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Ігор МИЦЬКО                              

Загадки родоводу князів Острозьких1 

 Хто був протопластою роду?
Дослідники висунули три гіпотези. Детально про них йдеться у робо-

тах Леонтія Войтовича2. Коротко їх нагадаю. Більшість істориків зарахо-
вують цих українських магнатів до Рюриковичів. Зокрема, вважають їх 
нащадками новогрудського князя Романа, сина короля Данила (приймаю-
чи твердження польського геральдиста Б. Папроцького)3.

Натомість М. Максимович на підставі поминальних записів у сино-
диках протопластою роду вважав представника іншої гілки Рюриковичів – 
турівського князя Юрія Володимировича (†1292).

А польський дослідник Юзеф Пузина визнавав Данила Острозького за 
онука турівського князя першої половини ХІV ст., литовця за походжен-
ням, Наримунта-Гліба Гедиміновича4.

Свого часу я висунув припущення про походження Острозьких «по 
мечу» від Мстислава Даниловича та його сина Данила. Ніби за це говори-
ла група імен, на мою думку, помилково записаних до поминання князя 
Івана Семеновича Кобринського († після 1491)5. Це такі імена – «мрію 
княз гльба княз Данила княз Данила княз Андрія княз Симона кондрата»6 

Але при детальнішій перевірці з’ясувалось, що це вуйки Юліанни Семе-
нівни Гольшанської Данило (†1435), Андрій (1455-1457), Семен7.

А що ж з цього приводу говорить сімейна традиція? Походження 
роду з ініціативи К.-В.Острозького та його сина Януша прокламується 
в історичних працях Мацєя Стрийковського. Вже у своїй першій книзі, 
поемі-хроніці – «Про початки… славетних народів литовського, жмуд-
ського і руського» (1577) він вмістив вірш з красномовним заголовком 
«Про фамілію князів Друцьких з монархів київських, від яких Острозькі 
походять…». У цьому творі йдеться про зруйнування Києва під час наїзду 
Батия і про втечу місцевого князя Дмитра до міста Друцька. Осівши в Бі-
лорусі, князь став засновником нової династії місцевих володарів. Деякі 
з них, помандрувавши на Волинь, «до Острога, там давнього князівства 
холм знайшовши, старий тамтешній замок відбудували і київський дідич-
ний грунт опанували»8.

В іншому місці своєї праці М. Стрийковський особливо наголошував 
на факті одруження короля Ягайла з Софією, «донькою Андрія Івановича, 
перед тим Київського, а на той час князя Друцького»9.

В опублікованій 1582 року «Хроніці…» історик виводить рід Острозь-
ких вже від Данила Галицького, хоч королеву Софію і надалі вважає донь-
кою Андрія Друцького10.
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«Друцькі мотиви» розвинув у своїй книзі «Про острозьку війну» (Кра-
ків, 1600) придворний поет київського воєводи Симон Пекалід. Піїт не 
мав сумніві щодо походження покровителя від Рюрика, св. Володимира, 
короля Данила Романовича. 

Друцьк у нього символізує могутність і знатність Острозьких: король 
«розбив стільки ворожих загонів, із колчана саме Друцького руські ви-
ймаючи стріли». Разом з королем Ягайлом «друцька фортеця, сусідка ли-
товського краю, керувала всім і на рівних правах, як говорять пам’ятки 
всі стародавні, пов’язані тісно з Литвою;… друцька країна, відома всюди. 
Польській державі вона принесла честь велику, як тільки згода була. Щоб 
Андрія дочку, і прекрасну й щасливу, з польським з’єднати королем, як 
годиться, шлюбним союзом».

Натомість про походження роду по мечу, тобто, по прямій чоловічій 
лінії, вже від самого короля Данила Романовича говорить відомий у Речі 
Посполитій геральдист Б. Папроцький, книжки якого друкувались у 1578, 
1584 та 1599 роках11. 

