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У статті охарактеризовано процес проникнення хрестоносців 
у Центрально-Східну Європу, проаналізовано історичні обставини 
виникнення Добжиньського ордену хрестоносців, його відносини з 
польськими та руськими князями, пруссами, литовцями.

Ключові слова: хрестоносці, рицарі, мазовецькі князі, руські 
князі, Добжиньський орден, Дорогочин.

В середині ХІІІ ст. у житті країн Центрально-Східної Європи 
відбулися зміни, що позначилися на політичному розвитку регіону 
на тривалу історичну перспективу. Однозначно, головною подією 
стала широкомасштабна експансія монгольських військ до Східної 
та Центральної Європи наприкінці 30-х – на початку 40-х років 
століття, наслідком якої стало утворення у низинах Волги держави 
завойовників, яка згодом отримала назву Золота Орда, та встанов-
лення системи підданства між новою державою і багатьма краї-
нами Східної Європи. Ця система у історичній науці отримала ко-
ротке визначення «монгольське (або монголо-татарське) ярмо (іго)». 

Другим моментом були зміни у житті прибалтійського регіо-
ну. Тут у південно-східній частині Прибалтики на початку ХІІІ ст. 
виникають германські політико-релігійні формування на землях 
ливів, латгалів, куршів, естів – Орден Мечоносців, ризьке єпис-
копство, а згодом після виникнення військово-церковного дер-
жавного організму у Пруссії – Тевтонського ордену – під його 
егідою фактично виникає однойменна велика держава, яка в 
1237 р. увібрала у себе як регіональну структуру Орден меченос-
ців (останній отримав назву Ливонського ордену). 

Третій важливий момент у минулому Східної Європи ХІІІ і по-
дальших століть полягав у тому, що на відміну від пруссів, ливів, 
латгалів і естів, племена литовців встояли під хрестоносним тис-
ком, зберегли незалежність, а згодом добилися успіхів не тільки 
у боротьбі з германськими рицарями, а і створили шляхом вклю-
чення до своїх володінь багатьох східнослов’янських земель вели-
ку державу – Велике князівство Литовсько-Руське. Оскільки всі 
нові держави – політичне формування монголів, Тевтонський ор-
ден та Литовська держава – у ХІІІ ст. відіграли значну роль у жит-
ті Центрально-Східної Європи, необхідно звернути увагу на деякі 
аспекти історії проникнення і утвердження хрестоносців у прус-
ській Прибалтиці та Північній Польщі у 20 – 30-х роках ХІІІ ст. 
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Варто зазначити, що в історичній літературі взаємини між 
прибалтійськими племенами і їх сусідами – Польщею та Руссю за 
доби середньовіччя часто подаються дещо однобоко. Науковці, 
у значній мірі під впливом різниці між означеними суб’єктами в 
суспільно-економічному розвитку, представляли ці взаємини або 
як історію нападів більш «відсталих» прибалтів на слов’янські кра-
їни, або навпаки, як тривалий наступ феодалів Польщі та Русі на 
пруссів та литовців. Насправді, в реальному житті тут треба гово-
рити як про одне, так і про інше, а саме – про напружені стосун-
ки між християнами-поляками та язичниками-пруссами. Під час 
конфліктів і зіткнень учасники довготривалого протистояння пе-
реслідували різні цілі: прусси під час нападу на польські землі вби-
вали мешканців та захоплювали здобич, поляки також захоплюва-
ли здобич, але прагнули підкорити собі прусські землі, поширити 
на них християнство. Ситуація змінилася не на користь пруссів з 
появою у Прибалтиці духовно-рицарських орденів, які також під 
гаслами християнізації язичницького населення фактично прова-
дили політику експансії та захоплення земель язичників. 

Говорячи про взаємини східних слов’ян, Русі з прусськими пле-
менами, насамперед слід наголосити, що вони перш за все стосува-
лися відносин з найбільш близьким до руських земель відгалуженням 
прусських племен – ятвягами (судавами). Останні мешкали в Бузько-
Наревському та Німансько-Наревському межиріччях. Сусіди ятвя-
гів – литовські племена – перебували у басейні р. Німан. Початковим 
етапом політичної взаємодії слов’ян Східної Європи з ятвягами слід 
вважати другу половину Х ст., а литовцями – початок ХІ ст.

