Свидригайла Ольгердовича. Він помер після 1440 р. Від його старшого сина Василя пішла 
родина князів Друцьких-Горських. Від наступного сина Івана -  родина князів Путятичів-Друцьких. 
Перейшовши на російську службу вони стали Путятіними. Третій син Дмитро Путятич був київським 
воєводою у 1492-1505 рр. Від наймолодшого сина Михайла Івановича пішла родина князів Толочин- 
ських-Друцьких.

Василь Красний (t після 1448) став родоначальником князів Красних.

Від Дмитра Сокири пішли князі Сокири-Зубревицькі.

Від наймолодшого сина Семена Дмитровича -  Григорія пішла родина князів Друцьких-Любець- 
ких і й відгалуження князі Виденицькі-Любецькі та Загродці-Любецькі.

Від Федора Одинцевича чи Одинця, який як прихильник Свидригайла Ольгердовича у 1432 р. 
в битві під Ошмянами потрапив в полон до Зигмунта Кейстутовича, з пішли князі Одинцевичі. їх 
родовід" досить заплутаний, одна версія відбиває модний в пізньому середньовіччі варіант виходу 
роду «з німець". Отчина Одинцевичів, які перейшли на російську службу, с. Репухово знаходилась 
в Друцькому князівстві. У 1461 р. Одинцевичі отримали с. Прихаби, давнє володіння князя Костянтина 
Бабич-Друцького. Отже походження Одинцевичів від друцьких князів не викликає великих сумнівів.'"

Від друцьких князів могли походити і князі Тети та Плаксичі. Іван Тета брав участь у боротьбі 
Вітовта з Скіргайлом у 1390-1391 рр. Його син Юрій Іванович Кожюшно виступає як послух князя
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Дмитра Ольгердовича в документ! 16.12.1388 р., а також у числі князів, які в 1392 р. ручилися за 
Гридка Костянтиновича князю Скіргайлу. У списках князів Тети попереду Плаксичів. Лев та Русан 
Плаксичі та їх сини Іван Львович та Іван Русанич згадуються в літописах та актових документах. їх 
володіння, схоже, були на границях Друцької та Смоленської земель. У 1388 р. вони були васалами 
Корибута-Дмитра Ольгердовича, а в 1390-1392 рр. виступали на стороні Скіргайла Ольгердовича.

Після загибелі під ізборськом у 1342 р. полоцького князя Любка Воїновича, Полоцьке кня
зівство було передане найстаршому з Ольгердовичів -  Вінгольту-Андрію." Цей князь провадив са
мостійну політику. Будучи запрошеним до Пскова для допомоги проти хрестоносців, він тримав там 
намісника князя Юрія Вітовтовича, який загинув у 1349 р. В 1359 р. під час війни з Смоленським 
князівством Андрій Ольгердович здобув Ржеву. В 1372 р. він брав участь у поході Кейстута Геди- 
міновича під Переяслав-Заліський на підтримку Тверського князівства. Виступивши проти заняття 
молодшим братом Ягайлом великокнязівського престолу, Андрій Ольгердович позбувся Полоцька і 
у 1376-85 рр. сидів у Пскові. Як псковський князь він брав участь у Куликовській битві. Але роль 
московського васала його не задовольнила і він повернувся у Литву, де у 1386 р. знову отримав 
Полоцьк. Але відразу ж виступив проти Кревської унії в союзі з хрестоносцями і смоленським князем 
Святославом Івановичем. Однак Скіргайло Ольгердович з литовським військом здобув Полоцьк і взяв 
Андрія в полон." Андрій Ольгердович мусив присягнути Ягайлу і Ядвізі і лиш так зберіг Полоцьке 
князівство." Він загинув у 1399р. в битві нар. Ворсклі. Від його сина Федора, згідно Кояловича, 
пішла родина князів Полубинських. їх столицею був Полубенськ під Лідою. Молодший внук Андрія 
Ольгердовича -  Олександр Іванович княжив у Пскові в 1440-1443 рр. як васал московського князя.

Полоцьке князівство було ліквідоване на початку XiV ст. Відома грамота полоцького князя Ону
фрія, датована бл. 1399 р ." Можливо, що Онуфрій -  це хрестильне ім'я сина Вінгольта-Андрія Оль
гердовича -  Федора Андрійовича, який був останнім удільним полоцьким князем.

Старший син Гедиміна -  Монвід був князем керновським. Його уділ знаходився в корінних 
литовських землях. Монвід Гедимінович мав двох синів: Войтеха та Яна, які отримали володіння в 
Полоцькій землі. Від синів Яна: Гпіба, Куца та Вяза пішли магнатські роди Глібовичів, Рекуців та 
Вязовичів. Яхно Войтехович згаданий під 1443 р. Його син Юрій отримав Заберезинський (за р. Бе
резиною) уділ. Від нього походить родина князів Заберезинських. Від Олехна Войтеховича походять 
князі Дорогостайські, бічними гілками яких були родини Кухмістровичів та іржіковичів. Всі ці родини 
у XiVcT. тримали різні частки Полоцького князівства, які переважно залишились за ними вже як 
приватні володіння.

Євнут Гедимінович згідно заповіту батька отримав Вільно і був великим князем литовським у 
1341-45 рр. Змова Ольгерда і Кейстута Ольгердовича позбавила його престолу. Євнут Гедимінович 
втік у Псков, пізніше перебрався в Новгород, а звідти -  у Москву, де 23.09.1346 р. був хреще
ний і прийняв ім'я Івана. Семен Гордий тримав Євнута-івана Гедиміновича як козир у політичній грі 
з Литвою. Збагнувши це, Євнут покинув Москву, помирився з Ольгердом і отримав Заславське 
(іжеславське) князівство в Полоцькій землі. У 1352 р. в угоді литовських князів з польським коро
лем він виступав як старший попереду Кейстута. Схоже, що він теж отримав від Любарта Гедиміно
вича якісь володіння на Волині. Однак помітної політичної ролі він вже не грав. Євнут-іван Ге
димінович помер після 1366р." Від його сина Михайла, який загинув нар. Ворсклі в 1399р., пішли 
князі іжеславські. Юрій Михайлович відомий лише з родоводів, а Андрій Михайлович згадується під 
1404 р. Іван Юрійович іжеславський востаннє згаданий під 1499 р. Його старший син Михайло 
(t1529) у 1499 р. одружився із спадкоємницею Мстиславського князівства -  Юліанною Іванівною і 
став іменуватися князем Мстиславським. Його син Федір у 1526 р. виїхав на московську службу, 
відчуваючи натиск уряду, якого непокоїло таке укріплення удільних князів, іжеславське князівство 
перейшло до Федора Івановича, який помер у 1539 р. У нього була лише дочка Анна, яка була 
видана за Яна Глібовича. Ян Глібович писався «дідич на іжеславлю" і його нащадки ще утримували 
уділ, але вже як звичайне приватне володіння. Глібовичі, якщо версія про їх походження від Мон- 
віда Гедиміновича є правильною, втратили княжий титул ще у XV ст. Молодший брат Федора Івано
вича Мстиславського -  Богдан (t бл. 1530) теж не мав синів. Таким чином уділ сам собою пере



-  193 -

творився у приватне володіння. Гілка Гпібовичів, якд тримала колишнє іжеславське князівство, ви
гасла у кінці XVit ст. і її землі перейшли до родини Сапєг.

Можливо, що старшим сином Євнута Гедиміновича був свислоцький князь Семен, який у 
1390 р. був взятий у полон Вітовтом і виданий як заложник хрестоносцям. У 1411 р . , в числі інших 
Гедиміновичів, він підписав мир з хрестоносцями. Його нащадки незнані.

Коріат-Михайло Гедимінович отримав Новогрудське князівство. По його смерті після 1358 р. 
це князівство перейшло до Кейстута Гедиміновича, який у 1362 р. розділив його між синами Вой- 
датом і Товтивілом-Конрадом. Як видно з запису Вітовта у 1401 р. обидва володіли князівством 
одночасно. Войдат згадується у 1362 р ., коли він обороняв Ковно від хрестоносців і був взятий у 
полон, звідки не повернувся. Товтивіл-Конрад помер у 1390 р. Частка Войдата перейшла до його 
синів, старший з яких -  Юрій під 1384 р. згадується як новогрудський князь. Новогрудське князівст
во було ліквідоване десь в кінці XiV ст.

Від молодшого брата Юрія Войдатовича -  Івана походить родина князів Крошенських. їх сто
лиця Крошин знаходилася у Новогрудському повіті. До їх володінь входили також волості Тешинів, 
Сукроліна, Олховець, От'єзд, Залоконня, Волста, Клипіно, Наєздилово, Чарпа, Головичі. Князі Ро
ман, Петро, Флор і Суран Крошинські записані у помяник монастиря св. Трійці у Вільні (перша 
пол. XVст.). У 1494р. князь Іван Крошенський був одним з литовських послів до Москви, які їздили 
за нареченою великого князя Олександра -  Оленою Іванівною. Крошенське князівство було лікві
доване до кінця XV ст. У 1499 р. Крошин був наданий як приватне володіння князю Дмитру Путятичу. 
Родина князів Крошенських у XV) ст. прийняла католицьку релігію і спольщилася.

В 1420 р. було виділено Бельське князівство для другого сина Володимира Ольгердовича -  
Івана. Столицею князівства була Біла під Оршею. Вперше- цей князь згадується на коронації Вла
дислава Ягайла у 1386 р. У 1411-1412 рр. він перебував при королівському дворі. В 1422 р. Іван Во
лодимирович одружився з дочкою Андрія Ольгімантовича Гольшанського -  Василиною, сестрою 
королеви Софії. В цьому ж році він поставив свій підпис під мирною угодою з хрестоносцями. Нез
важаючи на близькі родинні відносини з королем, він опинився в числі прихильників Свидригайла 
і у 1432 р. разом з ним підписав мир з хрестоносцями. Можливо, що під впливом старшого брата 
або дружини він було підтримав Зигмунта Кейстутовича, через що Свидригайло ув'язнив його дру
жину. Але вже у 1433 р. Іван Володимирович знову опинився в рядах прихильників Свидригайла. 
У 1435 р. в битві під Вількомиром він потрапив у полон і перебував у в'язниці до 1440 р. Пізніше у 
1445-1446 рр. Іван Володимирович княжив в Новгороді Великому. Бельське князівство зберіг його 
старший син Іван, по смерті якого воно перейшло до брата Федора. Федір Іванович Бельський з 
родичами Михайлом Олельковичем та Іваном Гольшанським організували змову проти короля Кази
мира Ягеллончика. Після загибелі короля на весіллі Федора з Анною Семенівною Кобринською мала 
бути розірвана Польсько-Литовська унія і відновлені уділи. Змова провалилася і у 1481 р. Федір Іва
нович мусив втікати у Москву. Бельське князівство було передано його молодшому брату Семену, 
який помер 20.04.1520 р., не залишивши нащадків. Це був діяльний і енергійний князь, який всіма 
шляхами, включаючи судові тяжби з родичами, боровся за розширення своїх володінь. У 1500 р. 
він склав васальну присягу Московській державі, мотивуючи свій перехід тим, що його змушували 
приймати католицьку релігію. У 1501 р. він захопив сусідські волості Руду, Ветліцу і Щуче, які були 
повернені Литві лише у 1507 р. По смерті Семена Івановича (до 1522) Бельське князівство було 
передане старшому з його племінників Дмитру Федоровичу (t1550). Сини Федора Івановича зай
мали значне місце серед московського боярства. Наймолодший з них -  Семен у 1534 р. повернувся 
в Литву і протягом 1537-1542 рр. намагався схилити уряд до повернення Бельського князівства си
лою. Його син Іван Дмитрович до 1560 р. відмовився від Бельського князівства на користь Москов
ської держави і отримав компенсацію в інших волостях. Останній з Бельських -  правнук Юрій Іва
нович, який прийняв чернецтво під іменем Галактіона, був вбитий поляками в одному монастирі під 
Вологдою 24.09.1612 р.'з
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41. УДІЛЬНІ КНЯЗІВСТВА У СМ ОЛЕНСЬКІЙ ЗЕ М Л І 
В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХНІ -  XV с т .

Смоленські князі теж не змогли утримати свої землі від роздроблення на уділи. Правда, землі 
смоленського князя Гпіба Ростиславича (12397-1278) не постраждали від монгольської навали. Це 
допомогло йому навіть стабілізувати внутрішнє становище Смоленського князівства після тривалої 
боротьби за князівський престол між князями смоленської династії у 1230-х роках. Князівство на 
той час утворило лише два уділи. У 1270 р. Гліб Ростиславич брав участь у поході на Новгород, а 
у 1274 р. виступав союзником галицького князя Лева Даниловича проти великого князя литовсько
го Тройдена. Молодшого брата Федора, якому було виділено Можайське князівство, Гпіб та Михайло 
Ростиславичі взагалі витіснили із Смоленської землі. Михайло успадкував Глібу (1278-1279). Але їх 
дядько Андрій Володимирович, прозваний Довгоруким, утримав за собою Вяземське князівство 
(12397-1300). Його спадкоємці були смоленськими васалами, на межі X!V-XVcT. короткий час були 
зовсім незалежними, а з 1403 р. визнали себе васалами Литви. Намагаючись утримати свої сильно 
роздроблені уділи, можайські князі шукали підтримки у Москві. В серпні-жовтні 1492 р. князь Андрій 
Юрійович (з найстаршої гілки Вяземських) від'їхав до Москви з своєю вотчиною. Йому залишили 
його частку Вяземського князівства на васальному праві. До кінця вересня московські війська взяли 
м. Хлепець, яке належало другому вяземському князю Михайлові Дмитровичу. Зимою того ж року 
була взята Вязьма і решта вяземських князів привезена в Москву, де вони мусили присягнути Івану 
!)!. За угодою 1494 р. Литви визнала перехід Вяземського князівства до Московської держави. Однак 
репресії проти вяземських князів розпочалися ще раніше. Уже у 1492 р. князь Михайло Дмитрович 
був засланий на Двину, де помер «в залізі". У 1495 р. у Вязьмі було посаджено московського на
місника, а у кінці 1503 р. Іван !!! заповів це князівство сину Василю. А князі Вяземські стали служи
лими князями в Російській державі.

Від молодшого сина Андрія Довгорукого -  Івана Жилки походить родина князів Жилінських, 
які тримали невеликий уділ у Вяземському князівстві. їх столицею було с. Жиліно в Рославському 
повіті. З XV ст. вони були литовськими васалами, а до 1500 р. опинилися у складі Московської дер
жави. Московська гілка князів Жилінських з ХУІІст. вже втратила князівський титул. Князь Семен 
Федорович у 1500р. залишився у Литві, де його нащадки вигасли у ХУІІст.'

Наступним смоленським князем був Олександр Глібович (бл. 1281-1313). Він зумів відняти 
Смоленськ у дядька Федора Ростиславича, який спирався на ординську допомогу. Відстояв столицю 
під час приходу Федора з ординцями в 1298 р. У 1300 р. Олександр Глібович почав війну з вязем
ським князем Андрієм Володимировичем, який очевидно вирішив розірвати васальну залежність від 
Смоленська. Смоленське військо облягло Дорогобуж, але сам князь був поранений на приступі і 
мусив відступити. Може йому вдалося витіснити Ольговичів з Брянська, але скоріше смоленські нязі 
просто скористалися родинними пов'язаннями із брянськими князями та сильним роздробленням 
Чернігівської землі. У 1309 р. брат Олександра -  можайський князь Святослав Глібович прогнав пле
мінника Василя Олександровича з Брянська. Брянське князівство яким володіли раніше старші чер
нігівські князі, було більш почесним ніж Можайське. Але Василь Олександрович з'явився в наступ
ному році під стінами Брянська. Право було на боці Василя, тому і митрополит радив Святославу 
уступили. Крім того і брянці підтримали князя Василя Олександп'еича. Святослав загинув при взятті 
міста. Василь Олександрович, напевно, був смоленським князем у 1313-1314 рр.