За ним – місто Острог від ХІ ст. весь час належало Острозьким. Тому 
безпосереднім їх предком він проголошує князя Давида Ігоревича, який 
на з’їзді в Увятичах 1100 р. отримав у володіння, зокрема Острог та Дубно. 
Його праправнук (!) Роман, що з Києва до Галича переніс столицю, мав 
брата (!) – короля Данила. Нащадки останнього: це князі Роман – Василь-
ко – Данило – Федір – Василь – Іван – Костянтин – Костянтин – Василь. 
Вони відомі вже з надійних джерел – перші двоє з Галицько-волинського 
літопису, інші – з актових матеріалів ХІV-ХVІ століть.

Чому К.-В.Острозький устами історика та поета підкреслював свою 
спорідненість з князями Друцькими, і, насамперед, з королевою Софією? 
Адже в тогочасній польсько-литовській державі побутувала інша версія її 
походження – з Гольшанських, могутнього литовського князівського роду 
київських володарів. Про обставини королівського шлюбу барвисто опо-
відає «Літопис Биховця», написаний в 1530-х роках для князів Гольшан-
ських. В ньому і йдеться про одруження короля Ягайла в домі Семена 
Друцького з його сестричною Софією12.

Стрийковський здійснив певну «генеалогічну» натяжку. Софія дійсно 
доводилась близькою родичкою князя Семена Дмитровича Друцького, 
але не донькою, а племінницею. Її батьками були князь Андрій Гольшан-
ський та сестра Семена Друцького, Олександра.

«Друцька» версія мала засвідчувати порідненість К.-В.Острозького з 
київськими правителями та королевою Софією. Шлюб останньої з Ягай-
лом започаткував династію Ягайловичів, яка панували в Речі Посполи-
тій до 1572 року. Саме такий родовід обґрунтовував «кровне», історичне 
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право К.-В.Острозького та його синів обіймати високі державні посади 
(Київ, Краків).

Таким чином, самі Острозькі з певних політичних міркувань висунули 
дві версії  походження роду «по мечу» – Друцьку та Острозьку (остання 
ніяк не підтверджується літописами і іншими джерелами).

Мацєй Стрийковський в своїх роботах опирався на білорусько-
литовські літописах. Там він і взяв історію князя Дмитра, який нібито 
втік від татар до Друцька, звідки частина його нащадків перебралась на 
Волинь. Протототипом легендарного засновника династій Острозьких та 
Друцьких була реальна особа, некнязь (!) Дмитро, призначений галицько-
волинським правителем Данилом Романовичем намісником у Києві. Він 
прославився під час нападу на столицю монголо-тарських військ в 1240 
році13. Натомість у білорусько-литовських літописах «переплелися ім’я 
героїчного захисника Києва тисяцького Дмитра й окремі деталі біографії 
князя Михайла Чернігівського»14.

Через те, що в цих літописах дуже багато генеалогічних та історичних 
фантазій, історики скептично поставились до можливого спільного по-
ходження Острозьких та Друцьких та поріднення їх з київськими прави-
телями. 

Однак найновіші дані геральдики та синодикології (науки про 
пом’яники) підтвердили родинну традицію Острозьких, засвідчену пра-
цями М. Стрийковського.

Насамперед, найновіші дослідження Олега Однороженка підтверди-
ли, через схожість гербів, спільність походження Острозьких та Четвер-
тинських15. За це говорить і співпадання поминання Івана Четвертинсько-
го на Вишкові (†1559) з поминанням Костянтина Івановича Острозького 
(†1530)16.

Виявлена О.Однороженком найдавніша печатка Друцьких – князя 
Лева на документі 1384 р. – має аналогічні до печатки Острозьких еле-
менти: два півмісяці (розділені стрілою)17. Інші представники цього роду, 
зокрема, Іван Путята (1422), уживали Тризуб, трансформований в про-
рослий хрест18.

Підтверджує спільне походження Острозьких та Друцьких і запис у 
лаврському Успенському синодику київського воєводи Дмитра Івановича 
(+1505)19. Перша його позиція – князь Данило Друцький, тобто «наш» 
Данило Острозький. 