З джерел відомо, що на початку правління київського князя 
Володимира Святославича руські війська здійснили похід на ятвягів. 
«Иде Володимер, – повідомляє «Повість временних літ» під 983 р., – на 
ятвягы, и взя землю их»1. Приблизно в той же час, вірогідно, у сферу 
уваги руської правлячої еліти попадає і сусідня Литва. Відомий като-
лицький місіонер архієпископ Бруно Кверфуртський, який в 1008 р. 
побував на Русі і у печенігів2, наступного року здійснив місійну поїздку 
до Пруссії, де і загинув. Саксонський єпископ Тітмар Мерзебурзький 
розповідає, що це сталося поблизу кордону Пруссії і Русі3, а у 
Кведлінбурзьких анналах повідомляється, що Бруна та його набли-
жених було вбито на кордоні Русі і Литви у березні 1009 р.: «Sanctus 
Bruno, qui cognominatur Bonifacius, archiepiscopus et monachus, 11. 
suae conversionis anno in confi nio Rusciae et Lituae a paganis capite 
plexus, cum suis 18,7. Id. Martii petiit coelos (Святий Бруно, якого на-
зивають ще Боніфацієм, архієпископ і монах, на 11 році свого навер-
нення у монахи на кордоні Русі і Литви був вбитий язичниками разом 
з вісімнадцятьма єдиновірцями та 9 березня відправився на небе-
са)»4. Варто зазначити, що інформація Кведлінбурзьких анналів – це 
перше повідомлення у письмових джерелах про Литву, яким і слід, 
на нашу думку, розпочинати розгляд тисячолітньої історії політичних 
взаємин Литви з слов’янами Східної Європи. 

Наприкінці 30-х років ХІ ст. Мазовецьке князівство (яке в 
той час вийшло зі складу Польської держави) утворило політич-
ний блок із Пруссією та Литвою проти Польщі та Русі. В 1040 р. 
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у ході війни з означеним блоком київський князь «Ярослав иде 
на Литву»5. Похід проти литовців, як можна припустити, завер-
шився перемогою київського володаря, оскільки наступного року 
Русь розпочала бойові дії вже проти Мазовецького князівства. 
Про входження Литви у сферу контролю Києва у більш пізній час 
свідчить вступ до «Повісті временних літ», який зафіксував ситу-
ацію у взаєминах Русі з прибалтами початку ХІІ ст.6 Враховуючи 
ту обставину, що до початку ХІІ ст. київські володарі більше не 
здійснювали якихось походів проти Литви, можна вважати, що 
ця країна була підкорена Руссю в 1040 р. 

В удільну добу політика Русі щодо Ятвягії та Литви стає 
дещо відмінною. На Ятвягію східнослов’янські володарі досить 
часто здійснювали воєнні виправи, відносно Литви така актив-
ність майже не спостерігається7. Вірогідно, така відмінність по-
яснюється проходженням через територію Ятвягії важливого 
західнобузько-віслянського торговельного шляху та частими на-
падами ятвягів на західноруські землі. 

У середині ХІІ ст. нехристиянські народи Європи, з якими до 
цього не одне століття воювали східнонімецькі та польські фео-
дали, опиняються в полі зору римської курії. В 1146 р., коли роз-
почався другий хрестовий похід на Схід, Рим проголосив, що бо-
ротьба з полабськими та прибалтійськими народами є також час-
тиною загального хресто носного руху. Таким чином, папська ку-
рія в середині ХІІІ ст. фактично перехоплює ініціативу в бороть-
бі з європейськими «невірними» у східногерманських герцогів. 
Цікаво, що в другому хрестовому поході проти пруссів у 1147 р. 
разом з польськими рицарями взяли участь і руські дружини. 
У зв’язку з цим Магдебурзькі аннали повідомили, що польський 
князь Болеслав IV «з величезним військом виступив проти прус-
сів, безжальних варварів, а в поході його підтримували руси, хоч 
і в меншій мір, але відзначені іменем християн»8. 

З приводу учасників походу в Прибалтику з руського боку 
в історіографії існують певні суперечності. Польський історик 
Б.Влодарський відзначає, що стан джерел не дозволяє з’ясувати 
це питання9. Російський дослідник В.Т. Пашуто вважає, що в по-
ході брали участь смоленські та волинські дружини10. Автор цих 
рядків у свій час висловив погляд, що руський військовий контин-
гент до Прибалтики було направлено київським князем Ізяславом 
Мстиславичем та його братом смоленським князем Ростиславом11. 
На думку білоруського науковця Г. Сагановича, в поході проти 
пруссів союзниками поляків були волинські та західноруські дру-
жини12. Цікаво, що в 1149 р. під час свого перебування на за-
прошення волинського князя Ізяслава Володимировича у міс-
ті Луцьку польський князь Болеслав Високий посвятив у рицарі 
(«пасаше... мечем») багатьох місцевих дружинників13.

