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В статье рассматриваются некоторые параллели эволюции структур государст
венной власти на Руси и в Польше в эпоху раннего средневековья. Автор доказывает, 
что в указанном отношении оба государства развивались в рамках одной модели.

О. Б. Головко

БАЛТІЙСЬКІ ПЛЕМЕНА 
В ПОЛІТИЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИНАХ 

ДАВНЬОРУСЬКОЇ І ПОЛЬСЬКОЇ ДЕРЖАВ 
(X — ПЕРША ТРЕТИНА XIII СТ.)

Визначається місце балтійських племен у відносинах між Давньоруською та Поль
ською державами. Прусські та литовські племена протягом довгого часу були 
об'єктом зовнішньополітичних планів та дій слов'янських володарів, проте фео
дальна роздробленість Русі й Польщі та формування у  прибалтів ранньокласової де
ржавності поставили перед першими проблему захисту своїх земель від нападів 
прусських та литовських дружин.

Міжнародне життя європейських країн доби феодалізму являло со
бою систему політичних, економічних, культурних та релігійно-цер
ковних відносин між усією сукупністю держав та народів, що прожива
ли на континенті. Т ому розгляд взаємин двох якихось держав неможли
вий без врахування впливу оточуючого світу. Так, на політичні зв’язки 
Київської Русі і Польщі істотний вплив мали зовнішні дії Германської 
імперії, Угорщини і Чехії. Дуже важливим при розгляді цього аспекту 
взаємин двох найкрупніших слов’янських країн є вивчення місця в них 
балтійських племен. Мова йде насамперед про власне прусські й етнічно 
близькі їм ятвязькі племена. Перші мешкали в басейні р. Преголь та 
нижньої Вісли, а другі—в Бу зько-Наревському та Н імансько-Наревсь- 
кому межиріччях. В меншій мірі це стосується іншої групи балтійських 
племен—литовців, котрі займали басейн р. Німан. Початковим етапом 
політичної взаємодії двох слов’янських держав щодо пруссько-ятвязь- 
ких племен слід вважати другу половину Хет., тобто час, колиу східних 
і північної частини західних («польських») слов’ян завершується в ос
новному процес державно-територіального оформлення. В 966 р. араб
ський мандрівник Ібрахім ібн-Якуб згадував про Польську державу 
Мешка І (близько 960 — 992 pp.), що з нею «на сході межує Русь, а на 
півночі — Бу рус (тобто пру сси. — Авт.)» 1.

В. Д. Королюк та В. Т. Пашуто зробили з цього повідомлення слуш
ний висновок, що на початку 60-х років X ст. до складу Давньоруської
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держави входила земля дреговичів, а Польщі належала територія мазо- 
вецького союзу племен, тому між обома країнами утворився спільний 
кордон 2. Повідомлення арабського мандрівника дає підстави зробити 
припущення і про перебування Пруссії в сфері певних політичних 
інтересів Польського князівства. На користь такої думки свідчить і ак
тивізація діяльності гнезненської адміністрації в 60 — 70-х роках X ст. у 
Помор’ї 3; Грамота «Дагоме юдеко (992), котра зафіксувала тери
торіальний склад і кордони держави Мешка І, вказує на Пруссію як без
посереднього сусіда 4, що підтверджує факт існування польсько-прус- 
ського кордону *. Поряд з цим необхідно зазначити, що Польща за 
правління Мешка І робила лише перші кроки на шляху до зміцнення 
своїх позицій в Прибалтиці, де почала підкоряти поморян5, і гірусський 
регіон ще не входив у сферу політичних інтересів гнезненської 
адміністрації*

Перша спроба Русі взяти під свій контроль пруссько-ятвязькі 
племена припадає на середину X ст., що насамперед було пов’яза
не зі споконвічними торговельними контактами населення Серед
нього Подніпров’я і Прибалтики 6. Згідно з текстом русько- 
візантійської угоди 944 р. до складу посольства Ігоря входив 
якийсь «Явтяг», що дає підстави припустити наявність певних 
взаємовідносин Київської держави і частини ятвязьких племен 7. 
Ймовірно, ятвязькі дружини були союзниками київського князя в 
його поході на Константинополь.