Наступний смоленський князь Іван Великий Олександрович (13147-1359) у 1340 р. відмовився 
платити данину -  ординський вихід. Смоленське князівство витримало удар ординського війська, 
до якого мусили приєднатися рязанські, суздальські, ростовські, юр'євські, друцькі, фомінські князі 
та московське військо. Його брат Дмитро Олександрович втратив Брянське князівство бл. 1359 р ., 
яке чернігівські князі повернули собі з допомогою Литви. Старший син Дмитра Олександровича -
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Іван Всеволож емігрував в Москву, де згодом був осліплений у 1433 р. Від нього пішов відомий рід 
Всеволожських. На московську службу перейшли і численні нащадки Івана Меншого Олександровича, 
позбавлені власних уділів. Від них походять відомі російські дворянські родини Заболоцьких, Губас- 
тових, Шукаловських, Кислеєвських і Рожественських.

Івану Великому Олександровичу успадкував його старший син Святослав, який прийняв титул 
великого князя смоленського (1359-1386). За угодою 1372 р. Святослав Іванович виступав як рівний 
великому князю литовському Ольгерду Гедиміновичу і як сюзерен брянського князя, хоча останній 
вже не належав до смоленської династії. Але бл. 1379 р. Литва організувала на частині колишніх 
смоленських земель Мстиславське князівство, престол якого зайняв Лугвеній-Семен Ольгердович 
(бл. 1379 -  після 1431). У відповідь великий князь Святослав Іванович організував у 1386 р. похід 
проти Мстиславського князівства, який закінчився невдачею та його загибеллю. Хоча цей похід і 
співпав з виступом полоцького князя Андрія Ольгердовича, сили були нерівні. Литва вже вступила 
в союз з Польшею, а крім того князь Лугвеній-Семен Ольгердович був одним з найкращих воїнів 
серед Гедиміновичів, що він і доказав під Грюнвальдом.

Мстиславське князівство проіснувало до 1526 р ., коли на російську службу виїхав князь Федір 
Михайлович з другої мстиславської династії. Героя Грюнвальдської битви -  Лугвенія-Семена Оль
гердовича замінили його син Юрій (після 1431 -  після 1447) та внук Іван (після 1447 -  після 1495). 
У 1499 р. Юліанна Іванівна вийшла за князя Михайла Івановича іжеславського, до якого і перейшло 
князівство.

Великий князь смоленський Святослав Івановича мав рідних братів: Олександра (t після 1376), 
Мстислава (їд о  1386) та Василя (Ї1370). Від Олександра походить, можливо, родина князів Кор- 
кодінових, які з межі XV-XVi ст. перебували на російській службі. За верею Ю. Вольфа родоначаль
ник князів Коркодінових -  князь Юрій Коркода, згаданий у 1487 р. був сином Івана Гпібовича, мо
лодшого внука Святослава Івановича.^

Сини Мстислава теж закінчили в еміграції.

Василь Іванович отримав Березуйське князівство (1359-1370). Під час походу на Москву, яка 
теж була не проти приєднати Смоленське князівство, він був поранений під Волоколамськом. Рана 
виявилася важкою, князь вирішив прийняти чернецтво і помер у монастирі. Його старший син Ва
силь виїхав в Москву, напевно, не погодившись з сюзереном Смоленської землі, а молодший син 
Іван загинув під Мстиславлем у 1386 р. Сини Івана Васильовича -  Василь та Іван Калита були зму
шені шукати щастя на московській службі. Від Василя Івановича пішли князі Селеховські. А Бере
зуйське князівство отримав син нового великого князя смоленського Костянтин Юрійович.

Гпіб Святославич потрапив у 1386 р. в литовський полон. Там він одружився з дочкою Кейстуга 
Гедиміновича. Повернувшись у Смоленськ, він став претендувати на великокняжий престол. У 
1395 р ., віддавшись на третейський суд свого свояка Вітовта Кейстутовича, він фактично допоміг 
литовцям здобути Смоленськ. Гліб Святославич помер після 1399 р. Його внуки Іван Дах та Іван Шах 
Дмитровичі були васалами мстиславських князів. Від них походять родини князів Жижемських та 
Соломирецьких.

Перший соломирецький князь Іван Шах володів місцевістю Соломирце надр. Соломеречою, 
притокою Вячи у мінському повіті. Від його молодших синів Федора і Семена пішли князі Соло- 
мирецькі. Старший син Юрій емігрував в Москву, від його сина Василя Татища виводили свій рід 
Татищевы.з Не можна вважати це дуже певним. Родини князів Жижемських і Соломирецьких пізніше 
мали володіння на Україні.

Юрій Святославич був останнім великим князем смоленським (1386-1395, 1401-1404). Перед 
ним стояло завдання втримати незалежність Смоленського князівства на яке претендували і Москва 
і Литва. Він хотів добитися цього ціною союзу з Рязанню, скріпленого шлюбом з дочкою великого 
рязанського князя Олега Івановича, а також союзом з вітебським князем Свидригайлом Ольгердо- 
вичем та іншими противниками політики Владислава-Ягайла і Вітовта. Нарешті він змушений був
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звернутися до Москви. У 1404 р., коли він виїхав до Москви на переговори, бояри здали Смоленськ 
Вітовту. Смоленське князівство було включене до складу Литовської держави. У самому Смоленську 
Литва вже не ставила князів.

Старший син Юрія Святославича -  дорогобузький князь Федір з 1404 р. теж перебував в 
еміграції. Від нього походять дворянські родини Полєвих і Єропкіних.

Молодший син Юрія Святославича -  Костянтин був березуйським князем. Своєму старшому 
сину Федору Красному він виділив Фомінське князівство. Син Федора Красного -  Іван Собака пере
йшов на московську службу і зайняв високе місце серед московської знаті Від нього походять росій
ські дворянські родини Осокіних, Скрябіних, Травіних та Вепрєвих. Наступний син Костянтина Юр
ійовича -  Федір Середній Сліпий теж був фомінським князем. Його нащадки виїхали на службу у 
Твер. Там теж удільні смоленські князі шукали допомоги. Від нащадків Федора Сліпого походять 
дворянські родини Бокеєвих, Карпових, Внукових, Резанових, Монастирьових, Судакових, Аладьїних, 
Циплятєвих і Мусоргських. Федір Менший успадкував Березуйське князівство, до якого долучився 
Фомінський уділ після еміграції нащадків старших братів. За синів Федора Меншого князівство роз
дробилось на три частини.

Старший син Василь Федорович отримав Козловський уділ з Березуєм. Козловські князі згаду
ються в угодах 1449, 1470 рр. У пошуках виходу козловські князі перейшли на московську службу і 
їх уділ було ліквідовано. У 1494 р. Москва вже вимагала видачі князя Івана Козловського, який втік 
у Литву. В 1508 р. він сам повернувся назад з князями Глинськими.'*

Федір Федорович отримав Ржевський уділ. Йому, однак довелося перейти на службу до во- 
лоцьких князів і він втратив свій уділ. Ржевські вже на початку XVi ст. втратили і князівський титул.

Від наймолодшого сина березуйського князя -  Івана Федоровича Толбуги походить рід Тол- 
бузіних.

Невідомо які володіння були в Олександра Святославича. Від його сина Михайла Зяло виво
дили свій рід князі Дашкови. Хоча, згідно сімейного літопису Дашкови походять з Орди.

Порховське князівство отримав Юрій Святославич у 1404 р. вже на еміграції. З цього боку це 
вже був не смоленський, а скоріше новгородський уділ. Він залишив його сину Федору Юрійови
чу, який у 1412 р. заповів князівство стрикові Івану Святославичу. Новгородська дружина, яка брала 
участь у битві під Грюнвальдом, напевно в дійсності була дружиною порховського князя. Андрій Іва
нович Порховський згадується під 1450 р. як васал мстиславського князя. Його брат Семен у 1442 р. 
виїхав з Литви в Московську державу, де князі Порховські жили ще у XV) ст.

Федір Святославич мав дуже незначні володіння. З його дочкою одружився великий князь во- 
лодимирський і московський Семен Гордий, який передав тестю Волок.

Василь Святославич мав невеликий уділ у Можайському князівстві, який успадкував його син 
Дмитро Кропотка. Від останнього походить родина князів Кропоткіних, які теж перейшли на мос
ковську службу. Молодша гілка Кропоткіних залишилася у Литві і пізніше мала володіння на Укра
їні. Вони писалися князями Кропотками і князями Кропотками-Єловицькими.

До кінця XV ст. всі смоленські уділи були розділені між Литвою та Московською державою, s

Бл. 1420 р. було утворено Могильовське князівство, яке отримав наймолодший син Володи
мира Ольгердовича -  Андрій. Князівство було ліквідоване після 1455 р. по смерті сина Андрія -  
Гліба.

' Woiff J. Kniaziowie Litewsko-Ruscy.., s. 621
з id., s., 179-180
з id., s. 493
< id., s. 184
s Войтович Л. В. Генеалогія династії Рюриковичів.., с. 126-137; його ж Генеалогія династій Рюриковичів 

і Гедиміновичів.., с. 96-104
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Землі, на які роздробилась Київська Русь, мали сталі кордони, які не змінювалися протягом 
століть. У Хіі-Хііі ст. боротьба князів за Київ ніколи не зволилася до боротьби за перегляд границь 
земель. У свою чергу і удільні князівства мали переважно сталі кордони, які склались у епоху Ки
ївської Русі або ще в період племінних князівств, як це показано нами на прикладі Волинської 
землі.' Причому сталість цих кордонів досить часто зберігалася після ліквідації самих князівств і 
створення на їх базі адміністративних одиниць. Так, на думку і. Крип'якевича, кордони Володимир- 
ського князівства у ХІІ-ХУст. приблизно збігалися з межами Володимирського повіту на початку 
XVIicT.2 Те ж саме можна сказати і про Белзьке воєводство. Воєводство складалося з 6 повітів: 
Белзького, Буського, Сокальського, Любачівського, Грабовецького та Городельського. Воно було ут
ворене у кордонах Белзького князівства 1462 р ., але все що відомо про Белзьке князівство з кінця 
Хііст., не дає підстав, щоб твердити, що ці кордони істотно змінювалися, враховуючи Червенський 
та Буський уділи, які періодично виникали у складі Белзького князівства.^ Холмська земля у складі 
Руського воєводства зберігала давні кордони Холмського князівства, які були в останній чверті 
XiV ст. і, напевно, не змінювалися від часів виділення Холмського уділу у 1264 р. Жидачівський повіт 
Руського воєводства теж зберігав межі Жидачівського уділу, який існував взагалі трохи менше ніж 
півстоліття. Верхівські князівства після входження до складу Московської держави ще довший час 
зберігали старі межі в нових умовах. Зрозуміло, що з часом межі нових адміністративних одиниць 
частково змінювалися," але окремі з них практично зберегли кордони князівств у первісному вигля
ді. Так дуже вірогідно, що межі Перемишльської та Сяноцької земель у складі Руського воєводства 
в основному відповідають кордонам Перемишльського князівства. Подільське князівство за Корято- 
вичів, навпаки, займало не лише територію пізнішого Подільського воєводства, але включало й 
значну частину території пізнішого Брацдавського воєводства.

Роздроблення земель на князівства і виділення у складі останніх нових уділів завжди відбу
валися в межах старих князівств і без зміни їх зовнішніх кордонів. Причому при утворенні нових 
уділів завжди зберігались принципи успадкування, прийняті у даній землі. В основному це були 
принципи, закріплені на Любецькому снемі і потім поширені на окремі землі, або старі принципи 
успадкування за родововим старшинством. Ніколи князі іншої гілки або династії не претендували 
на землі сусідньої династії. Це не стосується Київської землі, яка не була закріплена за жодною 
династією. Як виняток можна розглядати перехід Брянського князівства від Ольговичів до Смолен
ських Мономаховичів на межі Xiii-XiVcT., але нам незнані подробиці цього переходу і не виключено, 
що це відбулось через родинні пов'язання після вигаснення брянської гілки Ольговичів.

Старші князі земель за часів існування Київської Русі в питаннях зовнішніх відносин були 
суверенними володарями, які самостійно укладали угоди з сусідами, вступали в коаліції і родині 
пов'язання з іноземними володарями, вмішувалися у справи сусідніх країн, як це робив Роман 
Мстиславич ще будучи володимирським князем. Поряд з цим їх свобода дій обмежувалася інте
ресами Київської Русі як держави. Небезпека для зовнішніх кордонів імперії негайно викликала 
відповідну реакцію великих київських князів, їх васалів і церкви, яка теж виступала як один з гаран
тів єдності краю. Так було у періоди половецької активності або спроби Угорщини і Польші побо
ротися за Галицьку спадщину. Удільні князі у складі земель в цей період були більш пов'язані із 
своїми сюзеренами. Навіть політика таких сильних князів як новгород-сіверські була витримана в 
загальних інтересах Чернігівської землі. Випадки виступу удільних князів проти своїх сюзеренів на 
стороні їх ворогів носили епізодичний характер і були рідкими. Найбільшого успіху в цьому плані 
добився дорогобузький князь Володимир Андрійович, якому вдалося на якийсь час відірвати свій 
уділ від Волині і залишатись васалом безпосередньо великого князя.

Після монгольської навали залежність старших князів земель від монгольських ханів чи ве-
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лихих князів литовських в різні періоди була різною. Залежність сюзеренів Галицько-Волинської та 
Смоленської земель обмежувалась виплатою данини -  ординського виходу, а також участі в походах 
ординських військ у сусідні землі, нерідко вигідних їм самим або спровокованих ними у власних 
інтересах. У Чернігівській землі, а також у Київській та Переяславській, опанованих напевно Оль- 
говичами, ординці ставили своїх баскаків і надавали князям ярлики на володіння тим чи іншим кня
зівством. Вони швидко добилися роздроблення землі між різними гілками Ольговичів на ряд самос
тійних від чернігівського князя уділів, сприяючи подальшому їх роздробленню. Ординська політика 
сприяла і більшій самостійності дрібних удільних князів відносно своїх сюзеренів і у інших землях. 
Результатом цієї політики можна вважати і фактичне роздроблення Галицько-Волинської держави 
після смерті Данила Романовича, яке тривало до початку X!V ст. Удільні князівства, які виникали в 
цей період на території різних земель, ставали самостійними відносно старших князів земель, і з 
їх т ериторій нерідко виділялися теж самостійні князівства. Такому становищу сприяли як ордиські 
хани так спочатку і великі литовські князі. До Кревської унії залежність князів більшості українських 
уділів часто носила номінальний характер і була схожою на залежність старших князів земель від 
Києва у першій половині Хіі! ст. До цього часу практика успадкування князівських престолів зали
шалась незмінною у межах земель, закріплених угодами і традицією за певною династією чи княжою 
родиною. Сюзерен Волині Любарт-Дмитро Гедимінович, який боровся за відновлення Галицько- 
Волинської держави, першим змушений був перейти до європейської практики роздавання феодів. 
Щоб легалізувати литовську допомогу він став роздавати волинські уділи Гедиміновичам, а можливо 
і Рюриковичам, які прийшли йому на допомогу. Після нього такою практикою широко користува
лися Вітовт Кейстутович і Свидригайло Ольгердович. Після Кревської унії, сюзерени Литви почали 
практикувати не лише роздавання нових уділів князям інших династій, але й заміну уділів і вигнання 
князів з їх земель з переданням цих земель іншим династіям. Але така політика вважалася пору
шенням традиції. Через це і Олельковичі лишались претендентами на Київ і після ліквідації самого 
уділу. Розвиток подібної практики, яка вела до обмеження суверенних прав удільних князів, отримав 
у XV ст. форму затвердження спадкоємця на батьковому престолі зі сторони сюзерена. Наступним 
обмеженням суверенних прав удільних князів було «пожалуванняо уділів на васальному праві на 
відміну від права успадкування. До практики вдавалися переважно московські князі, а з XV ст. і 
литовські. Литовський уряд став приміняти і практику роздавання земель, які відійшли до великок
няжого домену, у приватне володіння удільним князям. При цьому уряд жертвував навіть інтересами 
державної скарбниці. Ця система мала завдання звести удільних князів до рівня решти служилих 
землевласників. Однак, збільшивши свої володіння завдяки приватним маєткам окремі князі, на
приклад Острозькі, Вишневецькі чи Корецькі, пробували і в нових умовах провадити незалежну 
політику. З їх позиціями мусили рахуватися у Молдові, Московській державі та інших сусідніх краї
нах. Але їх князівства, оточені звідусіль коронними землями, вже не сприймалися як державні ут
ворення, а самі вони, займаючи високі уряди у великокнязівській (господарській) або королівській 
адміністрації, вже теж не виглядали удільними князями. Крім того Віленський привілей 1492 р. і 
юридично позбавляв їх права зносин з іншими країнами, /цільні князі земель, які ввійшли до складу 
Московської держави, опинилися у значно гіршому становищі. Тут при відсутності прямих спадко
ємців землі просто відходили до великого князя без будь-яких застережень. Не рідко удільних князів 
заарештовували, звинувачуючи у зраді, а їх уділи ліквідовували, приєднуючи до домену великих 
князів.