Серед виявлених поминань цих князівських родів найглибше в дав-
нину сягає запис Костянтина Івановича Острозького в найдавнішому 
диптиху Києво-Печерської лаври, з Успенського собору. Перед відомим 
з документів Данилом Острозьким тут виписані три імені – Андрій, 

Загадки родоводу князів Острозьких
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Дмитрій, Тимофій. Якщо перші два досить поширені, то ім’я Тимофій 
в князівсьому середовищі унікальне. Йдучи за Леонтієм Войтовичем, 
вбачаю в ньому Тимофія, сина Костянтина Давидовича князя Новгород 
(Сіверського). Він записаний в Любецькому20 та інших синодиках серед 
чернігівських князів. 

Таким чином, принаймні один з протопластів Острозьких, князь Тимо-
фій, походив з сіверських князів. А як встановлено, саме вони правили на 
київському престолі наприкінці ХІІІ – в І пол. ХІV століть21.

Тобто дані геральдики та синодикології підтверджують родинну тра-
дицію Острозьких про їх походження з київських правителів, які пізні-
ше перебрались до Друцька та на Волинь. Можна висловити припущен-
ня, що принаймні один з протопластів роду – Тимофій – був сіверським 
правителем.

Спільним протопластою Острозьких та Друцьких є князь з рідкісним 
іменем Данило, а серед другої з династій ще є і князь Лев. Такий імено-
слов прямо вказує на їх поріднення з Романовичами, правда, по жіночій 
лінії. А це, в свою чергу, пояснює, яким чином вони отримали володіння 
на Волині.

 Бо казково звучать слова літопису Биховця, що Друцькі, прийшовши 
на Волинь, вибрали собі холм в Острозі і тут замешкали. Тут не було 
пустелі, ці землі належали князям з династії Романовичів. Так, у 1288 
році Мстислав Данилович, окрім Луцька та інших городів на Волині, мав 
і Дубно22. Під 1280 р. згадується його син Данило. Подальша їх доля не-
відома, бо Галицько-Волинський літопис обривається на 1292 році. Не 
виключено, що у Данила Мстиславовича (народжений від доньки поло-
вецького хана Тігака) не було потомства. Тому Волинь перейшла до його 
дядька Юрія Львовича, про що є дані початку ХІV століття23. Саме з ним, 
правдоподібно, і поріднився якийсь предок Острозьких, взявши собі як 
посаг якусь частину тих володінь.

4 листопада 1386 року Ягайло та Вітовт підтвердили права володіння 
Федором Даниловичем його дідичними та набутими маєтностями24. Окрім 
отриманого Данилом від Великого князя Луцького Дмитра-Любарта Ост-
рога, тут згадуються волинські Корецька та Іванська волості, Четвертин-
ська та Хлапотинська волості на території Турово-Пінського князівства.

Перші дві маєтності Острозькі успадкували, правдоподібно, від донь-
ки Юрія Львовича абож його синів Андрія чи Юрія. Інші дві перейшли 
від литовського князя Давида-Наримунта Гедиміновича. Точніше від його 
вдови, Анни, сестри згадуваного неодноразово Данила Острозького.

Підсумовуючи, потрібно константувати наступне. Острозькі та по-
рідненені з ними князі Четвертинські та Друцькі походили з сіверських 
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князів, які в першій половині ХІV ст. правили на київському престолі. 
Потім вони перебрались на Волинь, де поріднились з Романовичами, з 
невідомою за іменем донькою князя Юрія Львовича († 1308) чи його си-
нів Андрія (†1323) або Лева (†1323).

Звідки взявся Роман Острозький? 
В генеалогічній літературі фігурує Роман Михайлович Острозький25. 

Насправді така особа не існувала, а йшлося про племінника К. І. Ост-
розького, Романа Андрійовича Сангушка, який загинув під час битви з 
татарами в 1517 році26. 

В Острозькому літописці під 1516 р. йдеться про татарський напад: 
«Того же року місця грудня знову под Межибож, і Зіньков, і Летачов, і 
Каменець вторгнули. В той же потребі под Межибожем внук Костянти-
на князь Роман згинул»27. Як відомо, початок цього літопису являє со-
бою виписки з «Хроніки» Мартина Бєльського, перевиданої його сином 
Йоахімом в 1597 році. Під 1516 р. в цій пам’ятці говориться: «Tamże w 
tey potrzebie zginał Roman Księże Ostrowskie a Konstantego wnek, strzałą 
postrzelony od Tatarzyna, gdy sie za nim daleko zagonił”28. 