На початку правління Володимира Київська Русь не тільки 
підкоряє західноруські племена полочан та дреговичів, а й здійснює 
похід проти ятвягів. «Йде Володимер, — повідомляє «Повість времен- 
них літ» під 983 р., — на ятвягы, и победи ятвягы, и взя земліо их» 8. 
Зміст літописного свідчення дозволяє стверджувати підкорення Ят- 
вягії Давньоруською державою. На користь цього свідчать і деякі гер
манські джерела початку XI ст., які розглянемо нижче.

Зміцнення в останньому десятиріччі X ст. Дольської держави при
зводить до активізації її зовнішньополітичних зусиль: війни на почат
ку князювання сина Мешка І Болеслава Хороброго (992 — 1025) із 
Чехією за приєднання Малої Польщі та Сілезії, а пізніше (1003 — 
1018) — жорстока війна з Германською імперією. Конфлікт Польщі з 
наймогутнішою на той час державою Західної Європи вирішувався не 
тільки на полях битв, а й в  ідеологічній сфері: польські політики 
прагнули до зміцнення міжнародного суверенітету Польщі в ідео-

У зв’язку з використанням терміна «кордон» слід зазначити, що це поняття в той 
час здебільшого мало умовний характер. Більш вірною дефініцією міждержавних або 
міжплемінних меж може бути визначення «прикордонна зона», тобто ареал, що 
відокремлював держави (етносоціальні спільності; і створювався природними 
перепонами: ріками, болотами, озерами, пущами та ін. (див.: Исаевич Я. Д. «Грады 
Червенские» и Перемышльская земля в политических взаимоотношениях между 
восточными и западными славянами / /  Исследования по истории славянских и 
балканских народов. — М., 1972. — С. 115 — 116; Dowiat J. Polska — panstwen &*ed- 
niowiecznej Europy. — Warszawa, 1968. — S. 61).
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логічно-дипломатичному плані. Діяльність гнезненськош 
політичного центру та польських церковників відбувалась у дусі тра
диційних для того часу християнських політичнихдоктрин. Так, вже 
в згаданій вище грамоті «Дагоме юдеко Мешка І, щоб відхилити 
імперські зазіхання германського монарха на незалежність Польщі, 
проголошувалося підкорення останньої престолу св. Петра. Болеслав 
Хоробрий, прагнучи до зміцнення суверенітету Польщі, розпочав бо
ротьбу за одержання авторитетного в західнохристиянському світі 
титулу короля, котрий за ієрархічним статусом вважався незалеж
ним монархом-сувереном.

Щоб схилити на свій бік католицьку церкву, польський князь 
підтримував латинських місіонерів, які саме в цей час прагнули 
здійснити широку програму навернення до християнства невірних, 
перш за все народів Помор’я та Прибалтики 9. Цим самим Болеслав на
магався здійснити свої плани проникнення на сусідні з Польщею землі, 
які польські феодали через різні причини не могли захопити у ході пря
мих воєнних акцій.

В середині 90-х років X ст. у Гнезно знайшов, притулок колишній 
празький архієпископ Войтех (Адальберт), котрий навесні 997 р. 
здійснив місію в землю пруссів. Аналіз життєпису Войтеха дає 
підстави стверджувати, що його загибель 27 квітня 997 р. від рук язич
ників сталася не через релігійну нетерпимість пруссів, а в зв’язку з 
тим, що Войтех прийшов із місією з сусідньої Польщі10.

Смерть Войтеха була використана польським двором для 
зміцнення міжнародного авторитету Польської держави в християнсь
кому світі. Перш за все, цьому сприяло створення культу місіонера, на
писання декількох його житій. Епізоди подорожі Войтеха до країни 
пруссів пізніше знайшли яскраве відбиття в барельєфах славнозвісних 
Гнезненських воріт (70-ті роки XII ст.). В 1000 р. під гаслой по
клоніння останкам Войтеха в Польщу здійснив мандрівку германський 
імператор Оттон III, який уклав із Болеславом дуже важливі для 
Польщі угоди, в яких у першу чергу гарантувалась незалежність 
західнослов’янської держави, а її володареві була обіцяна королівська 
корона.