Прибалтійська політика входила у сферу інтересів волин-
ського князя Романа Мстиславича, який перш за все прагнув 
зміцнити свої позиції у Побужжі. У 90-ті роки у сферу політич-
них дій як Волині, так і Краківського князівства попадають зем-
лі на північ від Берестя14. У 1192-1193 рр. малопольські війська 
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Казимира вступили у землі ятвягів. Вінцентій Кадлубек називає 
останніх «полещанами (Polexiani)». Поява поляків в цьому регіоні, 
безумовно, викликала неспокій у руських князів. Зокрема, з того 
ж джерела відомо, що на допомогу ятвягам прийшов невідомий 
на ім’я князь міста Дорогичина, який нападники розорили15. 

Взимку 1196/1197 рр. вже волинський князь Роман здій-
снив великомасштабну воєнну акцію проти прусських ятвягів. 
«И тако Роман, – розповідає літопис, – вниде в землю их. Оним 
же не могучи стати противу силе его, и бежаша во свои тверди, 
а Роман прожег волость их и отомъстився, ваозвратися во своя-
си»16. Очевидно, наслідком цієї воєнної акції Романа Мстиславича 
було поширення впливу Волинського князівства на західноруське 
місто Дорогичин. На користь цього висновку свідчать слова сина 
Романа Мстиславича Данила про спадкоємність його володіння 
цим містом, яку він проголосив навесні 1238 р. після розгрому тут 
хрестоносців – представників Добжинського рицарського ордену: 
«Не лепо есть держати нашее отчины крижевникам»17. 

Це приєднання Дорогичина до волинських володінь князя 
Романа Мстиславича наприкінці ХІІ ст. було важливою подією, 
оскільки місто відігравало неабияку роль як воєнно-стратегічний, 
так і торговельний центр, починаючи з ХІ ст.18 У зв’язку з цим на-
вряд чи можна погодитися з думкою дослідників, які вважають, 
що Польща з кінця ХІІ ст. до кінця 30-х років ХІІІ ст. постійно во-
лоділа Дорогичинським князівством, перебільшують вплив мало-
польських феодалів в Побужжі19. 

На жаль, сучасні джерела нам більше нічого не повідомляють 
про бузько-прибалтійську політику Романа, проте вчені вже давно 
з великою увагою ставляться до свідоцтва пізньої польської хроні-
ки Мацея Стрийковського, де йдеться про підкорення волинським 
князем не тільки ятвягів, а й литовців20. Враховуючи подальшу 
хронологію подій життя Романа, можна припустити, що похід про-
ти литовців князь міг здійснити скоріше за все десь у 1197-1198 р. 

Ще починаючи з кінця ХІІ ст., для боротьби з прусськими та 
литовськими племенами польські князі починають активно залу-
чати хрестоносців. Певний час в Помор’ї діяли загони іоаннітів та 
тамплієрів. Пізніше, у першій половині 20-х років ХІІІ ст. помор-
ський князь Святополк запросив до міста Тимава представників 
іспанського духовно-рицарського ордену Калатрава21. З 1209 р. 
до кінця 20-х років ХІІІ ст. головною фігурою в місіонерській ді-
яльності в Пруссії був цистерціанський монах Християн, який 
був головним із організаторів боротьби з прибалтами. Біля 1215-
1216 рр. його було призначено єпископом у Пруссії.

У 1222 та 1223 рр. польські князі організували два хресто-
ві походи проти пруссів. У першому з них взяли участь краків-
ський князь Лешко Бялий, сілезький князь Генріх Бородатий та 
мазовецький князь Конрад, а наступного року до їх коаліції при-
єднався поморський князь Святополк. Невдачі польських воло-
дарів у війнах з пруссами спричинили те, що в середині 20-х ро-
ків в середовищі польської еліти виникають нові ідеї щодо орга-
нізації боротьби з прусськими племенами, перш за все залучення 
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до боротьби з «невірними» хрестоносців зі Сходу. Особливу ува-
гу в Польщі серед можливих потенційних союзників з прибал-
тійськими племенами було привернуто до Тевтонського духовно-
рицарського ордену. 