Однак при всіх поступових обмеженнях прав удільних князів, вони залишались суверенними 
володарями до кінця існування самих уділів. Одним з доказів такого суверенітету можуть служити 
перш за все міжнародні угоди з сусідніми землями, куди включались поряд з сюзеренами і удільні 
князі, чиї інтереси зачіпали ці угоди. Такими були угоди Любарта Гедиміновича з польським королем 
або угоди литовських князів з хрестоносцями. В угоді московського князя з Рязанню був пункт, який 
зобов'язував великого князя рязанського помиритися з таруськими князями. Тобто Москва визнавала 
за своїми васалами право на окремі угоди з іншими державами, в тому числі і ворожими до себе, 
якою тоді було Рязанське князівство. З другої половини XV ст. удільні князівства стають постійними 
об'єктами угод Литви з Москвою, але вже без участі самих удільних князів і їх підписів на угодах.
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Це, однак, не означає, що не було окремих угод між самими удільними князями та їх сюзерена
ми. В Московській державі такі угоди існували аж до формальної ліквідації уділів. В Литві, напевно, 
-  до кінця XV ст.

Важливим залишається питання влади удільного князя. Для домонгольського періоду це пи
тання досліджене О. Толочком.з Немає підстав стверджувати, що ця влада була більш обмеженою 
у наступному періоді. Проводячи політику ліквідації уділів різними методами, Литва і Московська 
держави сходились у прагненні звести їх до рівня інших служилих землевласників. Останні ж до
бивались закріплення за собою таких прав, якими володіли удільні князі. Після Кревської унії уряд 
польсько-литовської держави бачив один з шляхів вирішення проблеми удільних князів через зрів- 
нення прав нетитулованої знаті з князями. Вже Віленський привілей Владислава Ягайла 1387 р. га
рантував нетитулованій знаті право володіння спадковими вотчинами і звільнення від тяглових по
винностей.^ У 1432 р. при проголошенні Зигмунта Кейстутовича великим литовським князем було ви
дано Гродненський привілей. Його текст був повторений майже дослівно у Троцькому привілеї 
1434 р.7 На наш погляд ці документи були видані з метою привернути на бік уряду бояр та інших 
васалів удільних князів, які підтримували Свидригайла Ольгердовича. Цими привілеями гарантува
лись успадкування володінь, звільнення підданих цих володінь від «дякпа« -  продуктових данин на 
користь великого князя, недоторканість самої особи нобіля і другі прерогативи, які зрівнювали у 
правах князів, бояр та шляхту. Щоб взагалі зламати опір удільних князів уряд пішов ще далі, фак
тично відмовившись від юридикції над половиною, якщо не більше, населення Великого князівства 
Литовського.з У 1447р. Казимир Ягелончик видав Віленський привілей," де «княжатам поставлені в 
один ряд з рештою шляхти, а на останню поширено не тільки гарантії особистих прав, спадковості 
володінь та звільнення їх підданих від натуральних продуктових податків, але й звільнення від гро
шового податку (серебщини), візницької повинності і відробітків на користь державних замків, а та
кож надання їм судової юридикції над своїми піданими. Нам здається не зовсім правильною думка 
Н. Яковенко, що Віленський привілей 1447 р. фактично зафіксував реальний стан речей стосовно ви
щого панівного класу.'" Удільні князі справді користувалися всіма цими правами постійно, у привілеї 
уряд поступався їм лише в одному -  признавав всі володіння, надані у часи Вітовта Кейстутовича 
та Зигмунта Кейстутовича (фактично і надання Свидригайла Ольгердовича). Всі інші пункти привілею 
були розраховані на нетитуловану шляхту. Саме підтримка цієї шляхти, яка була васалами удільних 
князів, забезпечувала останнім перевагу у боротьбі з урядом. Зрівнюючи шляхту з удільними кня
зями, уряд фактично перетворював їх володіння з державних одиниць у приватні.

Поки існували потужні Волинське та Київське князівства, заходи уряду давали невеликий 
ефект. Ліквідація цих князівств, зафіксована відповідними привілеями Казимира Ягеллончика Во
линській землі близько 1452 р. (підтверджений Олександром Казимировичем у 1501р. та Сігізмун- 
дом Старим у 1509 р.) та Київській землі у 1471р. (підтверджений Сігізмундом Старим у 1507 та 
1529 рр.)," змінила ситуацію. Названими привілеями дрібні удільні князі, які ще залишилися, були 
зрівнені з рештою шляхти, а їх володіння з приватними володіннями. Саме тому після ліквідації 
Київського князівства багато удільних князів, чиї володіння межували з Московською державою, пе
рейшли на службу до московських князів. Решта змушені були погодитися з фактичним станом ре
чей. Свою перемогу уряд закріпив Віленським привілеєм 1492 р.^ Цим привілеєм великокняжий уряд 
залишав за собою дипломатичні зносини з іноземними державами, надання урядів і земельних по- 
жалувань, а також зміщення з цих урядів. Можна стверджувати, що саме Віленським привілеєм 
1492 р. уряду вдалося зафіксувати свою перемогу у змаганні з удільними князями. Фактично воло
діння останніх були зведені до рівня приватних володінь шляхти, а самі вони -  до рівня цієї шляхти. 
Таке становище було закріплено у Статуті 1529 р. та наступних Статутах. Дальше існування окремих 
уділів у складі Польсько-Литовської держави носило суто номінальний характер. Більшість удільних 
князівств було і формально ліквідовано після прийняття Люблінської унії 1569 р. за якою посліду- 
вали відміна земельних привілеїв і утворення Волинського та Брацлавського воєводств. Однак збіль
шення володінь окремих князів, чиї уділи формально не були ліквідовані, привело до відродження 
княжої могутності у XV! ст. Князі почали вести себе як незалежні володарі, нерідко порушували 
закони, роздавали землі своїм васалам і т. д. Уряду так і не вдалося зрівняти князів з рештою
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шляхти. На українських і білоруських землях суспільне становище князів завжди залишалося вищим. 
Про це свідчить і масове намагання шляхти «приписатися" до княжих родоводів.

По іншому склалася ситуація тих удільних князів, які перейшли на службу до Московської дер
жави. Більшість їх уділів були ліквідовані у часи великого князя Василя Івановича (1505-1533). Ма
сові репресії при Івані !V, в яких частина дослідників схильна бачити боротьбу з опором удільної 
знаті, носили скоріше випадковий характер і були пов'язані з особою царя. Опір удільних князів 
був зломлений раніше. В часи Івана !V вони нічим не відрізнялися від решти землевласників, а фор
мальне існування деяких князівств, наприклад Воротинського, було питаням часу.

Удільні князі були верховними суддями у своїх землях, мали розвинуте судочинство на основі 
Руської Правди, звичаєвого права і традиції. На місцях була адміністрація: воєводи, старости, судді, 
осьменики, вірники, тіуни. Запровадження магдебургського права для міст, яке розпочалося ще в 
Х!!і ст. при Данилі Романовичу і його сині Леві, лише сприяло подальшому розвитку законодавства. 
Удільні князі, наприклад белзькі, як суверенні володарі, самі надавали магдебургське право, не 
потребуючи підтвердження своїх сюзеренів, і ці надання пізніше признавалися королівською владою. 
В окремих містах, наприклад у Брянську, продовжували діяти міські віча. До кінця існування уділь
них князівств у них залишалося чинним давнє цивільне і церковне право. Так Тарновська редакція 
«Уставу князя Ярослава, сина Володимира" з останньої третини XV ст., а також пізніші редакції цього 
документу," безперечно свідчать про практичну значимість цього документу у XV-XVici., і навіть 
пізніше. Уставні грамоти, які видавалися удільними князями протягом ХІІІ-ХУст., були продовжен
ням канцелярської практики попереднього періоду, яка перейшла у практику Великого князівства Ли
товського. Значна частина цих грамот збереглася. Причому уставна грамота київського князя Олель- 
ка Володимировича церкві св. Софії у Києві і митрополиту ісидору" мало відрізняється від подібної 
грамоти князя Лева Даниловича кафедральній церкві Успенія в Крилосі, яка була надана майже на 
півтора століття раніше.

В удільних князівствах, князі яких перейшли на службу до Московської держави, зберігалися 
Боярські думи, як дорадчий орган при князях. Малоймовірно, що це було простим запозиченням 
з московської практики, а не збереженням практики попереднього періоду. Напевно, що подібні 
Ради існували і при удільних князях на Волині, Київщині чи Турівській землі. Принаймі у Свидри- 
гайла Ольгердовича така рада залишалася і тоді, коли він зберіг за собою тільки Волинь. По анало
гії з радою великих князів литовських такі ради могли називатися не боярською думою, а радою 
панів.

В удільних князівствах продовжувала зберігатись стара практика збору податків, данин і мит. 
В окремих з них були спроби налагодити карбування монет, що теж було ознакою державності. 
Спроби ці не набули масового поширення головним чином через брак металу, а також через наси
ченість ринку литовським, чеським та ординським сріблом, може і гривнами старого типу. Не можна 
не брати до уваги і відсутність сталих традицій карбування монет.

Удільні князівства мали постійне військо і ополчення. Ця традиція пережила їх існування і 
збереглась у вигляді надвірних команд Острозьких, Вишневецьких, Заславських, Збаразьких, Ко- 
рецьких, котрі подекуди і перевищували відповідні коронні контигенти." із своїми окремими полками 
удільні князі виступали і на московській службі.

Удільні князівства мали свою емблематику, яка розвивалась у руслі розвитку європейської ге
ральдики. Пізніше земельні герби стали гербами відповідних княжих родів. В цілої групи князів, 
що походять з друцької та полоцької гілок ці герби зберегли різновиди родового знаку Рюриковичів 
-  «тризуба". Щось подібне можна говорити і про найдавнішу частину гербу Острозьких. Багато 
Гедиміновичів зберегло в гербі «ПОГОНЮ".

Отже можна стверджувати, що більшість удільних князівств в українських і білоруських землях 
у Xii-XV! ст. мали основні ознаки та атрибути феодальних держав і були такими. Ці держави нічим 
істотно не відрізнялися від подібних князівств на російських землях, ординських царств чи герцогств 
та інших феодальних держав, які існували в цей період на польських, німецьких, італійських чи
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іспанських землях. Цей період був періодом державності для українського і білоруського народів, 
як був він періодом державності для литовського, польського чи російського народів.

Ці традиції зберігались ще протягом довгих віків. Візьмемо невелике Жидачівське князівство, 
яке проіснувало трохи менше 50 років в XV ст. і, на перший погляд, не мало старших державних 
традицій. У його межах збереглась окрема Жидачівська земля у Руському воєводстві. Місцева шлях
та мала окрему хорогву з гербом землі, що відповідав гербу князівства. Ще люстрація 1662 р. 
зафіксувала, що ні шляхта ні міщани не несуть ніяких повинностей згідно старих привілеїв. Міщани 
лише платили 3 гроші з дому. ! тільки в 1767 р. староста Михайло Ржевуський, один з перших 
магнатів корони, добився привілею на візницьку повинність для будівництва замку, але не далі як 
10 миль в окрузі і не частіше як 2 рази на рік. і ця повинність мала бути знесена по його смерті.

і Войтович Л. В. Волинська земля княжих часів.., с. 10-22
з Крип'якевич !. П. Галицько-Волинське князівство. К., 1984, с. 21-29
з Dąbkowski Р. Podziai administracyjny województwa ruskiego i beizkiego w XV w. Lwów. 1939
* Крикун M. Адміністративно-територіальний устрій Правобережної України в XV-XV!i!ci. Кордони воє

водств у світлі джерел. К., 1993
з Толочко А. П. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология К.,, 1992 
є Zbiór praw Litewskich od г. 1389 do г. 1529 / /  Przez A. F. Dziaiynskiego. Poznań, 1841, s. 1-2  
7 Monumenta medii aevi historica res gestas Poioniae iiiustrantia Cracoviae, 1894, 1 .14, s. 523-524, 529 -  
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4 3 . ВИСНОВКИ

1. В X! ст. почався процес виділення в складі Київської Русі адміністративно-територіальних 
комплексів на чолі яких як намісник великого князя ставився член правлячої династії Рюриковичів. 
Боротьба цих князів за розширення своїх прав і перетворення цих урядів у спадкові володіння за
вершилася в 1097 р. на снемі у Любечі закріпленням за кожною гілкою Рюриковичів землель, якими 
володіли їх батьки, і забороною іншим гілкам роду займати ці землі. Ці рішення були підтверджені 
на Витичівському снемі 1100 р. і лягли в основу міжкнязівських відносин і практики успадкування 
князівських престолів.

2. У результаті розвитку системи міжкняжих відносин, закріплених на Любецькому та Витичів
ському снемах, на території Київської Русі на середину Хіі ст. сформувалось 11 земель: Київська, 
Переяславська, Чернігівська, Галицька, Полоцька, Туровська, Смоленська, Суздальська, Муромо- 
Рязанська і Новгородська, які зберігали номінальну залежність від Києва.

3. На цих землях стали виділятися удільні князівства, які в свою чергу стали роздроблюва
тися на ще дрібніші. Подібна ситуація була характерною перш за все для сусідньої Польші, а також 
таких держав як Германська імперія, Франція, королівства в Іспанії та Італії, з тією тільки різницею, 
що в Київській Русі та Польші всі нові політичні утворення залишалися під владою одної династії 
відповідно Рюриковичів та П'ястів.

4. Порушення принципу успадкування київського престолу Володимиром Мономахом приве
ло до постійної боротьби між Мономаховичами та Ольговичами, а потім і між різними гілками Мо- 
номаховичів. Ця боротьба була визначальною у міжкнязівських взаєминах протягом Хіі -  середини 
Хіі) ст. Для припинення цієї боротьби Роман Мстиславич на початку Хііі ст. пробував реформувати 
практику успадкування, ввести колегію курфюрстів (старших князів, які мали вибрати з свого се
редовища великого князя) і майоратне право в землях та уділах, не отримала підтримки решти 
князів. Так само не одержала підтримки в інших землях практика прямого успадкування, яку прий
няли у XiV ст. московські князі.

5. Любецький та Витичівський снеми не змінили практики успадкування князівських престолів 
всередині земель та уділів, де зберігався принцип за яким нащадки князя, який помер за життя 
правлячого батька, викреслювалися з числа претендентів на старший престол та інші засади.

6. Суперництво старших князів земель в боротьбі за Київ і політичне лідерство теж консо
лідувало їх у рамках однієї держави, подібно до об'єднуючих заходів великих князів, спрямованих 
на боротьбу проти половців, які порушували степові границі. Участь у цих походах турівських, волин
ських і смоленських дружин, так само як і участь чернігівських дружин в походах проти литовців 
-  свідчення, що така консолідація продовжувала тривати. Суперництво старших князів земель ніколи 
не зводилось до територіальних претензій між землями, залишаючи непорушними принципи Лю- 
бецького снему. Лише вигаснення місцевої гілки Рюриковичів давало підстави їх родині претендувати 
на ці землі, не змінюючи їх границь. У свою чергу суперництво удільних князів в боротьбі за стар
ший стіл землі або старший уділ консолідували князів у межах їх земель.

7. Спроби сповільнити процес роздроблення і уникнути усобиць мали місце в окремих землях 
(угоди волинських князів у 1170 р ., Ольговичів -  у 1190 р ., снем Ольговичів у 1206 р ., можливо угода 
Турівських ізяславичів в кінці Хіі ст .). Вони проводились на засадах поширення принципів Любець- 
кого снему на окремі землі. Наступним кроком було введення поділу князівств на частки. Пропо
зиція Романа Мстиславича реформувати міжкнязівські відносини шляхом введення виборів київського 
князя і майоратного права успадкування престолів в землях не була реалізована.

8. Шлюбна політика Рюриковичів була продовженням їх державної політики. Протягом всього
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удільного періоду шлюби були способом закріплення політичних угод. З ХЧ ст. неухильно зростала 
тенденція пріорітету при закпюченні шлюбів у сторону інтересів певної гілки і й уділу над інтересами 
загальноземельними.