Згодом католицькі місіонери — послідовники Войтеха — не тільки 
здійснювали активну місіонерську діяльність, а й широко пропагували 
внесок Болеслава Хороброго в поширення християнства серед язич
ників, у тому числі пруссів. Ця ідея є стрижневою в посланні місійного 
архієпископа Бруно Кверфуртського, котрий писав германському ко
ролю Генріху II про свою подорож на Русь та до печенігів. Зміст цього 
листа в порівнянні з інформацією про подорож Бруно до Пруссії, де він 
загинув наприкінці зими 1009 p., дає підстави стверджувати, що і тут 
за широко розрекламованою програмою навернення до християнства 
язичників стояли далекосяжні політичні плани. Відомо, що під час 
поїздки до кочовиків, яку Бруно вважав успішною, йому вдалося охре
стити лише тридцять чоловік і паралельно здійснити зондаж
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політичної обстановки в Східній Європі, що спонукало до створення в 
1013 — 1018 pp. польсько-печенізького союзу проти Русіи .

Джерела зберегли низку важливих свідоцтв про місце загибелі 
Бруно Кверфуртського, які свідчать, що католицьким місіонерам вда
лося в 1009 р. пройти майже всю територію Пруссії. Саксрнський 
єпископ Тітмар Мерзебурзький розповідав, що Бруно загинув на кор
доні Пруссії і Русі, а автор Кведлінбурзьких анналів вважає, що смерть 
трапилась поблизу кордону Пруссії з Литвою та Руссю 12. Порівняння 
обставин подорожей Адальберта і Бруно дозволяє говорити про зро
стання масштабів діяльності місіонерів у Пруссії, Що була інспірована 
польським двором. Тривалість перебування тут католицьких 
духівників наводить на думку, що не релігійна пропаганда призвела 
католицького місіонера до трагічного кінця. Можна згадати, що і пе
ченіги досить вороже поставились до появи Бруно, вважаючи його 
шпигуном із Русі, і лише переговори архієпископа з верхівкою 
кочівників призвели до налагодження нормальних відносин між степо
виками і місіонерами. На основі змісту вищезгаданих джерел ство
рюється уявлення, що і під час подорожі в Пруссію остаточною метою 
місіонера було політичне завдання, а саме проникнення в Ятвягію, що 
підлягала Русі.

Пізні пам’ятки розповідають про загибель Бруно не в Пруссії, а на 
Русі. Деякі дослідники вважають, що цим свідоцтвам не можна 
довіряти13, проте О. М. Рапов висловив припущення, що зміна в них 
географічних найменувань не є випадковою, а відбиває справжні пла
ни архієпископа щодо належної Русі Ятвягії. Тут можна додати, що ця 
зміна найменувань, вірогідно, в більш пізніх джерелах середини XI ст. 
була пов’язана зі зміною статусу залежності ятвязьких племен, котрі 
спочатку знаходились лише під контролем Русі, а пізніше втратили 
будь-яку автономію. Визнаючи плідність вказаного погляду О. М. Ра- 
пова, не можемо погодитись з іншою думкою московського історика, 
який вбачає в діяльності Бруно в Пруссії прояв далекосяжних планів 
Риму щодо Русі14.

Таким чином, якщо Давня Русь на межі X — XI ст. підкорила ят- 
вязькі племена, то Польща лише обмежилася підтримкою місіонерів, 
діяльність яких не мала значних наслідків ні в плані навернення до 
християнства язичників, ні в плані підкорення останніх 
західнослов’янській державі. Припущення польського вченого 
К. Вілінського про якийсь вплив Польщі в Пруссії не підкріплюється 
джерелами15. Більше того, Польська "держава на початку XI ст. не 
втримала під своєю владою і Помор’я, володар якого Дітріх у 30-х ро
ках XI ст. знаходився лише у династичній залежності від спадкоємця 
Болеслава на польському престолі16. Все це не дозволяє погодитися з 
думкою про якусь взаємодію двох слов’янских держав у пруссько-ят- 
вязькому регіоні, про що пише Б. Влодарський 17.