Нагадаємо, що цей Орден був створений наприкінці ХІІ ст. 
спочатку як шпиталь для хворих та поранених хрестоносців куп-
цями з Бремена та Любека біля кладовища церкви св. Миколая у 
м. Аккрі (Акконі), проте досить швидко перетворився на повно-
цінну духовно-рицарську організацію. Необхідно зазначити, що 
Тевтонський орден вже на початку ХІІІ ст. мав володіння не тіль-
ки в Сірії, Кілікійській Вірменії, але на Піренейському півостро-
ві, у Франції, Германії, Італії. Проте, як справедливо зазначає ро-
сійська дослідниця В.І.Матузова, з самого початку свого існуван-
ня цей орден прагнув «до створення власного територіального во-
лодіння (розвитку цієї тенденції сприяв верховний магістр Герман 
фон Зальца (1209-1239 рр.) на окраїнах християнського світу…»22.

У 1211 р. регіоном, де тевтонці мали великі земельні володін-
ня, стає угорське Семиграддя. Тут рицарі-монахи діяли з 1211 р. 
і до середини 20-х років ХІІІ ст.23 Угорський король Андрій ІІ на-
дав їм Землю Борца. Ця територія лежала на східному прикордонні 
Королівства Угорщина і сюди часто спрямовувались напади кочів-
ників – половців, і саме від них мали захищати угорські землі хрес-
тоносці. Тевтонці отримали володіння (у розмірі 12 тис. кв. км) як 
королівський бенефіцій, а також набули низку економічних та су-
дових привілеїв. Хрестоносці зразу ж побудували низку замків на 
чолі з Марієнбургом (названо на честь духовного патрону Ордену – 
Богородиці Марії24), Крейцбургом. У 1212 р. організація хрестонос-
ців отримала звільнення від платежів на користь місцевої церкви. 

Пізніше на землях, що належали хрестоносцям, було створене 
окреме єпископство, що ущемляло інтереси семиградського єписко-
па. В 1222 р. папа Гонорій ІІІ надав новому єпископу право на по-
святу духовенства з урахуванням думки керівництва Ордену. Не 
дивлячись на супротив семиградського єпископа, в квітні 1224 р. 
папа римський Гонорій ІІІ взяв новостворене єпископство, яке 
контролювало Землю Борца, безпосередньо під опіку римської ку-
рії. 30 квітня 1224 р. папа видав буллу, згідно якої проголошував 
свій патронат над володіннями тевтонців в Угорщині. Фактично це 
означало вихід Землі Борца з-під влади угорського короля Андрія ІІ. 

Отже, тевтонці у Семиградді прагнули створити власну дер-
жаву, на зразок тієї, яку створили в той час в Прибалтиці рицарі-
мечоносці. Більш того, іноді вони активно втручалися в політичні 
справи самого Королівства Угорщини. Тому наступник престолу 
королевич Бела разом із семиградським єпископом Регінальдом 
звернулися до короля Андрія ІІ з вимогою провести контрзахо-
ди по обмеженню активності хрестоносців. В свою чергу Андрій 
ІІ звернувся до папи з проханням скасувати рішення про надан-
ня хрестоносцям неналежних їм прав, а також про визнання ри-
царями над собою королівської влади. Незабаром угорська армія 
вибила гарнізон хрестоносців з Крейцбургу, а в 1225 р. Андрій ІІ 
повністю звільнив Землю Борца від тевтонців25. 
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Усі спроби хрестоносців відновити свою владу в Угорщині 
завершилися невдачею, тому хрестоносців зацікавила пропози-
ція польського князя Конрада Мазовецького, висловлену в тому ж 
році, перебратися до Прибалтики і почати боротьбу з пруссами. 
Конрад пообіцяв магістру Герману фон Зальца у володіння міста 
Кульм та Добжин.