9. Монгольська навала 1237-1241 рр. зруйнувала стару систему міжкнязівських відносин. Біль
шість земель були змушені у тій чи іншій мірі визнати залежність від монгольських ханів. Князі з 
решти земель, де залежність від Орди була слабшою, або й зовсім не було, стали шукати союз
ників і засоби боротьби з ординцями. Ординці були зацікавлені не лише в подальшому роздробленні 
земель, але й у територіальному суперництві між князями і підтримували його.

10. Необхідність боротьби проти ординців, яку ускладнював процес подальшого роздроблення, 
зробила для більшості українських та білоруських князівств потрібним союз з литовськими Гедиміно- 
вичами. Для Галицько-Волинських земель цей союз став необхідний у боротьбі з претензіями Угор
щини та Польші на спадок по Романовичах. Тому протягом XIV ст. Гедиміновичі практично без боротьби, 
при згоді місцевих еліт, опанували головні престоли в українських та білоруських князівствах.

11. Гедиміновичі повністю перейняли всі старі відносини і разом з Рюриковичами стали бо
ротись за збереження суверенітету українських та білоруських князівств. До Кревської унії 1385 р. 
ця боротьба в цілому була успішною.

12. Після Кревської унії Польсько-Литовська держава почала вести політику обмеження прав 
удільних князів аж до повної ліквідації уділів, інструментом цієї політики було перетягування на бік 
уряду боярства та іншої шляхти через зрівнення їх прав з правами князів і злиття уділів з іншими 
приватними земельними володіннями. Цей процес був сповільнений в результаті діяльності князя 
Свидригайла Ольгердовича та його прихильників. Однак протягом XV ст. уряд спочатку став затвер
джувати спадкоємців на княжих престолах, а потім надавати удільні князівства на васальному праві 
на відміну від права успадкування, поширив імунітети володінь удільних князів на земельні володіння 
нетитулованої знаті і позбавив самих князів права на зносини з іноземними державами та права 
роздавання земельних володінь, що і звело удільних князів до рівня решти служилих землевлас
ників. Після ліквідації Київського князівства у 1470 р. та Віленського привілею 1492 р. існування 
удільних князівств стало чисто номінальним. Більшість з них було ліквідовано в ході реформ внас
лідок прийняття Люблінської унії 1569 р. Окремі удільні князівства на території Речі Посполитої фор
мально проіснували до кінця XViiicT., нічим не відрізняючись від інших приватних володінь.

13. Частина Рюриковичів та Гедиміновичів сподівались зберегти свої уділи, перейшовши на 
московську службу. Але вже у першій половині XVi ст. ці князівства були ліквідовані і перетворені 
у провінції Московської держави, а їх князі знищені або зведені до рівня решти служилої знаті.

14. Удільний період на українських та білоруських землях тривав протягом X!i-XV ст. і за цей 
час удільні князівства пройшли шлях від територіально-адміністративних одиниць до феодальних дер
жав, поступово позбуваючись державних ознак у міру поглинання їх Польсько-Литовською та Мос
ковською державами. Вони мали сталі території, розвинуту адміністрацію і судочинство, свою митну 
і податкову політику, своє військо та емблематику. їх князі вели самостійну політику в інтересах 
своїх князівств, підпорядковуючи цим інтересам і свої шлюбні пов'язання. До 1240 р. їх розвиток і 
діяльність протікали в рамках феодальної імперії, якою була Київська Русь. Пізніше окремі з них 
були пов'язані з Золотою Ордою і й васалами, Великим князівством Литовським, Польсько-Литов
ською і Московською державами. Значна частина з них на різних етапах своєї історії були повністю 
незалежними.

15. Удільний період в українських та білоруських землях протікав в той же час і у подібних 
формах, як протікав він у російських та польських землях (особливо у Мазовії) і з певними відмін
ностями в німецьких землях. Можна стверджувати, що цей період був періодом розвитку держав
ності для українського і білоруського народів. Подібні феодальні держави існували тоді у інших 
землях Європи, і, наприклад, як історія Мекленбургу є частиною історії Німеччини, а його держав
ність є часткою державності німецького народу, так і історія Степанського князівства є частиною 
історії України, а його державність є частиною державності українського народу в Xiii-XVci.



ДОДАТОК 1. Перелік мдіяьмих хняз/всгв ; іх князів 

КИЇВСЬКА ЗЕМ Л Я

Вишгородське князівство:

Ярополк ізяславич, 1077-1078
Всеволод Мстиславич, 1136-1137
Андрій Юрійович Боголюбський, 1149-1150, 1155-1156
Вячеслав Володимирович, 1150-1151
Рюрик Ростиславич, 1161-1168
Давид Ростиславич, 1168-1180, 1195-1197
Мстислав Давидович, 1187-1189
Ростислав Рюрикович, 1198-1203, 1205-1207, 1208-1210 
Ярослав Володимирович, 12037-1205 
Ростислав Ярославич, 1210-1212 
ізяслав Мстиславич,? бл. 1232-1235, 1236-1239?

Білгородське князівство:

Мстислав Володимирович, 1117-1125 
Святослав Ольгович, 1141-1146 
Борис Юрійович, 1149-1151 
Володимир Андрійович, 1150
Мстислав Ростиславич Хоробрий, 1160-1163, 1171-1173 
Рюрик Ростиславич, 1173-1180, 1182-1194 
Ростислав Рюрикович, 1195-1197 
Мстислав Володимирович,? 1201-1202 
Гліб Святославич,? 1205 
Мстислав Романович, 1206

Василівське князівство:

Роман Михайлович, 1164-до 1168 
Овруцьке князівство:
Олег Святославич, 969-977 
Святослав Володимирович, бл. 992-1015
Рюрик Ростиславич, 1168-1173, 1173-1180, 1182-1194, 1202-1203, 1206-1207, 1207-1208 
Ростислав Рюрикович,? 1210-1218 
Володимир Рюрикович,? 1219-1223, 1235-1239 
Ростислав Володимирович,? бл. 1223-1235
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Андрій Іванович, поч. ХІУст.
................. ?
Дмитро [?], 1372
Іван Борисович [?] 7-1399

Брягінське князівство:

Ростислав Рюрикович, 1188-1190

Торчеське князівство:

Михайло Юрійович, 1155-1159, 1169-1174 
Давид Ростиславич, 1161-1162 
Василько Ярополкович, 1163-1169?
Роман Мстиславич, 1187-1188 
Кондувдий, 1188-1190
Ростислав Рюрикович, 1190-1194, 1195-1198 
Мстислав Мстиславич Удатний, 1226-1228 
Мстислав Мстиславич, 1231-?

Пороське (Михайлівське) князівство:

Ярополк Мстиславич, бл. 1146-1149 
Василько Юрійович, 1155-1161 
Михайло Юрійович, 1159-1169 
Василько Ярополчич, 1169-1170 
Ярополк Ростиславич, 1170-1173 
Костянтин Давидович, 1197-1218?
................. ?
Юрій [?1, до 1289-?

Трипільське князівство:

Володимир Мстиславич, 1162-1168 
Мстислав Ростиславич, 1169-1173 
Мстислав Володимирович, 1173-після 1183 
Ярополк Романович, 1177 
Мстислав Мстиславич Удатний, бл. 1187-1194? 
Ростислав Володимирович, 1191, 1194-1202 
[Святослав?] Ярославич, 1207

Канівське князівство:

Гліб Юрійович, 1149-1151 
Ростислав Володимирович, 1163-1169 
Всеволод Юрійович,? 1169-1172 
Гпіб Святославич, 1182-1194
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Мстислав Володимирович, 1194-1203 
Святослав [Ярославич?], після 1207-1223

Київське удільне князівство:

Олександр Ярославич, 1249-1263 
Ярослав Ярославич,? 1263-1272
................. ?

Володимир-іван Іванович, бл. 1300/1301-? 
Станіслав-Терентій Іванович, 7-1324? 
Ольгімант-Михайло Гольшанський [?] 1324?-до 1331 
Федір Іванович, до 1331-1362 
Володимир Ольгердович, 1362-1393 
Скіргайло-іван Ольгердович, 1395-1396 
Іван Ольгімантович, 1396-після 1401 
Андрій Іванович [?], ?-до  1422 
Михайло Іванович [?], 1422-1432 
Михайло Семенович Болобан [?], 1433-1435 
Олександр (Олелько) Володимирович, 1440-1455 
Семен Олелькович, 1455-1470



ЧЕРММІВСЬКА ЗЕ М Л Я

Чернігівські князі (сюзерени Чернігівської землі):

Мстислав Володимирович, 1023-1035
Святослав Ярославич, 1054-1073
Борис Вячеславич, 1077, 1078
Всеволод Ярославич, 1077-1078
Володимир Всеволодович Мономах, 1078-1094
Олег Святославич, 1094-1096
Давид Святославич, 1097-1123
Ярослав Святославич, 1123-1127
Всеволод Ольгович, 1127-1139
Володимир Давидович, 1139-1151
ізяслав Давидович, 1151-1157
Святослав Ольгович, 1157-1164
Святослав Всеволодович, 1164-1178
Олег Святославич, 1178-1180
Ярослав Всеволодович, 1180-1198
ігор Святославич, 1198-1202
Олег Святославич, 1202-1204
Всеволод Святославич Чермний, 1204-1206, 1208-1210, 1212-1215?
Гпіб Святославич, 1206-1208, 1212/157-1216
Рюрик Ростиславич, 1210-1212
Мстислав Святославич, 1216-1223
Михайло Всеволодович, 1223-1246
Андрій Всеволодович, 1246-1263
Роман Михайлович, 1263-1288
Олександр [Романович?], 1288-поч. Хі\/ст.
Михайло Олександрович, перша пол. XiVcT.
Роман Михайлович, середина XiVci.-1401 
Корибут-Дмитро Ольгердович [?], 1401-1405 
Свидригайло-Лев-Болеслав Ольгердович, 1405-1409, 1419-1430

Тмутараканське князівство:

Мстислав Володимирович, бл. 992-1023
Євстахій Мстиславич,? 1023-1033
Гліб Святославич, бл. 1060-1064, 1066-1069
Ростислав Володимирович, 1064-1066
Роман Святославич, 1070-1079
Давид ігоревич, 1082
Олег Святославич, 1083-1094
Михайло Борисович [?] б л .1221
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Новгород-Сіверське князівство:

Олег Святославич, 1097-1115 
Всеволод Ольгович, 1115-1127 
Святослав Ольгович, 1146-1157 
Святослав Всеволодович, 1157-1164 
Олег Святославич, 1164-1178 
ігор Святославич, 1178-1198 
Олег Святославич, 1198-1202 
Всеволод Святославич, 1202-1204 
Гліб Святославич, 1204-1212?
Мстислав Гпібович,? 1212-1239 
Андрій Мстиславич,-? 12397-1245 
................. ?
Дмитро Мстиславич, друга пол. Хііі ст.
Тимофій Костянтинович, друга пол. Хііі ст.
................. ?
Корибут-Дмитро Ольгердович, бл. 1370-1392 
Федір Любартович, 1393-1405 
Свидригайло Ольгердович, 1405-1409, 1419-1430 
Іван Дмитрович Шемякін, 1454-?
Семен Іванович,?
Василь Іванович Шемячич, до 1499-1523

Курське Князівство:

ізяслав Володимирович, 1095 
ізяслав Мстиславич, 1127-1130 
Гліб Ольгович, 1137-1138 
Святослав Ольгович, 1141-1146 
Іван Юрійович, 1146-1147 
Гліб Юрійович, 1147-1155, з перервами 
Олег Святославич, 1159-1164 
ігор Святославич, 1164-1178 
Всеволод Святославич, 1178-1196 
Святослав Ольгович, 1196-до 1206 
Олег Святославич, до 1206-після 1228 
Георгій Ольгович, середина Хііі ст.
Дмитро Ольгович, друга половина Хііі ст. 
Василь Дмитрович, друга половина Хііі ст.

Путивльське князівство:

ігор Ольгович, 1127-1146 
ігор Святославич, 1161-1164 
Володимир ігоревич, бл. 1184-після 1212 
Всеволод Володимирович, 1206, 1208-1210? 
ізяслав Володимирович, після 1212-1223? 
Іван Романович, 1223?-середина Хііі ст.
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Іван Іванович, середина ХНІ ст.
Володимир Іванович, кінець Хіііст.-поч. XiVci. 
................. ?
Василь Андрійович, перша половина X)V ст. 
Олексій [?], друга половина XiVci.
Федір Олексійович, ?-після 1408

Рильське князівство:

Святослав Ольгович, до 1185-1196 
Олег Святославич,? 1196-до 1206 
Мстислав Святославич, до 1206-1241 
Олег Мстиславич, 12417-1285 
Федір Андрійович, кінець Х іііст.- поч. XiVcT. 
................. ?
Іван Дмитрович Шемякін, 1454-7 
Володимир Іванович, 7-1499

Трубчевське князівство:

Всеволод Святославич, 1164-1196 
Святослав Всеволодович, 1196-після 1232 
Андрій Святославич, середина ХНІ ст.
Михайло Андрійович, друга половина ХНІ ст. 
Михайло Михайлович, поч. XiV ст.
................. ?
Бутав-Дмитро Ольгердович, кін. 1360-Х -1379  

Михайло Дмитрович, кінець ХІУст.- поч. XV ст. 
Семен Михайлович, перша пол. XV ст.
Юрій Михайлович, перша пол. XV ст.-1445 
Іван Семенович, ?-до  1499
Іван Васильович Чарторийський, бл. 1450-бл. 1460
Андрій Іванович, до 1499-1546
Іван Іванович, до 1499-1538
Федір Іванович, до 1499-1540
Іван Юрійович, 1499-1500, 1503-1520
Семен Іванович Перський, 1520-1566
Семен Олександрович, 1520-бл. 1543
Михайло Андрійович, 1546-1556
Василь Андрійович, 1546-середина XVi ст.
Микита Андрійович, 1546-середина XVi ст.
Роман Семенович, 1566-друга пол. XV) ст.

Стародубське князівство:

ізяслав Давидович, 1147-1151 
Святослав Всеволодович, 1151-1157 
Святослав Володимирович, 1157-1159 
Ярослав Всеволодович, 1160-1180
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Олег Святославич,? 1180-1198 
Всеволод Святославич,? 1198-1202 
Гліб Святославич,? 1202-1204 
Давид Ольгович,? 1204-?
Володимир Давидович,? перша половина Хіііст. 
Мстислав Давидович,? перша половина ХШст. 
Костянтин Давидович,? перша половина ХШст. 
................. ?
Олександр Патрикійович, кінець X!VcT.-1406 
Зигмунт Кейстутович, 1406-1432 
Михайло Зигмунтович, 1432-1445 
Іван Андрійович Можайський, 1454-кінець XV ст. 
Андрій Іванович, кінець XV ст.
Семен Іванович, кінець XV ст.-після 1508 
Василь Семенович, після 1508-1517 
Сновське князівство:
Ростислав Ярославич, бл. 1198-після 1203 
Всеволод Ярополкович, середина ХШ ст.

Березійське князівство:

Володимир Давидович,? 1127-1139 
Святослав Володимирович, ?-1156

Ропеське князівство:

Ярослав Всеволодович, 1157-1160

Посемське (Вирське) князівство:

Олег Святославич, 1185 
Вщизьке князівство:
Святослав Володимирович, 1156-1167 
Володимир Святославич,? після 1181-1201 
Борис Володимирович,? 1201-?
Давид Володимирович,? перша половина Хіііст. 
Андрій Володимирович,? перша половина Хіііст. 
Святослав Володимирович,? ?-1239

Гомельське (Радимицьке) князівство:?