З другої половини 30-х років XI ст. знову підвищилась увага Русі і 
Польщі до Прибалтики, яка стала незабаром одним з найважливіших
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об’єктів їх зовнішньополітичної діяльності. Характеризуючи станови
ще, в якому відбувалися міжнародні акції Русі та Польщі, треба зазна
чити, що перша після усобиць 10 — 20-х років прагнула розширити те
риторію свого впливу, про що свідчать приєднання Поросся, повернен
ня «Червенських градів», а друга—навпаки, знаходилася в стані кризи, 
що призвело її фактично до територіального розпаду. Якщо наприкінці 
X — на початку XI ст. пруські та інші балтійські племена не проявляли 
значної активності щодо польських земель, то тепер, скориставшись 
виходом із складу Польщі Мазовецькоіо князівства, організували на
пади на польські землі. Механізм цих нападів багато в чому пояс
нюється тією обставиною, що прусські племена ще знаходилися на 
стадії поступового форму вання державності в умовах, коли все чоловіче 
населення, а не лише загони знаті, брали участьу війнах18. Ця обстави
на зменшувала різницю між воєнним потенціалом Польщі та її язич
ницькими сусідами, а щодо перспектив феодальної роздробленості 
створювала значні труднощі в обороні північно-східних регіонів 
західнослов’янської країни.

Б. Влодарський висунув гіпотезу про те, що Мазовецьке 
князівство, а також Помор’я наприкінці 30-х років утворили воєнно- 
політичний блок із Пруссією та Литвою Поморсько-мазовецько- 
балтійський союз становив серйозну загрозу для Польщі (Великоіюль- 
сько-Малопольського об’єднання), а також став на заваді балтійській 
політиці Ярослава Володимировича, що і призвело до польсько-русь
кого союзу восени 1038 р. 20 його оформленню, ймовірно, передував 
похід давньоруських феодалів проти ятвягів, які на той час уже вийш
ли з-під контролю Русі. Описуючи цей похід, «Повість временних літ» 
нічого не говорить про його результати, що дало підстави дослідникам 
допустити думку про невдалий для Русі підсумок цієї війни з 
балтійцями2*. На користь такої думки свідчить й інформація більш 
пізнього літопису: «Ходи Ярослав на Ятвягы не може их взяти» 22. Не
залежність Ятвягії від Русі підтверджують і факти боротьби з нею дав
ньоруських феодалів на початку XII ст.

Через два роки після походу на ятвягів дружина київського князя 
здійснила напад на литовські землі: «Ярослав йде на Литву» 23. Похід 
проти литовців, як можна припустити, завершився перемогою Яросла
ва , оскільки наступного року Русь розпочала війну проти Мазсвецького 
князівства. Про підкорення Литви контролю київської адміністрації в 
більш пізній час свідчить і зміст вступу до «Повісті временних літ» 24. 
Враховуючи ту обставину, що давньоруські князі до початку XII ст. вже 
не організовували якихось акцій проти Литви, можна вважати, що цей 
прибалтійський район Русь підкорила саме 1040 р.

Прусські племена, навпаки, протягом другої половини XI ст. не 
відчували особливого натиску з боку їх більш могутніх сусідів. Лише за 
1058 р. у літопису міститься коротке повідомлення про похід 
київського князя Ізяслава Ярославича на прусський союз племен го
лядь: «Победи Изяслав шляди» 25. Ця звістка не знайшла однозначної

ISBN 5-12-002047-Х. Україна і Польща в період феодалізму. Км 199І 27



оцінки в літературі. Д. С. Лихачов та Б. Влодарський висловили дум
ку, що ця воєнна акція не мала відношення до Прибалтики, а стосува
лася балтського населення Смоленської землі . Г. Ловмянський, на
впаки, не тільки вважає, що це був похід до Прибалтики, але й 
здійснений на прохання польських союзників Ізяслава, оскільки Русь з 
прибалтійською голяддю не межувала 21. Нарешті, О. В. Творогов ко
ротко зазначає, що характер літописної статті не дає підстав для з’ясу
вання, про який народ йде у ньому мова 28.