Невідомо з яких причин Йоахім Бєльський відредагував цей фрагмент 
батькового твору, внісши суттєву помилку. Адже у всіх виданнях самого 
М. Бєльського читаємо: «w ten czas zabit od tatar slachetny mąz Roman, 
siestrzeniec Konstantego, gdy s nim koń padł, tatarowie go pochwycili y 
rossiekli»29. 

Йдучи за текстом Бєльського-юніора, Шимон Старовольський 1631 р. 
в своїй книжці про відомих полководців Речі Посполитої вже стверджує 
про те, що цей князь Роман, як внук К. І. Острозького, доводився зведе-
ним братом (!) В.-К. Острозькому30.

Потрібно у зв’язку з цим відзначити, що К. І. Острозький особливо 
прихильно ставився до сина рідної сестри Марії, Романа Андрійовича 
Сангушка. Так в 1516 р. він передав йому замки Брацлав, Вінницю, Зве-
нигородку та певні маєтності31.

Яке ім’я мала друга дружина 
Костянтина Івановича Острозького?

Мацєй Стрийковський у згаданій поемі-хроніці 1577 року, говоря-
чи про рід князів Вишневецьких, відзначає: «A potym Poraskewę albo 
Praksydę, córke Siemiona Holszańskiego, pojąl kniaź Konstanty, książe 
Ostroskie, hetman sławnej pamięci, który miał syna Illiego…”32. 

Ця вістка унікальна і не підтверджується жодним документом. У пере-
важній більшості джерел перша дружина К. І. Острозького сама імену-
ється Татіяною, так її називають інші особи33. Зокрема, в опублікованій 
1638 р. книзі монаха києво-печерської лаври Афанасія Кальнофойського 

Загадки родоводу князів Острозьких
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серед лаврівських надгробків після К. І. Острозького згадується і Tatianna 
xiężna Ostrozka, woiewodzina Trocka”34.

Лише в двох випадках її називають Анною: 3 січня 1519 року  в ла-
тиномовному документі її двоюрідний брат біскуп Павел Гольшанський 
говорить, sorore nostra duce Anna . В україномовній грамоті, складеній 28 
серпня 1522 року, тобто вже після смерті дружини, Костянтин Острозь-
кий тричі називає її “княгинею Анною»36. 

Можна було б припустити, що така подвійність імен виникла через те, 
що вона перед смертю прийняла постриг, як це часто практикувалось в 
князівському середовищі. Василь Уляновський вважає, що дружина Кос-
тянтина Острозького не постригалась перед смертю, а ім’я «Анна було 
отриманим при хрещенні ім’ям Гольшанської, яке за давньою традицією, 
утаємничувалось до самої смерті, а, отже, вона не постригалася перед 
смертю»37.

Однак проти обох цих припущень говорить згаданий документ дво-
юрідного брата Гольшанської, який походить, підкреслюю, з 1519 року, 
тобто задовго до її смерті. Крім того, після нього вона не один раз ще 
називала себе Татіяною.

 На мою думку, мав рацію Юзеф Вольф. Спеціально не обговорюю-
чи метаморфозу імені княжни, він, однак, у згаданих документах 1519 
та 1522 років перекладає його на польську як (Tati)annie38. Тобто історик 
ім’я Анна трактував як родинно-побутове скорочення імені Таті-анна.

До речі, з цією подвійністю імені не завжди давали собі ради перепи-
сувачі поминань Острозьких. Вбачаючи тут двох осіб, вони іноді в сино-
диках вставляли ще одне слово «княгиня» чи інше ім’я. 

В «поминику князя Костянтина Івановича Острозького», вписаному 
до головного Києво-печерського диптиха його сином Василієм (від дру-
гої дружини Олександри Слуцької), згадують «кнг̃ню татїанѫ скимницѫ 
марфу кнг̃ню аннѫ»39, тобто тут два імені княгині «розбиті» іменем якоїсь 
черниці.