Зазначимо, що в той час Тевтонський орден мав дуже автори-
тетного керівника в особі великого магістра Германа фон Зальца, 
який підтримував одночасно тісні особисті стосунки як з герман-
ським імператором Фрідріхом ІІ, так і з його суперниками римськи-
ми папами. У 1221 р. папа Гонорій ІІІ урівняв у правах Орден тев-
тонців з найстарішими орденами тамплієрів та іоаннітів. У берез-
ні 1226 р. германський імператор Фрідріх ІІ, який тоді носив офі-
ційний титул «Імператор Римлян, король Єрусалиму та Сицилії», в 
італійському місті Римині у присутності великої кількості духовної 
та світської знаті підтвердив надання володінь тевтонцям, зроблені 
перед цим мазовецьким князем Конрадом, і надав широкі привілеї 
хрестоносцям на завойованих ними у майбутньому землях Пруссії (в 
літературі цей імператорський акт отримав назву «Золотої булли»)26. 

Пізніше 23 квітня 1228 р. князь Конрад надав тевтонцям 
Хелмьську землю і село Орлово в Куявії27. 3 травня того ж року прус-
ський єпископ Християн передав право на церковну десятину у 
Хелмській землі, яка була, як вже зазначалось, передана їм у володін-
ня Конрадом28. В 1230 році князь Конрад надає хрестоносцям замку 
в Нешаві і підтверджує передачу Хелмської землі, а наприкінці року 
надання цих володінь було затверджено папою Григорієм ІХ29. 

Паралельно з цим в 1226-1228 рр. з ініціативи Християна ма-
зовецький князь Конрад та плоцький єпископ Гюнтер розробляють 
план створення іншого спеціального ордену для протистояння прус-
сам. В «Хрониці землі Прусській» Петра з Дусбурга повідомляється, 
що «Конрад за порадою брата Християна, єпископа Прусського, и 
деяких інших знатних осіб, заснував для захисту своєї землі братів, 
яких називали Братами Христовими, з багряним мечем і зіркою на 
білому плащі, які до цього перебували у Лівонії». За словами того ж 
хроніста, Християн висвятив у рицарів цього ордену знатного вель-
можу Бруна та чотирнадцять його соратників, а Конрад побудував 
рицарям замок Добжинь і надав алод на ім’я Седльце у Куявській 
землі30. Кожен рицар, природно, мав власний загін численних слуг 
і зброєносців. Зазначимо, що відзначена хроністом невелика кіль-
кість рицарів – засновників Ордену – не повинна нас бентежити, 
оскільки, наприклад, добре відомий з історії Орден мечоносців до 
1210 р. також мав не більше десятка рицарів31.

Мазовецький князь Конрад та плоцький декан Вільгельм пе-
редали 2 липня 1228 р. хрестоносцям володіння єпископства, що 
знаходилися в районі Добжиня32. Передача земель Конрадом, а 
також його синами Болеславом, Земовітом і Казимиром рицарям 
відбулася на підставі грамоти 4 липня 1228 р., в якій також за-
фіксована передача хрестоносцям сіл, що знаходилися у власнос-
ті зазначеного вище Гюнтера та плоцьких каноніків, а також інші 
володіння, що входили до Добжинської землі33. 
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У книзі з історії русько-польських відносин Х – першої тре-
тини ХІІІ ст. ми вже писали, що в 1228 р. з ініціативи мазовець-
кого князя Конрада в його володіннях був заснований з рицарів-
мечоносців орден, який за місцем перебування в м. Добжині отри-
мав назву Добжиньського34. Проте ця думка у подальшій історіо-
графії дещо невірно інтерпретувалася, а саме проголошувалося, що 
начебто ми вважаємо Добжиньський орден відгалуженням Ордену 
меченосців35. Таке твердження є неправильним розумінням нашої 
позиції. Інформація Петра з Дюсбурга не дає підстави категорично 
стверджувати, що «Брати Христові» були у складі Ордену мечонос-
ців. Але вони однозначно брали участь у діях останніх в Лівонії, а 
згодом використали Статут та шати останніх як зразок для творен-
ня відповідних установчого документу та одягу для своєї духовно-
рицарської організації. В основу статутів Добжиньського ордену і 
ордену меченосців, було покладено статут ордену тамплієрів, або 
«бідних рицарів Христа і Соломонова храму». Останній орден ви-
ник на початку ХІІ ст. в Єрусалимі, а сам статут тамплієрів був за-
тверджений в 1128 р. на соборі у французькому місті Труа.