Чергове відновлення взаємного інтересу Русі та Польщі до Прибал
тики відноситься до перших десятиліть XII ст., тобто до часу, коли в цих 
країнах за правління Святополка Ізяславича і Болеслава Кривоустого 
значно посилилася централізована влада. В цей же час слов’янські де
ржави укладають воєнно-політичний союз, який, зокрема, мав 
відношення і до Прибалтики, про що свідчать давньоруські і польські 
джерела. В 1112 р. згідно з літописом «Ярослав ходи на Ятвязи, сын Свя- 
тополк, и победи». В другому повідомленні відзначається: «В лето 6621 
(1113 р. —Авт.). Ходи Ярослав, сын Святополчь, на Ятьвягы второе, и 
победи я» 29. Польський хроніст Галл Анонім також повідомляє про два 
походи Болеслава Кривоустого проти пруссів 30. Ні в давньоруських, ні 
в польських джерелах нема свідчень про якусь взаємодію русинів та по
ляків у походах. Проте ця обставина не повинна нас бентежити, 
оскільки літописи взагалі дуже коротко висвітлюють ці події, а для Гал- 
ла Аноніма характерна значна тенденційність щодо Русі. Тому зро
зуміло замовчування спільних дій поляків і східних слов’ян. В. Т. Па- 
шуто висловлює припущення про можливу узгодженість дій польських 
та давньоруських феодалів у Прибалтиці, але не розглядає хронологію 
походів, котрі згадує Галл Анонім, посилаючись на складність її з ’ясу
вання.

Перший похід Болеслава Кривоустого, гадаємо, відбувся в другій 
половині 1107-го — першій половині 1108 p., зразу після укладання 
перемир’я польського князя з братом Збігневом. Другий похід Боле
слава Кривоустого Л. М. Попова датує зимою 1110 /  11 р. 31, а 
К. Вілінський — зимою 1111/12 р .3  ̂Інформація польського хроніста 
доповнюється записом Свєнтокжицьких анналів, де під 1115 р. 
повідомляється про третій похід: «Болеслав третій Пруссію розо
рив» 33. К. Малечинський на основі цього повідомлення робить припу
щення, що похід було здійснено 1114 р. 34 Хронологічна близькість 
другого і третього походів Болеслава III з нападами Ярослава Свято- 
полковича, головного руського союзника польських феодалів, фраг
ментарність свідчень джерел про воєнні дії Русі та Польщі в Прусії да
ють підстави вважати цілком слушним згадане припущення В. Т. Па- 
шуто про русько-польську взаємодію в Прибалтиці. Ця взаємодія 
відповідала політичним планам двох слов’янських держав. Польща в 
той час вела масштабний наступ з метою підкорення південного узбе
режжя Балтійського моря, а руські князі прагнули зміцнити свої по
зиції в регіоні, котрий відтепер входив не тільки в сферу економіко-
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політичних інтересів Київського князівства, а й, вірогідно, Волинсько
го.

У середині XII ст. знову зростає активність володарів Південної Русі 
щодо пруссько-ятвязького регіону. Це був час, коли феодальна розд
робленість Русі й Польщі стала важливим чинником їх 
внутрішньополітичного життя і міжнародної діяльності. Оцінюючи цей 
період взаємин слов’янських країн з прибалтійськими племенами, слід 
зазначити, що можливості давньоруських та польських князівств щодо 
здійснення зовнішньополітичних акцій тепер стають більш обмежени
ми, ніж у попередній період, а соціально-економічний рівень розвитку 
прусських і литовських племен відповідає етапу поступового складання 
у них ранньофеодальної державності, для якої була характерною 
підвищена воєнна активність. Почастішали напади прибалтійських 
дружин на сусідні слов’янські землі, що ставило перед населенням при
кордонних районів Русі і Польщі складні завдання оборони своєї тери
торії. Однак питання про встановлення контролю над прусськими і ли
товськими племенами залишалося в планах політичної діяльності 
правлячих верхівок обох країн.