В синодику Михайлівськоого Золотоверхого монастиря записано в 
ХVІ ст.: «Рѡд блг̃овѣрнаго кн̃ѕѧ костен̃тина. пωмєнї г̃и раба своєг̃ кнѕ̃ѧ 
костєн̃тина. Кнѕ̃ѧ Ілїю. Кнг̃инѣ ан̾ны. Кнѧгїни Татїѧны. княж̾ноу Мр̃ію. 
Филипа. Катерыны. Феѡдора»40.

У синодику відновленого на початку ХVІІ ст., за сприяння Василя-
Костянтина Острозького Межигірського монастиря, окрім нього та єдиного 
православного сина Олександра, згадають Костянтина, Іллю, «Татїану»41.

Правильно передані ці імена в синодику дубнівської замкової церкви 
та двох диптихах Дерманського монастиря «….Марѳы схимницы Татьяны 
Анны…»42.
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Згадана Марфа, можливо, це одна з трьох острозьких князівень, по-
хованих в лаврі. А. Кальнофойський називає їх: Mawra Xiężna Eudokia 
Xiężna Pelagia Xiężna43.

Малознана княжна Марія
У монументальній праці Левка Войтовича згадується донька князя 

Костянтина. Історик зазначає: «Марія Костянтинівна. Записана у мо-
лодшій редакції Києво-Печерського пом’яника на стор.101 (конспект А. 
Кальнофойського)»44. Правда, розміщена вона у Л.Войтовича чомусь не 
на своєму місці, а серед дітей Василя-Костянтина Острозького. А була 
Марія донькою Костянтина Івановича та Тетяни Гольшанської. Померла 
до 28 серпня 1522 року, адже не згадується в документі за цей день, яким 
батько врегульовував маєткові права її рідного брата Іллі45. 

Марія Костянтинівна зробила якесь значне надання Києво-Печерській 
лаврі, бо в найдавнішому синодику обителі вона є серед тих осіб, яких 
«поминают их на всѧк дн̃ь»46: в основному тексті згадано «Кнѧжноу ма-
рїю». На полях дописано «доч̃ка кнз̃ѧ костѧнтина ѡстрозского»47.

Окрім вищенаведених поминань, вона присутня і в поминанні роду 
князя Федора Андрійовича Сангушка у Слуцькому диптисі. Тут записані 
родичі його дружини Марії Іванівни Острозької48: князі Данило, Федір, 
Василь, Іоан, Іоан, Костянтин, Ілля та княжна Марія49.

Онуки князя Василя-Костянтина Острозького
Єдиний православний син князя Василя-Костянтина Острозького – 

Олександр мав багато дітей, не меньше восьми. Не всі вони дожили до 
дорослого віку. Зокрема, як вдалось встановити, влітку 1605 р. померли 
Христофор та Василь50. При нагоді варто звернути увагу на імена синів. 
Одного з них кн. Олександр назвав іменем діда – Адамом-Костянтином 
(†1618), другого – вшановуючи батька, Василем (†1605), третього – на 
свою честь Олександром (†1607), четвертого – Янушем (†1618), так, як 
величали його рідного брата. 

До слова, останній, вочевидь, з політичних міркувань вже свого єди-
ного сина назвав унікальним для тих часів в українському князівському 
середовиші іменем, на честь хрестителя Київської держави Володимиром-
Яном (*1617–†1618)51. Такий вибір, без сумніву, умотивовувся далеко-
сяжними династично-політичними планами. Його син мав успадкувати 
одну з найбагатших маєтностей в Речі Посполитій, яка в основному роз-
ташовувалася на українських етнічних землях. Тобто він мав усі підстави, 
фінансові та родові, очолити політичні еліти України. В цьому контексті 
варто розглядати і толерантне ставлення князя-латинника до залежного 
від нього православного населення. Посередньо це може підтверджувати і 
зберігання у Януша Острозького списку білорусько-литовського літопису, 

Загадки родоводу князів Острозьких
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