Не може вважатися беззаперечною думка багатьох праць, у 
тому числі і наших спостережень, що зазначені рицарі з Ливонії 
прибули до Мазовії наприкінці 1228 чи на початку 1229 р.36 Зараз 
складається враження, що така категоричність щодо дати появи 
«Братів Христових» у володіннях мазовецького князя Конрада не 
має достатньо аргументів. Як пише дослідниця історії військово-
духовних орденів у Прибалтиці М.Старнавська, аналіз докумен-
тів про зазначених рицарів не дає підстав для висновку, що по-
ява їх у володіннях мазовецького князя і плоцького єпископа та 
заснування ордену Добжиньських рицарів відбулися одночасно37. 

Попри величезну лапідарність джерельної бази, варто згадати, 
що в Старій Олівській хроніці розповідається про передачу Конрадом 
«воїнам Христа» замку Добжинь з метою оборони ними його воло-
дінь від нападів «поганих» ще до 1224 р.38 Одна з перших дослідниць 
історії цієї військової організації В.Полковська-Марковська майже 
сто років назад писала, що «рицарі Христові» брали участь у похо-
дах польських князів у Пруссію 1222 та 1223 рр.39 Оскільки означе-
ні воїни тоді нічого не зробили ефективного для цього опору, після 
наради з Християном Конрад направив послів до великого магістра 
тевтонців Германа фон Зальца з пропозицією взяти участь у бороть-
бі з пруссами. Після переговорів з посланцями великого магістра в 
1226 р. Конрад (після наради з наближеною до нього знаттю) пере-
дав у володіння хрестоносцям Хелмінську та Любавську землі.

Можна думати, що поява у володіннях Конрада «воїнів 
Христових», які перед тим покинули Лівонію, пов’язана з не-
вдачами хрестоносців у боротьбі з лівами. Повторне звернення 
у 1228 р. до «воїнів Христа» Конрада та Християна, вірогідно, 
була пов’язана з певним зволіканням керівництва Тевтонського 
ордену в їх намірах переселитися до Прибалтики. Це зволікан-
ня, на нашу думку, було викликано двома причинами. Перша 
була обумовлена участю у черговому хрестовому поході патрона 
Тевтонського ордену германського імператора Фрідріха ІІ в 1228-
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1229 рр., а друга носила суто меркантильний характер. Маючи 
гіркий досвід контактів зі світською владою в Угорщині, тевтонці 
своєю дипломатією вичікування прагнули перед переселенням на 
нові землі отримати максимально можливі привілеї від мазовець-
кого князя Конрада та прусського єпископа Христиана. 

Говорячи про подальші успіхи Тевтонського ордену у При-
балтиці, слід відзначити, що вони пов’язані не тільки з їх ратни-
ми успіхами, підтримкою з боку імператора, папи, польських фе-
одалів, вмілою дипломатією орденців, а і обумовлені великими ре-
сурсами Тевтонського ордену, рицарі якого мали володіння і багат-
ства у багатьох країнах католицької Європи, Кілікійській Вірменії 
та у Святій землі. Підтримка поляками добжинських рицарів була 
у значній мірі реакцією на постійне прагнення германського імпе-
ратора та римської курії взяти процес утвердження Тевтонського 
ордену в Прибалтиці під свій вплив, що не давало змогу світській 
владі Польщі взяти під повнй контроль прибульців. 

Дещо інакше пояснює увагу Конрада до «воїнів Христа» 
М. Сар навська, яка вважає, що з появою тевтонців не було потре-
би у збереженні присутності перших у Пруссії, а тому польський 
князь вирішив використати їх для потреб у своєму Мазовецькому 
князівстві і надав їм володіння в своїх землях40. На нашу думку, по-
ява опорного центру «воїнів Христа» в Мазовії не є переконливим 
аргументом щодо неможливості їх участі в подальших хрестонос-
них діях у Прибалтиці. Забігаючи наперед, зазначимо, що навіть 
у березні 1237 р., коли частина «воїнів Христових» (колишніх до-
бжиньців) переселилася до північноволинського міста Дорогичина, 
в установчій грамоті надання цим хрестоносцям нових володінь, 
яку підписав мазовецький князь Конрад, зазначалося, що хресто-
носці мають захищати землі означеного володаря від «hereticis et 
Pruthenis (єретиків і пруссів)». Таким чином, навіть у віддаленому 
від Пруссії Дорогичині «воїни Христові» мали виконувати завдан-
ня по захисту володінь Конрада від нападів прусських племен41. 