Висвітлюючи історію походу давньоруських князів у Польщу в 
1145 p., давньоруський літописець наголошує на тому, що після його 
завершення Русі було передано західноруське місто Візна 35. 
Приєднання Візни — важливого стратегічного пункту поблизу пруссь- 
кої території — свідчить про прагнення київської знаті контролювати 
ситуацію поблизу прибалтійського регіону 36. Ці прагнення ще в 
більшій мірі виявилися 1147 p., коли давньоруські князі взяли участь у 
другому хрестовому поході проти язичників 7̂.

Говорячи про обставини походу 1147 p., необхідно відзначити, що в 
40-х роках відносини між Польщею і прусськими племенами загостри
лися в основному через постійні напади пруссів на польські землі. То
му військові акції польських феодалів проти пруссів досить часто носи
ли не експансіоністський, а оборонний характер.

Магдебурзькі аннали, що розповідають про похід нового 
краківського князя Болеслава Кучерявого в Пруссію, відзначають, що 
польський князь «незліченим військом проти Пруссів, безжалісних 
варварів, виступив», причому в цьому йому допомогли «руси з числен
ними загонами». За три місяці, як далі повідомляє джерело, прусські 
дружини були повністю розбиті польсько-руським військом. Ті ж анна
ли містять цінну інформацію щодо релігійного аспекту русько-поль
ських відносин у контексті тодішньої католицької пропаганди хресто- 
носного руху : германський хроніст наголошує на тому, що руси, «хоч і в 
меншій мірі, ніж католики, але відзначені іменем християн» 38.

Похід 1147 р. не призвів до стабілізації ситуації на кордоні з 
Пруссією. Більше того, тиск прусських племен на північно-східну час
тину Польщі продовжував зростати в наступні роки, що справило без
посередній вплив на русько-польські відносини. Так, 1149 p., коли 
київський князь Ізяслав звернувся за підтримкою до польських союз-
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нйків, Болеслав Кучерявий та його брат Генріх прийшли до нього з 
військом, а Мешка «остависта стеречи земли своея от Прус» 39. Через 
деякий час, коли польські князі дізнались про напад значних пруссь- 
ких сил на Польщу, вони відмовилися допомагати Ізяславу в його усо
биці з суздальським князем Юрієм і повернулися на батьківщину 4°. 
Значна увага в літопису до цього епізоду, гадаємо, створює небезпеку 
перебільшення масштабів реальної загрози Польщі з боку балтійських 
племен. Розгляд обставин перебування польських військ на Русі, а са
ме їх небажання з самого початку вступати в війну з Юрієм, наступну 
після 1149 p., відмова польських володарів втручатися в усобиці на 
Русі, відсутність у польських джерелах 40 — 50-х років свідчень про 
небезпеку з боку пруссів, дає підстави Для пошуку альтернативного 
варіанта причин залишення польськими військами Русі. Можливо, 
польські князі скористалися повідомленням про напад пруссів як при
водом, щоб відмовитись допомагати своєму союзнику Ізяславу.

Історичні джерела наступних десятиліть аж до кінця XII ст. дають 
дуже мало свідчень про розвиток русько-польсько-балтійських 
взаємовідносин. Єдиним епізодом, що заслуговує на увагу в цьому 
відношенні, є свідчення про війну Польщі з Германією в 1157 р. Опису
ючи воєнні дії в Польщі, германський імператор Фрідріх І Барбаросса у 
листі до свого підданого Шбальда підкреслює важливість допомоги, яку 
отримали поляки «від народів Руських, Партов, Прусів, Поморців, 
котрі зібрали великі загони» 41. В літературі вже висловлювалася дум
ка про те, що руськими союзниками польських князів були, ймовірно, 
галичани на чолі з князем Ярославом Осмомислом, котрий 
підтримував певні союзницькі контакти з польським правлячим до
мом 42. Лист Фрідріха І до Вібальда дає підстави зробити висновок і про 
зміну в відносинах Польщі з північними сусідами.