ізяслав Давидович,? 1127-1146

Козельське князівство:

Всеволод Святославич Чермний,? ?-до  1198 
Мстислав Святославич, 1198-1216
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Василько Мстиславич, 1216-1223 
Іван Мстиславич, 1223-бл. 1238 
Василько Іванович, 1238
Пантелеймон Мстиславич,? кінець Хіііст.-поч. XiVci. 
Андріян Мстиславич, поч. XiVci.-1339 
Василь Пантелеймонович, 1339-?
Федір Титович, перша половина XiVci.
Іван Титович, ?-після 1371
Тит Федорович, ?-після 1365
Іван Федорович Шокур, друга половина XiVcT.
Василь Іванович Зазрпка, друга половина XiV-поч. XV ст. 
Григорій Титович Огонь, перша половина XV ст. 
Володимир Титович Пузир, перша половина XV ст.
Василь Григорович Глазиня, середина XV ст.-після 1486
Іван Васильович, після 1486-після 1494
Олехно Васильович, після 1486-після 1495
Дмитро Іванович Глушаков, після 1494-до 1505
Іван Іванович Пузина, після 1494-після 1496
Лев Іванович, після 1494-до 1505
Михайло Іванович, після 1494-до 1505
Андрій Іванович, після 1494-до 1505

Перемишль-Козельське князівство:

Роман Іванович, друга половина XiV-поч. XV ст. 
Андрій Романович, кінець XiV-поч. XV ст. 
Григорій Романович, кінець XiV-поч. XV ст. 
Володимир Андрійович, перша половина XV ст. 
Мокій Андрійович, перша половина XV ст. 
Євстафій Андрійович, перша половина XV ст. 
Семен Володимирович, середина XV ст.
Іван Мокійович, середина XV ст.
Єфим Євстафійович, середина XV ст.
Михайло Семенович, друга половина XV ст. 
Петро Іванович, друга половина XV ст.
Мина Єфимович, друга половина XV ст.
Семен Єфимович, друга половина XV ст.
Іван Михайлович, кінець XV-після 1503 
Сисой Петрович, кінець XV-поч. XVi ст.
Євстрат Минович, кінець XV-поч. XVi ст.

Брянське князівство:

Роман Михайлович Старий, 1246-1263 
Михайло Романович, 1263-після 1264 
Олег Романович, після 1264-після 1274
................. ?
Василь Олександрович, ? -  до 1309, 1310-1313 
Святослав Глібович, 1309-1310 
Дмитро Олександрович, 13147-1359?
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Роман Михайлович, 13597-1369?, 1399-1401 
Бутав-Дмитро Ольгердович, 1370-1379, 1390-1399 
Свидригайло Ольгердович, 1405-1409, 1419-1430 
Василь Ярославич Боровський, 1446-1448 
Семен Іванович Оболенський, 1446-1448 
Іван Андрійович Можайський, 1450-після 1454 
Андрій Іванович, після 1454-до 1500 
Семен Іванович, до 1500-1508

Глухівське князівство:

Семен Михайлович, 12467-друга половина ХІЧ ст. 
Михайло Семенович, друга половина Хііі-поч. XiVci. 
Семен Михайлович, перша половина XiV-д о  1375 
Роман Семенович, до 1375-після 1402

Новосильське князівство:

Олександр Семенович, друга половина Хі)іст.-1326
Семен Олександрович, 1326-до 1371
Сергій Олександрович, до 1371
Семен Михайлович, до 1371-до 1375
Іван Семенович, до 1375
Роман Семенович, до 1375-після 1402
Лев Романович, після 1402-після 1404
Семен Романович, після 1404-?
Данило Романович, після 1404-до 1424 
Федір Львович, після 1424-після 1455

Устівське князівство:

Всеволод Семенович, друга половина Хііі-поч. XiVcT. 
Михайло Всеволодович, перша половина ХіУст.

Белевське князівство:

Василь Романович,7-після 1402 
Михайло Васильович, поч. XV ст.
Федір Михайлович, перша пол. XVст.- після 1459 
Василь Михайлович, перша пол. XVст.- після 1459 
Іван Васильович, після 1459-1523 
Андрій Васильович, після 1459-після 1516 
Василь Васильович, після 1459-після 1492 
Іван Іванович, 1523-1555
Дмитро-Байда Іванович Вишневецький, 1557-1559
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Василь Львович, біля 1427 р.?
Федір Львович, до 1442-після 1455
Михайло Федорович, після 1455-друга половина XV ст.
Дмитро Федорович, після 1455-після 1496
Семен Федорович, після 1455-після 1496
Іван Михайлович, після 1496-1534
Володимир Іванович, 1534-1558
Михайло Іванович, 1534-1573
Олександр Іванович, 1534-1565

Воротинське князівство:

Перемишль-Воротинське князівство:

Іван Михайлович, друга половина XV ст.-після 1496

Одоєвське князівство:

Лев Романович, після 1385-після 1402 
Юрій Романович, після 1402-після 1424 
Іван Юрійович, після 1424-1459 
Василь Юрійович, після 1424-1432 
Федір Юрійович, після 1424-середина XVст.? 
Семен Юрійович, після 1424-1474 
Михайло Іванович, 1459-після 1497 
Федір Іванович, 1459-1497 
Василь Іванович Кривий, 1459-після 1489 
Іван Семенович Сухорук, 1474?-після 1508 
Василь Семенович Швих, 14747-1534 
Петро Семенович, 1474?-до 1525 
Федір Менший Іванович, після 1508-1547 
Роман Іванович, після 1508-1536 чи 1541 
Семен Васильович, 1534-1545 
Микита Романович, 1536 чи 1541-1573 
Михайло Семенович, 1545-після 1559 
Федір Семенович,? 1545-?
Данило Семенович, 1545-після 1556

Карачевське князівство:

Мстислав Михайлович, 1246?-друга половина Хііі ст. 
Тит Мстиславич, кінець ХІІІ-поч. XiVci.
Святослав Титович, перша половина XiV-після 1377
Василь Титович, поч. XiV-1338
Федір Святославич, після 1377-кінець XiVci.
Василь Святославич, після 1377-кінець XiV ст. 
Мстислав Святославич, після 1377-?
Святослав Святославич, після 1377-?
Патрикій Наримунтович, кінець XiV ст.-1408
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Патрикій Наримунтович, кінець XiVci.

Хотинське князівство:

Звенигородське князівство:

Андріян Мстиславич, друга половина ХІІІ-1339 
Федір Андріянович, 1339-після 1377 
Олександр Федорович, після 1377-1408 
Роман Іванович, 1409-?

Болховсько-Звенигородське князівство:

Іван Андріянович Болх, 1339-?
Іван Іванович, друга половина XiVci. 
Олександр Іванович, кінець XiV-поч. XVci. 
Василь Олександрович, перша половина XV ст. 
Роман Васильович, друга половина XV ст.

Мосальське князівство:

Юрій Святославич, після 1377-кінець XiVci.
Володимир Юрійович, ?-після 1450
Василь Юрійович, ?-після 1470
Семен Юрійович Клубок, перша половина XV ст.
Тимофій Володимирович, середина XV ст.-1494
Богдан Володимирович, друга половина XV ст.
Семен Васильович, ?-після 1495
Михайло Васильович, ?-після 1495
Федір Васильович, ?-після 1495
Андрій Семенович, до 1485-1496
Іван Семенович, до 1485-до 1496
Василь Михайлович Литвин, 7-1494
Семен Михайлович Старий, 7-1494
Петро Михайлович, 7-1494
Федір Михайлович, 7-1494
Борис Михайлович, 7-1494
Василь Федорович, 7-1494
Іван Федорович, 7-1494
Федір Іванович, до 1496-після 1500
Дмитро Іванович, до 1496-після 1513
Семен Іванович, до 1496-після 1513

Хотетовське князівство:

Іван Мстиславич Хотет, кінець XiVci.-поч. XVст. 
Михайло Іванович, поч. XV ст. -1408 
Іван Михайлович,? середина XVст.
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Данило Михайлович,? середина XVст. 
Ларіон Михайлович Бунак,? середина XVст.

Єлецьке князівство:

Володимир Ярославич,? 1144 
Андрій Ростиславич,? 1147 
Федір Іванович, до 1380-1395 
Іван Федорович, 1395-1414 
Юрій Іванович, 1414-?
Іван Юрійович, середина XV ст.
Семен Юрійович, середина XV ст.
Іван Іванович Кокор, друга половина XV ст. 
Юрій Іванович Кривий, до 1496-після 1504 
Семен Іванович Бик, друга половина XV ст. 
Василь Семенович, до 1492-після 1514 
Андрій Семенович, ?-після 1529 
Іван Семенович Сльозка, до 1516-після 1519

Таруське князівство:

Юрій Михайлович, 1246?-?
Всеволод Юрійович Орехва, кін. Хііі-поч. XiV ст. 
Всеволод Всеволодович, XiVcT.
Дмитро Всеволодович, ?-після 1440

Канінське князівство:

Семен Юрійович, кінець Хіііст.?
................. ?
Костянтин Федорович, кінець XiVcT.

Спаське князівство:

Семен Семенович, поч. XiV ст.
?

Мстислав Федорович, ?-1380 
Борис Мстиславич, 1380-?
Михайло Мстиславич, 1380-?
Мишецьке князівство:
Михайло Юрійович, кінець Хііі-поч. XiVci.

Оболенське князівство:

Костянтин Юрійович, кін. Хііі-поч. XiVcT. 
Іван Костянтинович, перша половина XiVcT. 
Костянтин Іванович, 7-1363



-  217 -

)ван Костянтинович, 1363-після 1375 (поч. X)V?) 
Семен Костянтинович, 1363-після 1375 
Андрій Костянтинович, 1363-?
Микита Іванович, поч. XV ст. - ?
Василь Іванович Косой, поч. XV ст. -після 1462 
Михайло Іванович, поч. XV ст. -  ?
Семен Іванович, поч. XV ст.-після 1452 
Володимир Іванович, поч. XVст.-?
Гліб Іванович, поч. XV ст.-1436 
Дмитро Семенович, після 1375-?
Іван Андрійович Довгорукий, XV ст.
Василь Андрійович Щербатий, ?-п . 1495
Василь Микитович, ?-1474
Андрій Микитович Ніготь, ?-1480
Іван Микитович Смола, ?-до  1471
Петро Микитович, 7-1477
Данило Микитович Собака, 7-1487
Костянтин Семенович, після 1452-кінець XV ст.

Пенінське князівство:

Андрій Менший Михайлович, ?-після 1513

Тростенське князівство:

Олександр Андрійович, кінець XiVcT.-середина XV ст. 
Тимофій Олександрович, до 1486-після 1512

Мезецьке князівство:

Андрій Всеволодович Шутиха, ?-після 1422
Федір Андрійович, після 1422-до 1484
Роман Андрійович, після 1422-до 1484
Іван Андрійович, після 1422-до 1484
Михайло Федорович, до 1484-1498
Федір Федорович Сухий, до 1484-кінець XV ст.
Петро Федорович, до 1484-1498
Василь Федорович Кукубяка, до 1484-після 1484
Іван Федорович Говдиревський, ?-до  1484
Семен Романович, до 1484-кінець XV ст.
Михайло Романович, до 1484-1500 
Іван Федорович, кінець XV-1503 
Іван Васильович, після 1484-1503 
Михайло Васильович, після 1484-1503 
Василь Іванович, до 1484-кінець XV ст.
Роман Іванович, до 1484-кінець XV ст.
Андрій Семенович, кінець XV ст.-1503 
Іван Семенович, кінець XV ст.-1503
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Олександр Андрійович, після 1422-середина XiVci. 
Григорій Олександрович, середина XiVci.-після 1494 
Лев Олександрович, середина XiVci.-після 1494 
Іван Львович, після 1494-до 1505

Борятинське князівство:

Волконське князівство:

Іван Менший Юрійович Товста Голова, поч. XiVci. 
Федір Іванович, 7-1380 
Костянтин Федорович, 1380-?
Іван Федорович, 1380-?
Федір Федорович, 1380-1437 
Василь Костянтинович, XV ст.
Федір Іванович, XV ст.
Олександр Іванович, XV ст.
Федір Федорович, XV ст.
Іван Федорович, XV ст.



ПЕРЕЯСЛАВСЬКА ЗЕМ Л Я

Переяславські князі (сюзерени Переяславської землі):

Всеволод Ярославич, 1054-1073
Володимир Всеволодович Мономах, 1073-1076, 1094-1113
Ростислав Всеволодович, 1076-1093
Святослав Володимирович, 1113-1114
Ярополк Володимирович, 1114-1132
Вячеслав Володимирович, 1132, 1133, 1142
Всеволод Мстиславич, 1132
ізяслав Мстиславич, 1132-1133, 1142-1146
Юрій Володимирович Довгорукий, 1134-1135
Андрій Володимирович, 1135-1142
Мстислав ізяславич, 1146-1149, 1151-1154
Ростислав Юрійович, 1149-1151
Гліб Юрійович, 1151, 1154-1169
Володимир Глібович, 1169-1187
Гліб Святославич, 1190-1194
Костянтин Всеволодович, 1194-бл. 1196
Ярослав Мстиславич, бл. 1196-1199
Ярослав Всеволодович, 1201-1206
Михайло Всеволодович, 1206
Володимир Рюрикович, 1206-1214
Володимир Всеволодович, 1215-1217
Всеволод Костянтинович, 1227-1228
Святослав Всеволодович, 1228-до 1234?
................. ?
Іван Дмитрович, бл. 1300/1301-?
Олег [Дмитрович?], ?-1324

Городець-Остерське князівство:

Святослав Давидович, 1107 
Гліб Юрійович, 1147, 1151-1152 
Володимир Мстиславич, 1147 
Мстислав Ростиславич, 1169-1171



ВОЛИНСЬКА ЗЕ М Л Я

Волинські князі (сюзерени Волинської землі):

Всеволод Володимирович, бл. 992-до 1015
ігор Ярославич, 1054-1056
Олег Святославич, 1074-1078
Ярополк Ярославич, 1078-1086
Давид ігоревич, 1087-1099, 1100
Мстислав Святополкович, 1099-1100
Ярослав Святополкович, 1101-1117
Роман Володимирович, 1117-1119
Андрій Володимирович, 1119-1135
ізяслав Мстиславич, 1135-1142, 1149-1152
Святослав Всеволодович, 1142-1146
Юрій Ярославич, 1146
Володимир Андрійович, 1146-1148
Святополк Мстиславич, 1148-1149, 1152-1154
Володимир Мстиславич, 1154-1156
Мстислав ізяславич, 1156-1170
Ярослав ізяславич, 1170-1180
інгвар Ярославич, 1180-бл. 1220
Мстислав Ярославич Німий, б л .1220-1225
Данило Романович Галицький, 1225-1264
Василько Романович, 1264-1269
Володимир Василькович, 1269-1288
Мстислав Данилович, 1288-після 1292
Лев Данилович,? після 1292-1301
Юрій Львович, 1301-1308
Андрій Юрійович, 1308-1323
Юрій-Болеслав Тройденович, 1324-1340
Дмитро-Любарт Гедимінович, 1340-1384
Федір Любартович, 1384-1390, 1431
Свидригайло Ольгердович, 1434-1452, з перервами

Володимирське князівство: ( в періоди, коли сюзерени Волинської землі
перебували в Києві, Луцьку Холмі, Львові)

Святополк Мстиславич, 1150, 1151 
Святослав Мстиславич, 1170 
Роман Мстиславич, 1170-1187, 1188-1205 
Всеволод Мстиславич, 1187-1188 
Данило Романович, 1205-1208, 1215-1225 
Олександр Всеволодович, 1208, 1209-1215 
Василько Романович, 1238-1264 
Олександр Корятович, 1366-1370 
Федір Любартович, 1431
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Ярослав Ярополчич, 1079-1097?
Святослав Давидович, 1099-1100 
Володимир Мстиславич, 1149 
Святополк Мстиславич, 1150-1151, 1151-1152 
Ярослав ізяславич, 1154-1180 
інгвар Ярославич, 1180-бл. 1220 
Всеволод Ярославич, 1183?
Мстислав Ярославич, б л .1220-1225 
Іван Мстиславич, 1225-1227 
Ярослав інгваревич, 1227-1228 
Василько Романович, 1229-1238 
Ростислав Михайлович, 1240 
Мстислав Данилович, 1264-після 1292 
Лев Юрійович, 1308-1323
Дмитро-Любарт Гедимінович, бл. 13237-1324, 1340-1384 
Федір Любартович, 1384-1390 
Дмитро-Сангушко Любартович, 14317-1433

Луцьке князівство:

Дорогобузьке князівство:

Давид ігоревич, 1084-1086, 1101-1112 
Мстислав ізяславич, 1148-1150 
Володимир Андрійович, 1150-1152, 1156-1170 
Володимир Мстиславич, 1152-1154, 1170-1171 
Мстислав Володимирович, 1171-1173 
Всеволод Ярославич, 1180-1186? 
ізяслав інгваревич, б л .1220-1223

Пересопницьке князівство:

Вячеслав Володимирович, 1147-1149 
Гпіб Юрійович, 1149-1150 
Мстислав Юрійович, И50 
Андрій Юрійович Боголюбський, 1150-1151 
Володимир Андрійович, 1152-1154 
Мстислав ізяславич, 1155-1156 
Мстислав Ярославич Німий, 1180-бл. 1220 
Іван Мстиславич, 1220-1225 
Василько Романович,? 1225-1229

Шумське князівство:

Ярополк ізяславич, 1157-1168 
Василько Ярополчич, 11687-1180? 
ізяслав Ярославич, 1180-1196 
Святослав [інгваревич?], бл. 1220-1223 
Ярослав інгваревич,? 1223-1225
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Ярослав Ярополкович, 1101 
Святополк Мстиславич, 1140 
Володимир Андрійович, 1154-1156 
Святослав Мстиславич, 1170-1183 
Василько Романович, 1219-1229 
Кейстут Гедимінович, до 1349-1382

Берестейське князівство:

Городненське князівство:

Всеволодко Давидович, 1112-1144 
Борис Всеволодович, 1144-після 1151 
Гпіб Всеволодович, після 1151-до 1168 
Мстислав Всеволодович, до 1168-після 1183 
................. ?
Кейстут Гедимінович, 7-1370
Вітовт Кейстутович, бл. 1370-1382, 1384-1392

Дорогичинське князівство:

Василько Ярополкович, 1180-1182 
[?] Василькович, 1182-1192 
Волковиське князівство:
................. ?
Гліб [?], до 1255-після 1260

Слонімське князівство:

................. ?
ізяслав [?], 7-після 1256
Роман Данилович, після 1256-1261?
Василько Романович, 12617-після 1282

Новогрудське князівство:

................. ?
Роман Данилович, 1251-1256?
Ольгімонт Тройнатович, після 1256?
Рингольт Ольгімонтович, кінець Хііі ст.
................. ?
Коріат-Михайло Гедимінович, до 1345-після 1358 
Кейстут Гедимінович, бл. 1358-1362 
Войдат Кейстутович, 1362-після 1362? 
Товтивіл-Конрад Кейстутович, 1362-1390 
Юрій Войдатович, ?-після 1384
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Володимир Андрійович, 1151 
Ярополк ізяславич, бл. 1166-1168

Бузьке князівство:

Перемильське князівство:

Василько Романович, 1209-1219 
Ярослав ізяславич, бл. 12207-1223, 1228-?