Отже, наприкінці 20-х років ХІІІ ст. рицарями на чолі з Бруно 
було утворено Орден прусських рицарів Христових. У документах 
він називався «Magister et fratres militie Christi contra Prutenos in 
Masovie» або «milites Christi fratres in Dobrin»42. Але Добжиньський 
орден не мав достатніх ресурсів для ведення виснажливої бороть-
би з прибалтами і не став потужною мілітарною силою у боротьбі 
із язичниками, а тому не виправдав сподівань своїх засновників, 
бо він досить швидко зазнав низки поразок від пруссів. 

Тому Конрад Мазовецький та єпископ Християн у 1230-
1231 рр. знову підтверджують надані та надають нові привілеї 
Тевтонському ордену43. Саме у 1230-1232 рр. тевтонці починають 
активно діяти у Пруссії. Безпосередніми їх діями в цьому регіо-
ні керував магістр Ордену тевтонців в Пруссії Герман фон Балк. 
Тоді ж з 30-х років ХІІІ ст. папська курія здійснює низку послідов-
них кроків, спрямованих на підсилення позицій хрестоносців. 3 
серпня 1234 р. папа Григорій ІХ в італійському місті Ріеті взяв під 
опіку престолу св. Петра і Апостольської Столиці всі землі, що на-
лежали Тевтонському ордену, у тому числі і Хелмінську землю, а 
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також всі землі в Пруссії, які завоюють хрестоносці44. Проте тев-
тонців цікавили не тільки землі войовничих язичників – пруссів, 
які ще треба було завоювати, а й майно християнських сусідів. 

Стосовно одного з них, прусського єпископа Християна, їм 
допоміг випадок. У 1233 р. авторитетний церковний діяч, який 
багато років фактично керував всім хрестоносним рухом у ре-
гіоні, був захоплений пруссами у полон, де перебував п’ять ро-
ків. Зрозуміло, що за цей час він втратив не тільки всі свої по-
літичні позиції, а і майже всі володіння у Прибалтиці. У квітні 
1235 р. з ініціативи легата папи римського Григорія ІХ доміні-
канського монаха Вільгельма Моденського відбулася інкорпора-
ція Добжинського ордену разом із його володіннями Тевтонським 
орденом. З цього приводу 19 квітня того ж року римський пон-
тифік видав спеціальну буллу, де підтвердив факт інкопорації45. 

Український історик О.М. Масан вважає, що плани інкорпо-
рації добжинців до складу Тевтонського ордену залишилися лише 
тільки намірами46. Проте більш реальним виглядає погляд, що на 
якийсь час тевтонцям не тільки вдалося залучити до себе частину 
рицарів Добжинського ордену, а і захопити територію, яку їм на-
дав Конрад Мазовецький47. 

Природно, що ці події викликали велике незадоволення у ма-
зовецького володаря. Згодом Конраду через суд вдалося поверну-
ти Добжинь з округою. Про це красномовно свідчить грамота від 
17 жовтня 1235 р. папського легата Вільгельма, куявського єписко-
па Михайла, інших представників духовенства, яка не тільки фак-
тично підтверджує факт захоплення Добжиня хрестоносцями, а і 
докладно висвітлено механізм подолання конфлікту. Хрестоносці 
повертали місто Конраду місто, а мазовецький князь передавав 
Тевтонському ордену чимало земельних володінь, у тому числі роз-
робки соляних родовищ поблизу Слоньська48. 12 січня 1236 р. папа 
Григорій IX затвердив цю угоду мазовецького князя з тевтонцями49. 

Мазовецький князь взяв під свою опіку тих рицарів Доб жиньсь-
кого ордену, які не захотіли приєднатися до Тевтонського ордену або 
покинули останній після 1235 р. Саме цих рицарів на чолі зі згаданим 
магістром Бруном і вирішив через певний час мазовецький князь 
Конрад використати для реалізації своєї східної політики50.

На той час мазовецький володар разом з чернігівськими князя-
ми Михайлом Всеволодовичем та його сином Ростиславом вів жор-
стку боротьбу з волинськими володарями Данилом та Васильком 
Романовичами. В серпні 1236 р. військо князя Василька в ра-
йоні Червена, а згодом на річці Вепр завдало жорстокої пораз-
ки мазовшанам. Узимку 1237 р. Конрад запропонував рицарям 
Добжиньського ордену поселитися в побузькому місті Дорогичині, 
що належав Данилові. 