Активізація русько-польських відносин у 80 — 90-х роках XII ст. 
значною мірою була наслідком поступового подолання феодальної роз
дробленості Польщі та Русі. Історичні пам’ятки свідчать про існування 
й у цей час прибалтійської проблеми, що відігравала певну роль у роз
витку безпосередніх відносин обох слов’ямських країн, зокрема в офор
мленні воєнно-політичного союзу волинського князя Романа Мстисла- 
вича і краківського володаря Казимира II Справедливого.

1193 р. князь Казимир здійснив похід у Прибалтику, докладно 
описаний краківським хроністом Вінцентієм Кадлубеком. Під час 
цієї воєнної акції польське військо розгромило прусські племена і 
вдерлося на землі ятвягів 43. Це пёрпіа, відома з джерел сутичка 
польських феодалів з ятвязькими племенами, що свідчила про роз
ширення сфери політичних дій Польщі в південно-східній Прибал
тиці. Слід зазначити, що поява війська Казимира в Йтвягії не мог
ла не торкнутися інтересів руських феодалів. Саме цим можна по
яснити факт підтримки ятвягів князем м. Дорогичина (ім’я його не 
відоме) 44. Дізнавшись про дії руСькош князя, Казимир здійснив 
напад і підкорив давньоруське місто.
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Підкорення ятвяпв і захоплення Дорогичина не пройшло повз ува
гу більш могутніх південноруських князів. Київський літопис 
повідомляє, що саме 1193 р. київський князь Рюрик Ростиславич зби
рався в похід проти сусідньої з Ятвягією Литви. На нашу думку, цей 
похід слід розглядати як прагнення князя протистояти посиленню 
польського впливу в Прибалтиці45. Згадка про Литву як об’єкт похо
ду, що готував Рюрик, дає підстави говорити про можливу загрозу 
польських військ цій країні. К. Вілінський, навпаки, вважає, що похід 
Рюрика повинен був допомогти Казимирові в боротьбі з ятвягами, але 
така думка не знаходить підтвердження в джерелах 46. Зокрема, 
В. М. Татищев відзначає, що Рюрик під час переговорів з 
чернігівським князем Святославом Ольговичем наголошував: «...мне 
нужно идти на Литву по прозьбе шурьев моих и полоцких» 47. Похід 
Рюрика до Прибалтики не відбувся через загострення відносин 
Південної Русі з половцями.

Ймовірно, вторгнення польських військ на землі, що входили у ко
ло споконвічних економічних та політичних інтересів південно-русь
ких князівств, не пройшло і повз увагу волинського князя Романа. 
Проте через союзницькі відносини з Краковом він не зміг вдатися до 
якихось антипольських дій у ятвязько-побузькому регіоні. Однак 
після смерті Казимира (1194) і внаслідок зміцнення впливу Волині в 
Малій Польщі після битви на р. Мозгаві (вересень 1195 р.) князь Роман 
майже зразу реалізував плани щодо поширення впливу свого 
князівства в Наревсько-Німанському межиріччі. В 1196 р. згідно з 
повідомленням київського літопису волинський князь здійснив 
успішний похід до Ятвягії 48. Очевидно, в ході цієї воєнної акції Волинь 
поширила свій вплив у Дорогичинському князівстві. На користь остан
нього свідчать слова галицького князя Данила Романовича про спад
коємність його володіння цим містом, які він сказав навесні 1238 р. 
після розгрому хрестоносців-добжинців: «Не лепо єсть держати нашее 
отчины крижевником...» 49. В зв’язку з цим навряд чи можна погоди
тися з думкою Б. Влодарського про володіння Польщі Дорогичином з 
кінця XII до кінця 30-х років XIII ст.50

На початку XIII ст. феодальні усобиці на південно-західній Русі, 
вторгнення угорських та польських військ на її територію створюють 
сприятливі умови для нападу литовських та ятвязьких дружин на Во
линь. «Беда бо бе в земле Володимерьстей от воеванья литовского и ят- 
вяжьского», — з сумом писав галицький літописець 51. Пізніше (1219) 
князь Данило Романович та його сподвижники уклали мирну угоду з 
литовськими князями, домовившись про узгоджені дії проти 
Польщі52. З ятвягами аналогічної угоди не було укладено, але зміна 
ситуації призвела до того, що їх походи на Русь фактично припинились 
після 1219 р.