Болохівське князівство: (з центрами в Котельничі, Меджибожі, Волохові і ін.)

Святослав Всеволодович, 1146 
Ростислав Юрійович, 1148-1149 
Володимир Мстиславич, 1169 
Борис [інгваревич?], ?-після 1234
................. ?
Дмитро [?],-1363 
Федір Дмитрович,? бл. 1363

Белзьке князівство:

Всеволод Мстиславич, бл. 1180-1195 
Олександр Всеволодович, 1195-1207, 1215-1233 
Василько Романович, 1207-1211 
Всеволод Всеволодович, 1211-1215 
Всеволод Олександрович [?], 1241-після 1245 
Лев Данилович, після 1245-бл. 1269 
Юрій Львович, бл. 1269-1301 
Семен-Феодосій Наримунтович [?], 1350-1352 
Юрій Наримунтович, 1352-1377, 1383-1387 
Земовит Земовитович, 1388-1426 
Казимир Земовитович, 1426-1442 
Владислав Земовитович, 1442-1455 
Земовит Владиславич, 1455-1462 
Владислав Владиславич, 1462

Червенське князівство:

Давид ігоревич, 1099
Всеволод Всеволодович, 1208-1212, 1215-? 
Всеволод Олександрович, ? бл. 1245

Холмське князівство:

Роман Данилович, [?] ?-бл. 1261 
Шварн Данилович, 1264-1269
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Юрій Львович, 1269-1301 
Данило Васильевич,? до 1352-бл. 1366 
Юрій НаримунТович, бл. 1366-бл. 1370 
Юрій Данилович, після 1370-1377 
Михайло Данилович [?], 1383-1387

Степанське князівство:

Гліб [Олександрович?], 12237-1240/50?
Іван Глібович, 1240/50-1289/90 
Володимир Іванович, 1289/90-?
................. ?
Семен [?], до 1387-до 1399
Іван Семенович, до 1399-поч. XV ст.
Юрій Семенович Гольшанський, після 1431-1457 
Семен Юрійович, 1457-1505 
Юрій Олександрович, 1505-1511 
Анастасія Юріївнаа, 1505-до 1511?

Кременецьке князівство:

Юрій Наримунтович, бл. 1350-до 1352 
Михайло Семенович Болобан, 1430-1432 
Федір Корибутович, 1432-1435

Боброцьке (Бібрське) князівство:

Юрій Корятович, бл. 1350-після 1352
Дмитро Корятович Боброк-Волинський, після 1352-1366?

Острозьке князівство:

Василько Романович, поч. XiVcT.
Данило Василькович, до 1340-після 1366 
Федір Данилович, після 1366-після 1435 
Василь Федорович, після 1435-бл. 1450 
Іван Васильович, бл. 1450-після 1465 
Михайло Іванович, після 1465-1501 
Костянтин Іванович, після 1465-1530 
Ілля Костянтинович, 1530-1539 
Беата Костелецька-Острозька, 1539-1576 
Костянтин-Василь Костянтинович, 1539-1608 
Януш Костянтинович, 1608-1620

Заславське князівство:

Юрій Васильович, бл. 1450-бл. 1500
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Іван Юрійович, бл. 1500-1514/1516 
Андрій Юрійович, 1514/16-бл. 1535 
Кузьма Іванович, бл. 1535-1556 
Януш і, 1556-1562 
Януш іі, 1562-1629 
Олександр і, 1629 
Владислав-Доменік, 1629-1656 
Олександр іі, 1656-1673

Ратненське князівство:

Федір Ольгердович, до 1377-1394 
Роман Федорович, 13947-після 1416 
Семен Романович, після 1416-1433 
Дмитро-Сангушко Федорович, 1433-1455 
Василь Сангушкович, 1455-до 1475

Кобринське князівство:

Федір Ольгердович, до 1387-1394?
Роман Федорович, 13947-після 1416 
Семен Романович, після 1416-після 1455 
Іван Семенович, після 1455-1490 
Роман Семенович, після 1455-після 1465 
Упяна [7], після 1455-після 1465 
Анна Семенівна, 1490-1515

Каширське князівство:

Іван Сангушкович, 1455-1470/75 
Олександр Дмитрович Сангушко, до 1475-1491 
Михайло Олександрович, [7] 1491-до 1501 
Андрій Олександрович, до 1501-1534 
Андрій Михайлович, 1534-1560 
Олександр Андрійович, 1560-1565 
Лев Олександрович, 1565-1571 
Григорій Львович, 1571-1601 
Адам-Олександр Львович, 1601-1653

Ковельське князівство:

Павло-Кароль Сангушкович [7], 1390-1439? 
Михайло Сангушкович, після 1455-після 1511 
Іван Михайлович, після 1511-бл. 1516 
Василь Михайлович, бл. 1516-1540 
Андрій Михайлович Курбський, 1564-1583 
Дмитро Андрійович Курбський, 1583-1590
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Василь Костянтинович, до 1384?
Іван Васильович, до 1438-1440 
Михайло Васильович, 1440-1460 
Олександр Васильович, після 1460-після 1477 
Семен Олександрович, після 1477-бл. 1524 
Федір Михайлович, бл. 1524-1542 
Олександр Федорович, 1542-1571 
Михайло Олександрович, 1571-1582 
Михайло Михайлович, 1582-1600 
Юрій Михайлович, 1600-1606 
Юрій Іванович, 1606-1624 
Микола-Юрій Юрійович, 1624-1661

Чарторийське князівство:

Клеванське князівство:

Михайло Васильович, після 1460-після 1478/ до 1489
Андрій Михайлович, до 1489-після 1491
Федір Михайлович, після 1491-1524
Іван Федорович, 1547-1567
Іван Іванович, 1567-1581
Юрій Іванович, 1581-1624
Микола-Юрій Юрійович, 1624-1661

Збаразьке князівство:

Микола Федорович, до 1456-до 1463 
Василь Федорович, до 1463-до 1474 
Василь Васильович, до 1474-1474 
Семен Старший Васильович, 1474-після 1482 
Андрій Семенович, після 1482-після 1528 
Микола Андрійович, після 1528-1574 
Стефан Андрійович, після 1528-1585 
Януш Миколайович, 1574-1608 
Юрій (Єжі) Янушович, 1608-1631 
Христоф Янушович, 1608-1627

Вишневецьке князівство:

Солтан Федорович, 7-1472 
Михайло Васильович, 1474-бл. 1517 
Іван Михайлович, бл. 1517-1542 
Федько Михайлович, 1542-1549 
Олёксандр Михайлович, 1549-1555 
Андрій Іванович, 1555-1584 
Михайло Олександрович, 1584 
Олександр Михайлович, 1584-1594 
Михайло Михайлович, 1594-1615
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Ієремія-Михайло Михайлович, 1615-1651 
Михайло-Корибут Михайлович, 1651-1673, король з 1669 
Дмитро-Єжі Янушевич, 1673-1682 
Костянтин-Христофор Янушевич, 1682-1686 
Януш-Антоній Костянтинович, 1686-1741 
Михайло-Сервасій Костянтинович, 1741-1744

Воронецьке князівство:

Федір Васильович, 1474-після 1514
Юрій Федорович, після 1514-1577
Михайло Юрійович, 1577-після 1586
Микола Михайлович, після 1586-1614
Яків Михайлович, після 1586-1621
Юрій Станіславич Война-Воронецький, 1621-1641

Порицьке князівство:

Федір Васильович, 1474-після 1514 
Олександр Федорович, 1526-1560 
Януш ! Олександрович, 1560-1570 
Олександр Олександрович, 1570-1583 
Януш іі Олександрович, 1583-1614 
Микола Олександрович, 1583-1621 
Стефан Олександрович, 1583-1640 
Олександр Олександрович, 1583-1618

Тристенське князівство:

Война Федорович, 1526-бл.1565 
Станіслав Войнович, бл. 1565-до 1598 
Януш Станіславич, до 1598-до 1604 
Юрій Станіславич, до 1604-1621

Корецьке князівство:

Олександр Наримунтович, бл. 1407-? 
Семен Олександрович, поч. X)V ст.
Василь Олександрович, ?-після 1443 
Богуш Васильович, після 1443-після 1483 
Іван Васильович, після 1483-до 1502 
Федір Іванович, до 1502-1522 
Іван Іванович, до 1502-1517 
Василь Іванович, до 1502-1519 
Лев Іванович, до 1502-1519 
Олександр Іванович, до 1502-1519 
Богуш Федорович, 1522-1576 
іоахім Борисович, 1576-1612
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Самійло (Самуель) іоахімович, 1612-1622 
Кароль іоахімович, 1612-1633 
Самійло-Кароль Карольович, 1633-1651



ГДЛИЦЬКД ЗЕМЛЯ

Галицькі князі, герцоги і королі (сюзерени Галицької землі):

Рюрик Ростиславич, бл. 1085-1092 
Володар Ростиславич, 1092-1124 
Ростислав Володаревич, 1124-1128 
Володимирко Володаревич, 1128-1153 
Ярослав Володимирович Осмомисл, 1153-1187 
Олег Ярославич, 1187 
Володимир Ярославич, 1187, 1190-1198 
Роман Мстиславич, 1187-1188, 1199-1205 
герцог Андрій !, 1188-1190 
Ростислав Іванович, 1189
Данило Романович, 1205-1206, 1211-1212, 1230-1232, 1233-1234, 1238-1264; король з 1256
Володимир ігоревич, 1206-1207, 1210-1211
Роман ігоревич, 1207-1209
Ростислав Рюрикович, 1207
Мстислав Ярославич Німий, 1212
Володислав Кормильчич, 1212-1214
король Кальман, 1215-1218, 1220-1221
Мстислав Мстиславич Удатний, 1219-1220, 1221-1226
герцог Андрій !!, 1226-1230, 1232-1233
Михайло Всеволодович, 1234-1237
Ростислав Михайлович, 1237-1238
Лев Данилович, 1264-1301
король Юрій Львович, 1301-1308
Андрій Юрійович, 1308-1323
Юрій-Болеслав Тройденович, 1323-1340
Дмитро-Любарт Гедимінович, 1341-1349, 1353-1354, 1376-1377
король Казимир іі), 1349-1353, 1354-1370
король Людовік Анжуйський, 137Р-1372, 1379-1385
Владислав Опольський, 1372-1376, 1377-1379, 1385-1387
король Владислав і! Ягайло, 1387-бл. 1434

Перемишльське князівство:

Рюрик Ростиславич, бл. 1085-1092 
Володар Ростиславич, 1092-1124 
Ростислав Володаревич, 1124-1128 
Володимир Ярославич, 1187 
Святослав ігоревич, 1209, 1210-1211 
герцог Андрій, 1225-1226 
Лев Данилович, б л .1240-1269
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Василько Ростиславич, бл. 1085-1124 
Ростислав Василькович, 1124-1127 чи 1139 
ізяслав Володимирович, 1210-1211 
Олександр Корятович, бл. 1341-бл. 1380

Теребовельське князівство:

Звенигородське князівство (столиця-Звенигород на Білці):

Волоодар Ростиславич, бл. 1085-1092 
Володимирко Володаревич, 1124-1144 
Роман ігоревич, 1206-1207, 1210-1211

Галицьке князівство (як уділ):

ігор Василькович, 1124-1141 
Іван Ростиславич Берладник, 1146

Звенигородське князівство (столиця-Звенигород на Дністрі):

Іван Ростиславич Берладник, до 1134-1146

Берладське князівство:

Іван Ростиславич Берладник, 1158-бл. 1160

Жидачівське князівство:

Свидригайло Ольгердович, 1403-бл. 1405 
Федір Любартович, бл. 1405-1431 
Андрушко Федорович,? 1431-1435 
Земовит Земовитович, 1435-1442

Подільське князівство:

Костянтин Корятович, бл. 1341-бл. 1370, 1380?-до 1386?
Юрій Корятович, 1370-1374
Олександр Корятович, 1374-1380
Федір Корятович, 1380/13867-1393
Свидригайло Ольгердович, 1400-1405
Федір Данилович Острозький, 1431
Федько Корибугович Несвізький, 1432-1434



ГУРІВСЬКА ЗЕМЛЯ

Турівські і пінські князі (сюзерени Турівської землі):

Святополк Володимирович, бл. 1008-1015 
ізяслав Ярославич, 1042-1052 
Ярополк ізяславич, 1078-1086 
Святополк ізяславич, 1088-1093 
Вячеслав Ярополкович, 1097-1104/1105 
Брячислав Святополкович, ? бл. 1110-1123 
ізяслав Святополкович,? 1123
Вячеслав Володимирович, 1125-1132, 1132-1142, 1142-1146 
ізяслав Мстиславич, 1132 
Святослав Всеволодович, 1142, 1154-1155 
Ярослав ізяславич, 1146-1148
Юрій Ярославич, 1148/49-1150, 1151-1154, 1157-до 1168
Андрій Юрійович Боголюбський, 1150-1151
Борис Юрійович, 1155-1157
Іван Юрійович, до 1168-після 1170
Святополк Юрійович, після 1170-1190
Гліб Юрійович, 1190-1195
................. ?
Андрій [?], 7-1223
Ростислав [?], 1223?-після 1232
Михайло [?], ?-після 1247
Федір Володимирович, після 1247-після 1262
Юрій Володимирович, після 1262-1289
Демид Володимирович, 1289-?

?
Наримунт-Гліб Гедимінович, кін. 1330-Х-1348 
Михайло Гпібович, 1348-до 1355 
Василь Михайлович, до 1355-після 1392 
Федушко Васильович, після 1392-до 1398?
Юрій [Федорович?] Ніс, 1398-до 1410 
Олександр Юрійович Ніс, до 1410-після 1435 
Михайло Костянтинович, після 1435-після 1443 
Юрій Семенович, до 1452-1471 
Василь Семенович, 1471-1495

Пінське князівство:

Юрій Ярославич,? бл. 1142-1148, 1154-1157 
Ярослав Юрійович, до 1168-після 1183/до 1190 
Ярополк Юрійович, після 1183/до 1190-після 1190 
Володимир [Святополкович?], до 1206-до 1228 
Ростислав [Святополкович?], 1223?-після 1232
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Володимир [Володимирович?], до 1228-після 1229 
Михайло [Володимирович?], ?-після 1247 
Федір Володимирович, після 1247-після 1262 
Юрій Володимирович, після 1262-1289 
Демид Володимирович, 1289-?
................. ?
Наримунт-Гпіб Гедимінович, кін. 1330-Х-1348 
Михайло Глібович, 1348-до 1355 
Василь Михайлович, до 1355-після 1392 
Федушко Васильович, після 1392-1398?
Юрій [Федорович?] Ніс, 1398-до 1410 
Олександр Юрійович Ніс, до 1410-після 1435 
Михайло Костянтинович, після 1435-після 1443 
Юрій Семенович, до 1452-1471 
Василь Семенович, 1471-1495 
Федір Іванович Боровський, 1495-1521

Турівське удільне князівство:

Юрій [?], друга половина Хіііст.
Семен Юрійович, кінець Хііі-поч. XiVcT. 
................. ?
Михайло Васильович [?], ? -до  1398 
Семен Васильович [?], 1398-1399 
Юрій Семенович [?], до 1452-1471 
Василь Семенович, 1471-1495 
Федір Іванович Боровський, 1495-1521

Клечеське князівство:

Ізяслав Святополкович, бл. 1110-1123 
Вячеслав Ярославич, 1123-після 1127 
Тулунд Гурдович [?], ? -до  1390 
Ямонт Тулундович, до 1390-1399

Слуцьке князівство:

Володимир Мстиславич, 1161 
Святополк Юрійович, 1162-1168?
................. ?
Юрій [?], ?-після 1387
Володимир Ольгердович, бл. 1397-після 1398
Олелько Володимирович, після 1398-1440
Семен Олелькович, 1440-1455
Михайло Олелькович, 1455-1481
Семен !і Михайлович, 1481-1503
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Юрій ! Семенович, 1503-1542 
Семен ііі Юрійович, 1542-1560 
Юрій !і Юрійович, 1560-1579 
Олександр Юрійович, 1579-1591 
іван-Семен Юрійович, 1579-1592 
Юрій ііі Юрійович, 1579-1586 
Софія Юріївна, 1592-1612 
Радзівіли: 1612-1791

Копильське князівство:

Володимир Ольгердович, 1395-після 1398 
Олелько Володимирович, після 1398-1440 
Михайло Олелькович, 1440-1455 
Василь Семенович, 1455-1471

Дубровицьке князівство:

Гліб Юрійович, 7-1190 
Олександр Глібович, 11907-1223 
................,.?
Юрій Семенович Гольшанський, після 1440-1457
Іван Юрійович Гольшанський, 1457-1481
Семен Юрійович Гольшанський, 1481-1505
Юрій Іванович Дубровицький-Гольшанський, 1505-1536
Іван Юрійович Дубровицький-Гольшанський, 1536-1549
Семен Юрійович Дубровицький, 1549-1556
Анастасія Юріївна Дубровицька-Гольшанська, 1556-1561

Янівське князівство:

Святослав [7], 7-1223

Несвізьке князівство:

Юрій [7], 7-1223

Юрій [7], ?-після 1388 
Григорій [7], до 1388-після 1388 
Корибуг-Дмитро Ольгердович, 7 до 1388-1405 
Іван Корибутович, до 1388-після 1431 
Федір (Федко) Корибутович, 1435-після 1440 
Юрій Федорович, після 1440-після 1467 
Іван Федорович, після 1467-1478 
Борис [7], ?-поч. XVicT.
Василь [7], ? -до  1508 
Радзівіли, поч. XVi ст. -1791



-  234 -

................. ?
Давид Дмитрович, до 1388-до 1399
Митко Давидович, до 1399-після 1427
Іван Васильович Боровський, бл.1452-після 1494

Городецьке князівство:

Четвертинське князівство:

Олександр [?], ?-після 1388 
Іван Олександрович, після 1388-після 1451 
Михайло Олександрович, після 1388-? 
Юрій Михайлович, ?-до  1492



ПОЛОЦЬКА ЗЕМЛЯ

Полоцькі князі (сюзерени Полоцької землі):

ізяслав Володимирович, бл. 992-1001
Брячислав ізяславич, 1001-1044
Всеслав Брячиславич, 1044-1067, 1070, 1071-1101
Святополк ізяславич, 1071
Мстислав ізяславич, 1067-1069
Давид Всеславич, 1101-1127, 1128-1130
Рогволод Всеславич, 1127-1128
ізяслав Мстиславич, 1130-1132
Святополк Мстиславич, 1132
Василько Святославич, 1132-1144
Рогволод Рогволодович, 1144-1151, 1159-1162
Ростислав Глібович, 1151-1159
Всеслав Василькович, 1162-1167, 1167-до 1175, 1178-після 1180 
Володар Глібович, 1167 
Володимир Всеславич, 1186-1215 
Борис Всеславич, 12157-після 1222 
Святослав Мстиславич, 1222-1232 
Брячислав Василькович, після 1232-після 1239 

?

Полоцьке удільне князівство:

................. ?
Рогволод-Василь Борисович,? середина Хіііст.
Гліб Рогволодович,? середина Хіііст.
Товтивіл Довспрункович, бл. 1262-бл. 1263 
Костянтин Товтивілович, 1264?, 1270/1280-І-1310 
Ердень (Гедрус) Романович, 1264-1267 
Воїн [Глібович?], бл. 1311-після 1326 
Любко Воїнович, після 1326-1342 
Вінгольт-Андрій Ольгердович, 1342-1376, 1386-1399 
Скіргайло-іван Ольгердович, 1376-1386 
Онуфрій-Федір Андрійович,? 1399-?

Вітебське князівство:

Святослав Всеславич, 1101-1130
Василько Святославич, 1130-1132
Вячко [Вячеслав] Святославич, 1162-після 1167
Всеслав Василькович, 1132-1162, до 1175-1178, після 1180-після 1186
Роман Михайлович, 1162-1164
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Давид Ростислава, 1164-1167
Брячислав Васильевич, 1168-до 1175, 1178-після 1180 
Василько Брячиславич, після 1186-після 1209 
Брячислав Васильевич, після 1209-після 1222
................. ?

Костянтин Товтивілович, бл. 1262-1264 
Михайло Костянтинович, 1270/80-і-до 1310 
Ярослав Васильович, до 1310-до 1327 
Ольгерд Гедимінович, до 1327-1351 
Упяна Олександрівна, 1351-1391 
Свидригайло Ольгердович, 1391-1393

Друцьке князівство:

Рогволод Всеславич, 1101-1127
Рогволод Рогволодович, 1127-1130, 1140-1144, 1158-1159, 1162-після 1171 
Гліб Рогволодович, 1144-1151, 1159-1162, після 1171-після 1186 
Гліб Ростиславич, 1151-1159 
Всеслав Рогволодович, після 1186-?
Борис Всеславич, 7-1215?
Роман Борисович,? 1215-після 1217?
................. ?
Іван [?], ?-після 1339 
Дмитро [?], ?-після 1372 
Гліб [?], ?-після 1380 
Лев [?], ?-після 1384 
князі Друцькі (російська гілка) 
князі Друцькі-Соколинські 
князі Друцькі-Коноплі 
князі Озерецькі 
князі Прихабські
князі Бабич-Друцькі-князі Бабичеви 
князі Друцькі-Горські 
князі Путятичі-Друцькі-князі Путятіни 
князі Друдькі-Толочинські 
князі Красні
князі Сокири-Зубревицькі 
князі Друцькі-Любецькі 
князі Відуницькі-Любецькі 
князі Загродські-Любецькі 
князі Одинцевичі 
князі Підберезькі? 
князі Плаксичі? 
князі Тети?

Мінське князівство:

Гліб Всеславич, 1101-1119
ізяслав Мстиславич, 1132-1134
Ростислав Глібович, 1144-1151, 1159-після 1161
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Володар Гпібович, 1151-1159, після 1161-1167 
Володимир Володаревич, після 1167-після 1186 
................. ?
Василь [?], ?-після 1326 

?

ізяславське князівство:

Роман Всеславич, 1101-1113? 
Брячислав Давидович, після 1116-1128 
Всеволод Гпібович, 11517-1159 
Брячислав Василькович, 1159-1160 
Володар Василькович, 1159-1160 
Микула Володаревич,? до 1180 
Андрій Володаревич, до 1180-?

Усвятське князівство:

Вячко [Вячеслав] Святославич, бл. 1140-після 1167 
Всеслав Брячиславич, б л .1181

Городенське князівство:

Володар Гпібович, 1159-після 1167 
ізяслав Василькович, ? до 1185

Лукомське князівство:

Ростислав Всеславич,? 1101-1130 
Володар Василькович, ?-після 1175 
................. ?
Марія [?] Лукомська, близько 1370-х 
Андрій [?], ?-після 1386
NN [син Марії Ольгердівни], кінець XiV-поч. XVст. 
Василь [?], ?-після 1463 
Іван Іванович, 1473-п. 1488

Логойське князівство:

Всеслав Микулич, ?-після 1181 
Василько Володаревич , ?-після 1186

Борисовське князівство:

ізяслав Микулич, ?-після 1181
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Всеволод Гпібович, 1159-1161

Стрижевське князівство:

Свислоцьке князівство:

................. ?
Семен [?], ? -до  1349
Семен [Євнутович?], до 1390-після 1411

Князівство Кокнессе [Кукейнос]:

Вячко [Вячеслав] Борисович, б л .1201-1208

Князівство Ерсікс [Герсіке]:

Всеволод Борисович, бл.1201-після 1225

Бсльське князівство:

Іван Володимирович, 1420-1435
Іван Іванович, після 1440-до 1476
Федір Іванович, до 1476-1481
Семен Іванович, 1481-після 1520 /д о  1522
Дмитро Федорович, після 1520/до 1522-1551
Іван Дмитрович, 1551-до 1560



СМОЛЕНСЬКА ЗЕМЛЯ

Смоленські князі (сюзерени Смоленської землі):

Станіслав Володимирович, бл. 998-до 1015 
Вячеслав Ярославич, 1054-1057 
ігор Ярославич, 1057-1060
Володимир Всеволодович Мономах, 1076-1093, 1097-1101, 1107-1112
Давид Святославич, 1093-1097
Мстислав Всеволодович, 1103-до 1107
Вячеслав Володимирович, 1113-1125
Ростислав Мстиславич, 1125-1154, 1154-1159, 1161
Роман Ростиславич, 1154, 1159-1161, 1161-1171, 1173-1174, 1177-1180
Ярополк Романович, 1171-1173, 1174
Мстислав Ростиславич, 1174-1177
Давид Ростиславич, 1180-1197
Мстислав Романович, 1197-1214
Володимир Рюрикович, 1214-1219
Мстислав Давидович, 1219-1230
Ростислав Мстиславич, 1230-1232, 1239
Святослав Мстиславич, 1232-1238?
Всеволод Мстиславич, 1238-1239, 1239-?
Гліб Ростиславич, п .1239-1278 
Михайло Ростиславич, 1278-1279 
Федір Ростиславич, 1279-1281 
Олександр Глібович, бл. 1281-1313 
Василь Олександрович,? 1313-1314 
Іван Великий Олександрович, 13147-1359 
Святослав Іванович, 1359-1386 
Юрій Святославич, 1386-1395, 1401-1404 
Гліб Святославич, 1395

Торопецьке князівство:

Мстислав Ростиславич Хоробрий, 1164-1180 
Мстислав Мстиславич Удатний, 1180?-бл. 1212 
Давид Мстиславич, бл. 1212-1226

Мстиславське князівство:

Мстислав Романович, 1225-1232 
Михайло Ростиславич,? бл. 1260-1278 
Олександр Глібович, 1278-1281 
Роман Глібович, 1281-після 1301 
Михайло Романович,? поч. ХіУст. 
Дмитро Романович,? після 1311



240

Лугвеній-Семен Ольгердович, до 1379-після 1431 
Юрій Семенович, після 1431-1432, 1442-1444 
Ярослав-Федір Семенович, 1432-1435 
Іван Юрійович, після 1444-1490/1495 
Юліанна Іванівна, 1490/1495-1499 
Михайло Іванович, 1499-1529

Вяземське князівство:

Андрій Володимирович Довгорукий, 12397-1300 
Федір Андрійович, поч. XiVci.
Василь Андрійович, поч. XiV ст.
Костянтин Федорович, перша половина XIV ст. 
Роман Васильович, перша половина XiVcT. 
Юрій Васильович, перша половина XiVcT.
Юрій Костянтинович, середина XiVcT.
Іван Костянтинович, середина XiVcT.
Михайло Юрійович, друга половина XiVcT. 
Михайло Іванович, друга половина XIVci.
Іван Іванович, друга половина XiVci.
Іван Михайлович, кінець XIV-поч. XV ст.
Данило Михайлович, кінець XIV-поч. XV ст. 
Олександр Михайлович, кінець XIV-поч. XV ст. 
Тимофій Михайлович, кінець XIV-поч. XV ст. 
Данило Михайлович, кінець XIV-поч. XV ст.
Іван Іванович, кінець XIV-поч. XV ст.
................. ?
Андрій Юрійович, до 1492-1495 
Михайло Дмитрович, ?-до  1492

Жилінське князівство:

Іван Андрійович Жилка, 1300-? 
................. ? до початку XVI ст.

Можайське князівство (з 1303 р. уділ Московського князівства):

Федір Ростиславич, бл. 1250-до 1299 
Святослав Глібович, до 1299-1303?
Юрій Данилович, 1303-1325 
Іван Данилович Калита, 1325-1340 
Семен Іванович Гордий, 1340-після 1346 
Марія [?], після 1346-бл. 1352?
Іван Іванович Красний, б л .1352-1359 
Дмитро Іванович Донський, 1359-1389 
Андрій Дмитрович, 1389-1432 
Іван Андрійович, 1432-1454 
Юрій Васильович Молодший, 1462-1473 
Андрій Васильович, 1481-1491
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Василь Іванович, 1359-1370
Василь Васильович, 1370-1386
Іван Васильович, 1370-1386
Костянтин Юрійович, після 1386-поч. XVcT.
Федір Менший Костянтинович, поч. XV ст.
Василь Федорович, перша половина XV ст.

Березуйське князівство:

фомінське князівство:

Федір Великий Костянтинович Красний, середина XiV ст. 
Федір Середній Костянтинович Сліпий, поч. XV ст.