Литовсько-волинська угода мала велике значення у боротьбі 
Південно-Західної Русі з експансією польських феодалів, бо напади 
литовців часто-густо змушували польських князів відмовлятись від
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антируських воєнних акцій. Так, у 1220 — 1221 pp. литовські дружини 
здійснили спустошливі напади на Польщу, про які згадують не тільки 
руські, а й західнослов’янські джерела. У польських анналах під 
1220 р. відзначається: «Поляки понесли поразку від Пруссів і зброєю 
жорстоких Русів були знищені» 53. Як показують новітні дослідження 
київського археолога В. М. Зоценка, згадка про руську зброю 
відображала реальний імпорт зброї з південноруських князівств у 
Прибалтику

Спустошливі вторгнення балтійських племен у Польщу швидко 
позначилися на становищі країни. Вже 1221 р. папа Гонорій III 
звільнив польських князів від участі в п’ятому хрестовому поході 55. 
Одночасно мазовецький князь Конрад, землі якого найбільше страж
дали від нападів, відмовився підтримувати агресивні акції проти Русі 
свого брата, малопольського володаря Лешека Бялого 56. У згоді з во
линським двором литовські князі здійснювали напади на польські 
землі й у другій половині XIII ст.

Роздробленість Польщі, вузькокорисні зовнішньополітичні плани 
польських правлячих кіл значно ускладнили політичний розвиток 
західнослов’янської країни. Саме в цей час труднощі, що виникли у 
відносинах польських феодалів з Помор’ям та балтійськими племена
ми, примусили мазовецького князя Конрада вдатися до кроку, який у 
перспективі призвів до негативних наслідків у ряді країн Центральної 
та Східної Європи. Мова йде про появу і поступове зміцнення позицій 
у Прибалтиці хрестоносців. Зміна у 20 — 30-х роках політичної ситу
ації у цьому регіоні позначилася на подальшому розвитку 
міжнародних відносин у Центральній Європі.

Таким чином, наведений у статті матеріал свідчить про помітне 
місце Прибалтики в політичних відносинах Русі та Польщі. Пруссько- 
ятвязький і литовський регіони не тільки були об’єктом політичних дій 
двох слов’янських країн, але й самі впливали на взаємини Польщі і 
Русі.
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Определяется место балтийских племен в отношениях между Древнерусским и 
Польским государствами. Прусские и литовские племена на протяжении длитель
ного времени были объектом внешнеполитических планов и действий славянских го
сударей, однако феодальная раздробленность Руси и Польши и формирование у при
балтов раннеклассовой государственности поставили перед первыми проблему за
щиты своих земель от нападений прусских и литовских дружин

Я. М. Сас

ПРОБЛЕМА ЛЮДИНИ
В ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА XVI с т .

СТ. ОРЛОВСЬКОГО

Висвітлюються погляди українського латиномовного письменника XVI ст. 
Станіслава Оріховського на людину та її призначення у світі. Визначаються харак
терні для творчості письменника морально-етичні засади ренесансного ідеалу лю
дини, а також його взаємозв'язок з  ідеологією панівного класу.

В останні роки помітно зріс науковий інтерес до історико-культур- 
них проблем Відродження на східнослов’янських землях, у тому числі 
й на Україні. Завдячуючи насамперед розвідкам літературознавців та 
філософів, зроблено певний внесок у вивчення багатьох питань цієї 
проблематики1. Разом з тим у дослідників попереду ще багато роботи, 
в першу чергу по з’ясуванню сутності понять «середньовіччя» і 
«Відродження» на Україні, визначенню співвідношення та міри впли
ву на менталітет феодального суспільства ренесансного гу
маністичного світогляду, реформаційних ідей і традиційних середнь
овічних поглядів. В такому контексті непересічний інтерес становить 
творчість українського латиномовного письменника XVI ст. 
Станіслава Оріховського.

Характерні для ренесансного гуманізму світоглядні засади і погля
ди на людину та її призначення у світі, в центрі яких був інтерес до зем-
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