Козловське князівство:

Василь Федорович, перша половина XV ст. 
Іван Васильович, середина XV ст.
Роман Іванович, до 1449-після 1494 
Лев Іванович, після 1470-до 1494

Ржевське князівство:

Федір Федорович, перша половина XV ст. 
Дорогобузьке князівство:
Олександр Іванович,? 1359-після 1376 
Мстислав Іванович, після 1376-до 1386 
Семен Мстиславич, до 1386-1395?
Федір Юрійович, 14017-1404

Порховське князівство:

Юрій Святославич, 1404-до 1410 
Федір Юрійович, до 1410-1412 
Іван Святославич, 1412-до 1442 
Андрій Іванович, до 1442-після 1450 
Семен Іванович, до 1442-після 1442

Могильовське князівство:

Андрій Володимирович, бл. 1420-після 1455 
Гліб Андрійович, після 1455-?
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князі ДРУЦЬКІ (російська гілка) табл.З

князі ДРУЦЬКІ-СОКОЛИНСЬКІ табл.З

князі ДРУЦЬКі-КОНОПЛ! табл.З

князі ОЗЕРЕЦЬКІ табл.З

князі ПРИХАБСЬКІ табл.З

князі БАБИЧ-ДРУЦЬКІ табл.З

князі БАБИЧЕВИ табл.З

князі ДРУЦЬКІ-ГОРСЬК! табл.З

князі ПУТЯТИЧІ табл.З

князі ПУТЯТІНИ табл.З

князі КРАСНІ табл.З

князі СОКИРИ-ЗУБРЕВИЦЬКІ табл.З

князі ДРУЦЬКІ-ЛЮБЕЦЬК) табл.З

князі ВІДУНИЦЬКІ-ЛЮБЕЦЬКІ табл.З

князі ЗАГРОДСЬКІ-ЛЮБЕЦЬКІ табл.З

князі ОДИНЦЕВИЧІ табл.З

князі ПЛАКСИЧІ? табл.З

князі ТЕТИ? табл.З

князі ЧЕТВЕРТИНСЬКі табл.6

князі СВЯТОПОЛК-ЧЕТВЕРТИНСЬКІ табл.6

князі СОКОЛЬСЬКІ табл.6

князі ОСОВИЦЬКІ табл.9

князі БЕЛЕВСЬКІ табл.9

князі ВОРОТИНСЬКІ табл.9

князі ОДОЄВСЬКІ табл.9

князі МОСАЛЬСЬКІ (браславська гілка) табл.11

князі МОСАЛЬСЬКІ (волковийська гілка) табл.11

князі ЛИТВИНОВИ-МОСАЛЬСЬКІ табл.11
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князі КОЛЬЦОВИ-МОСАЛЬСЬК! табл. 11

князі МОСАЛЬСЬКі (дві гродненські гілки) табл.11

князі МОСАЛЬСЬКі (волинська гілка) табл.11

князі КЛУБКОВ№МОСАЛЬСЬКІ табл.11

князі ХОТЕТОВСЬКІ табл.11

БУНАКОВИ? табл.11

князі ОПИСЬЮ табл.11

князі ПУЗИНИ табл.11

САТІНИ-ШОКУРОВИ табл.11

князі ГОРЧАКОВИ табл.11

князі ЄЛЕЦЬКІ табл.11

князі РЮМІНИ-ЗВЕНИГОРОДСЬКІ табл.11

князі ЗВЕНИГОРОДСЬКІ табл.11

князі БАРАШОВИ-ЗВЕНИГОРОДСЬКІ табл.11

князі СПЛЯЧІ-ЗВЕНИГОРОДСЬКІ табл.11

князі ШИСТОВИ-ЗВЕНИГОРОДСЬКІ табл.11

князі ЗВЕНЦОВИ-ЗВЕНИГОРОДСЬКІ табл.11

князі ТОКМАКОВИ-ЗВЕНИГОРОДСЬКІ табл.11

князі НОЗРОВАТІ-ЗВЕНИГОРОДСЬКІ табл.11

князі ВОЛХОВСЬКІ табл.11

князі КАНІНСЬКІ табл.12

князі СПАСЬКІ табл.12

князі БОРЯТИНСЬКІ (БАРАТИНСЬКІ) табл.12

князі МЕЗЕЦЬКІ табл.12

князі КУРЛЯТЄВИ табл.12

князі ОБОЛЕНСЬКІ (старша гілка) табл.12

князі ЧОРНІ-ОБОЛ ЕНСЬКІ табл.12

князі ХРОМІ-ОБОЛЕНСЬЮ табл.12

князі НОГТЄВИ-ОБОЛЕНСЬКІ табл.12

князі СТРИГІНИ-ОЕОЛЕНСЬКІ табл.12

князі ЯРОСЛАВОВИ-ОБОЛЕНСЬКІ табл.12

князі НАГІ-ОБОЛЕНСЬКІ табл.12

князі НІМОГО-ОБОЛЕНСЬКІ табл.12

князі ЛОПАТІНИ-ОБОЛЕНСЬКІ табл.12

князі ТЕЛЕПНЬОВИ-ОБОЛЕНСЬКІ табл.12

князі ОВЧИНИ-ОБОЛЕНСЬКІ табл.12

князі ОВЧИНИ-ТЕЛЕПНЬОВИ-ОБОЛЕНСЬКІ табл.12
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князі РЕПНІНИ табл.12

князі ПЕНІНСЬКІ табл.12

князі ГОРЕНСЬКІ табл.12

князі ОБОЛЕНСЬКІ (молодша гілка) табл.12

князі ГЛАЗАТІ-ОБОЛЕНСЬКІ табл.12

князі ТЮФЯКІНИ-ОБОЛ ЕНСЬКІ табл.12

князі ЗОЛОТІ-ОБОЛЕНСЬК! табл.12

князі СРІБНІ-ОБОЛЕНСЬКІ табл.12

князі ЩЕПІНИ-ОБОЛЕНСЬКІ табл.12

князі ЛИКО табл.12

князі ЛИКОВИ табл.12

князі КАШИНИ табл.12

князі ДОЛГОРУКІ табл.12

князі ДОЛГОРУКОВИ табл.12

князі ЩЕРБАТОВИ табл.12

князі ТРОСТЕНСЬКІ табл.12

князі ВОЛКОНСЬКІ табл.12

князі ПРОНСЬКІ табл.14

князі ПРОНСЬКІ-ШЕМЯКІНИ табл.14

князі ПРОНСЬКІ-ТУРУНТАЇ табл.14

князі ОСТРОЗЬКІ табл.18

князі ЗАСЛАВСЬКІ табл.19

князі ЗВЯГОЛЬСЬКІ табл.19

князі ЖИЖЕМСЬКІ табл.20

ТАТІЩЕВИ? табл.20

князі СОЛОМИРЕЦЬКІ табл.20

князі КОРКОДІНОВИ табл.20

ПОЛЄВИ табл.20

ЄРОПКІНИ табл.20

ОСОКІНИ табл.20

СКРЯБІНИ табл.20

ТРАВІНИ табл.20

ВЕПРЕВИ табл.20

ВНУКОВИ табл.20

РЕЗАНОВИ табл.20

князі ТУРЕНІНИ табл. 12

МОНАСТИРЬОВИ табл .20
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СУДАКОВИ табл. 20

АЛАДЫНЫ табл. 20

ЦИПЛЯТЄВИ табл. 20

МУСОРГСЬКІ табл. 20

князі КОЗЛОВСЬК! табл. 20

РЖЕВСЬК! табл. 20

ТОЛБУЗІНИ табл. 20

князі ДАШКОВЫ? табл. 20

князі ПОРХОВСЬКІ табл. 20

князі КРОПОТКІНИ табл. 20

князі КРОПОТКЫ табл. 20

князі КРОПОТКИ-ЄЛОВИЦЬКІ табл. 20

князі СЕПЕХОВСЬКІ табл. 20

ВСЕВОЛОЖСЬКІ табл. 20

ЗАБОЛОЦЬКІ (старша гілка) табл.20

ШУКАЛОВСЬКІ табл.20

ГУБАСТОВИ табл.20

КИСЛИЄВСЬКІ табл.20

РОЖЕСТВЕНСЬКІ табл.20

ЗАБОЛОЦЬКІ (молодша гілка) табл.20

ВСЕВОЛОЖ-ЗАБОЛОЦЬК! табл.20

князі АЛАБЫШЕВЫ табл.21

князі АЛЬОНКІНИ табл.21

князі ТРОЕКУРОВЫ табл.21

князі СЫСЕЕВЫ табл.21

князі ШЕСТУНОВЫ табл.21

князі ВЕЛЫКО-ГАПНЫ табл.21

князі КУРБСЬКІ табл.21

князі ПЕНКОВЫ табл.21

князі НОВЛЕНСЬКІ табл.21

князі ЮХОТСЬКІ табл.21

князі ЗАОЗЕРСЬКІ табл.21

князі КУБЕНСЬК! табл.21

князі ЩЕТЫШНЫ табл.21

князі ТЕМНОСЫШ табл.21

князі САНДЫРЕВЫ табл.21

князі ЗАСЄЮНИ табл.21
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князі ЖИРОВІ-ЗАСЄКІНИ табл.21

князі СОСУНОВИ-ЗАСЄКІНИ табл.21

князі ШАХОВСЬКі табл.21

князі МОРТКІНИ табл.21

князі ШЕХОНСЬКІ табл.21

князі ДЕЄВИ табл.21

князі ЗУБАТІ табл.21

князі ВЕКОШИНИ табл.21

князі ЛЬВОВИ (старша гілка) табл.21

князі БУДИНОВИ табл.21

князі ЛУГОВСЬКІ табл.21

князі ЛЬВОВИ (молодша гілка) табл.21

князі ОХЛЯБІНИ табл.21

князі ОХЛЯБІНІНИ табл.21

князі ХВОРОСТІНІНИ табл.21

князі СІЦЬКІ табл.21

князі МОЛОЖСЬКІ табл.21

князі ПРОЗОРОВСЬК! табл.21

князі ШУМОРОВСЬКІ табл.21

князі ШАМІНИ табл.21

князі ГОЛИГІНИ табл.21

князі УШАТІ табл.21

князі ЧУЛКОВИ табл.21

князі ДУЛОВИ табл.21

князі ВЯЗЕМСЬКІ табл.20

князі ЖИЛІНСЬК! табл.20

князі ГОЛЄНІНИ-РОСТОВСЬКІ табл.23

князі ЩЕПІНИ-РОСТОВСЬКІ табл.23

князі ПРИЇМКОВИ-РОСТОВСЬКІ табл.23

князі ҐВОЗДЬОВИ-РОСТОВСЬКІ табл.23

князі БАХТЕЯРОВИ-РОСТОВСЬКІ табл.23

князі БРЮХАТІ-РОСТОВСЬКІ табл.23

князі ХОХОЛКОВИ-РОСТОВСЬКІ табл.23

князі КАТИРЄВИ-РОСТОВСЬКІ табл.23

князі БУЙНОСОВИ-РОСТОВСЬКІ табл.23

князі ЯНОВИ-РОСТОВСЬКІ табл.23

князі СОЛНЦЕВИ-ЗАСЄКІНИ табл. 21
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князі ТЕМКІНИ-РОСТОВСЬК! табл.23

князі ПУЖБОЛЬСЬК! табл.23

князі БИЧКИ табл.23

князі ЛАСТКІНИ-РОСТОВСЬК! табл.23

князі КАСАТКІНИ-РОСТОВСЬК! табл.23

князі ЛОБАНОВИ-РОСТОВСЬКі табл.23

князі ГОЛУБІ-РОСТОВСЬК! табл.23

князі БРИТІ-РОСТОВСЬК! табл.23

князі БІЛОСІЛЬСЬК! табл.23

князі БІЛОСІЛЬСЬКІ-БІЛООЗЕРСЬКІ табл.23

князі АНДОМСЬКІ табл.23

князі ВАДБОЛЬСЬК! табл.23

князі ШЕЛЕШПАНСЬКІ табл.23

князі СУГОРСЬК! табл.23

князі КЕМСЬК! табл.23

князі КАРГОЛОМСЬКІ табл.23

князі УХТОМСЬКІ табл.23

князі БОРОВСЬК) табл.25

князі ШУЙСЬКІ табл.24

князі БЛІДІ-ШУЙСЬКІ табл.24

князі СКОПІНИ-ШУЙСЬК! табл.24

князі ГЛАЗАТІ-ШУЙСЬКІ табл.24

князі БАРБАШИНИ табл.24

князі ГОРБАТІ-ШУЙСЬК! табл.24

князі НОГТЄВИ табл.24

БЕРЕЗІНИ табл.24

ОСОКІНИ табл.24

ЛЯПУНОВИ табл.24

ІВІНИ табл.24

князі ХОЛМСЬК! табл.26

князі МИКУЛИНСЬК! табл.26

князі ВАТУТІНИ табл.26

князі ТЕЛЯТЕВСЬКІ табл.26

князі ПУНКОВИ табл.26

князі ДОРОГОБУЖСЬКІ табл.26

князі ЧЕРНЯТИНСЬК! табл.26

князі ГУБКІНИ-РОСТОВСЬКІ табл. 23
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князі ПОЖАРСЬК! табл. 22 

князі КРИВОБОРСЬК! табл.22 

князі ЛЯЛОВСЬК! табл.22 

князі КОВРОВИ табл.22 

князі ОСИПОВСЬК! табл.22 

князі НЕУЧКіНИ табл.22 

князі ГОЛИБІСІВСЬКІ табл.22 

князі НЕБОГАТ! табл.22 

князі ГАГАРІНИ табл.22 

князі РОМОДАНОВСЬКІ табл.22 

князі РЯПОЛОВСЬК! табл.22 

князі ХІЛКОВИ табл.22 

князі ТАТЄВИ табл.22 

князі ПАЛИЦЬЮ-ПАЛЕЦЬКІ табл.22 

князі ПЕСТР!-ПАЛЕЦЬКІ табл.22 

князі ГУНДОРОВИ табл.22 

князі ТУЛУПОВИ табл.22



2 . К о р о л ів ськ і, к н я з ів с ь к і і ш л я х е т с ь к і р о д и н и , 
я к і п о х о д я т ь  в ід  Г ед и м ін о в и ч ів  
(в  п о р я д к у  р о д о в о г о  с т а р ш и н с т в а ) :

князі ЗАБЕРЕЗИНСЬК! табл.31

КУХМІСТРОВИЧ) табл.31

князі ДОРОГОСТАЙСЬКІ табл.31

ІРЖИКОВИЧІ табл.31

ГЛІБОВИЧІ табл.31

РЕКУЦИ табл.31

В'ЯЗЕВИЧІ табл.31

князі ДОЛЬСЬКІ? табл.32

князі РУЖИНСЬК! табл.ЗЗ

князі БЕЛЗЬК) табл.32

князі ПАТРИКЕЄВИ табл.32

князі БУЛГАКОВИ табл.32

князі ГОЛІЦИНИ табл.32

князі КУРАКІНИ табл.32

князі ЩЕНЯТЄВИ табл.32

князі ХОВАНСЬКІ табл.32

князі КОРЕЦЬКІ (московська гілка) табл.32

князі КОРЕЦЬКІ табл.34

князі ІЖЕСЛАВСЬКІ табл.35

князі МСТИСЛАВСЬК) (друга династія) табл.35

князі ПОЛУБИНСЬКІ табл.37

князі ТРУБЕЦЬК) табл.38

князі ЧАРТОРИЙСЬК) табл.39

князі ОЛЕЛЬКОВИЧІ-СЛУЦЬК! табл.40

князі БЕЛЬСЬК! табл.40

князі КОБРИНСЬКІ табл.41

князі ЛУКОМСЬКІ-ЩИДУЦЬКІ табл.42

князі ЛУКОМСЬКІ-МЕЛЕШЮВСЬКІ табл.42

князі ЛУКОМСЬКІ табл.42

королі ЯГЕЛЛОНИ табл.43
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князі ВИШНЕВЕЦЬК) табл.45

князі ЗБАРАЗЬКІ табл.44

князі ВОРОНЕЦЬК! табл.46

князі ПОРИЦЬКІ табл.46

князі ВОЙНИЧІ-ВОРОНЕЦЬКІ табл.46

князі ВОЙНИ-ВОРОНЕЦЬК! табл.46

князі МСТИСЛАВСЬКі (перша династія) табл.47

князі КРОШЕНСЬКІ табл.48

князі КУРЦЕВИЧІ-БУРЕМЛЬСЬК! табл.49

князі КУРЦЕВИЧІ-БУЛИГИ табл.49

князі КУРЦЕВИЧІ табл.49

ВОЛИНСЬКІ табл.49

князі САНГУШКИ-КАШИРСЬКІ табл.50

князі САНГУШКИ табл.50

князі САНГУШКИ-КОВЕЛЬСЬКІ табл.50

князі НЕСВІЗЬК) та б л .44



3 . К н я з /в с ь к / р о д и н и ,
ян / п о х о д я т ь  в /д  л и т о в с ь к и х  д и н а с т /й

князі ГОЛЬШАНСЬК! табл. 29

князі ГОЛЬШАНСЬКІ-ДУБРОВИЦЬКІ табл. 29

князі ГЕДРОЙТИ

князі ДОВГОВДИ

князі ЯМОНТОВИЧі-ПІДБЕРЕЗЬКі

князі КОЗЕКИ?
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4 . К н я з ів с ь к і р о д и н и , я к і п о х о д я т ь  
в ід  о р д и н с ь к и х  д и н а с т ій :

князі БЕРДІАБІАКОВИЧІ

князі ГЛИНСЬКІ

князі ДОЛГОЛДАТИ

князі ДОМОНТИ

князі ЛИХОДІЇВСЬКІ

князі ПОЛОВЦІ-РОЖИНОВСЬКІ

князі ТЕМРЮКИ-П'ЯТИГОРСЬКІ

князі УССАЇ

князі ЯҐОЛДАЇ'

5. Князівські родини незнаного походження:

князі БУЙНИЦЬКІ

князі ГОЛОВНІ-ОСТРОЖЕЦЬКі

князі ГОЛОВЧИНСЬКІ

князі КАПУСТИ

князі КОЖАНОВИЧ^ВЕЛИЦЬК! 

князі ЛИЗИНОСИ 

князі СЕНСЬКІ 

князі ЧЕРТЕНСЬКі
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