У грамоті від 8 березня 1237 р. йдеться про передачу 
Дорогичина Конрадом Мазовецьким на підставі спадкового права 
магістру Бруну та рицарям «Ордену Христа дому Добжиньського 
замка» міста Дорогичина разом з територією, що до цього міста 
прилягає і обмежену річками Буг та Нур, з метою боротьби з прус-
сами та «єретиками». Рицарі визнавали право патронату з боку 
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Конрада, а також обіцяли не переходити під владу інших волода-
рів51. Вочевидь, що безпосередньо перед цією подією мазовець-
кий князь захопив Дорогичинську волость52.

На відміну від ситуації на Близькому Сході, на початку 
ХІІІ ст. у Центральній Європі спостерігається процес перетво-
рення духовно-рицарських орденів, які були перш за все мілі-
тарними структурами, на державні формування, тобто духовно-
рицарські ордени ставали державами. Такими церковними дер-
жавами були Орден мечоносців у землях ливів, латгалів та естів, 
згодом Тевтонський орден в Угорщині, а потім у Пруссії53. 

Васальним від володаря Мазовецького князівства держав-
ним утворенням став орден рицарів-добжиньців, який заволодів 
Дорогичинською землею, що до того входила до складу волинських 
земель. В Галицько-Волинському літопису вміщено повідомлення про 
зіткнення Данила Романовича з хрестоносцями: «Весне же бывши, 
поидоста (Данило. – авт.) на Ятвезе и приидоста Берестью, рекам на-
воднившимся, и не возмогоста ити на Ятвязе. Данилови рекъшу: «Не 
лепо есть держати нашее отчины крижевникомь Тепличемь, рекомым 
Соломоничемь». И поидоста на не в силе тяжьце. Приаста град меся-
ца марта, старейшину их Бруна яша, и вои изоимаша, и возъвратися 
Володимер»54. Означена в літописі характеристика рицарів, що пе-
ребували у Дорогичині, показує близькість їх за вбранням та стату-
том з рицарями Ордену тамплієрів («Ордену бідних Рицарів Христа 
з Соломонова храму (Pauperurum Commilitonum Christi Templiqne 
Solamoniaci)»), а порівняння з інформацією грамоти від 8 березня 
1237 р. призводить до незаперечного висновку про те, що суперни-
ками волинського князя були добжиньські рицарі. 

У ХІХ ст. М. Дашкевич, який докладно розглянув питання про 
події, пов’язані із зіткненням Данила Романовича з хрестоносця-
ми, схилявся до думки, що суперниками волинського князя були 
якісь тамплієри, загін якого мешкав до прибуття до Дорогичина 
у Польщі55. Пізніше на початку ХХ ст. М.С.Грушевський писав 
про конфлікт Данила з якимись «хрестоносними рицарями», яких 
підтримував мазовецький князь Конрад56, проте через два де-
сятиліття польські історики дійшли однозначного висновку про 
те, що князь Данило воював з рицарями Добжинського ордену57. 
Пізніше про конфлікт волинського князя з добжинцями писали 
коротко В.Т. Пашуто та І.П. Крип’якевич, а згодом ґрунтовно – 
О.Б. Головко, М.Ф. Котляр та О.М. Масан58. Проте і зараз не тіль-
ки у популярній літературі, підручниках, а й навіть серйозних на-
укових виданнях інколи можна прочитати досить суперечливу ін-
формацію про цю подію, у тому числі і зустріти твердження про 
війну Волинського князівства з Тевтонським орденом. 

Переважна більшість дослідників вважає, що похід кня-
зя Данила Романовича з метою визволення Дорогичину від-
бувся у березні 1238 р.59 В історичній літературі висловлював-
ся сумнів щодо літописного пояснення обставин початку походу 
Данила проти добжиньців. Зокрема, М.Ф. Котляр відзначає, що 
навряд чи для волинського князя розлиття річок було тією неспо-
діванкою, яка могла завадити проведенню походу проти ятвягів. 
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Історик вважає, що підготовка до походу була лише відволікаю-
чим маневром, щоб приспати пильність рицарів60.

Зазначимо, що князь Данило взагалі навряд чи міг тоді го-
тувати похід проти ятвягів, оскільки з ними він тоді підтриму-
вав дружні стосунки. Інша справа – волинського князя, безумов-
но, повинно було турбувати захоплення хрестоносцями важливо-
го стратегічного пункту на річці Буг. Однозначно, що перспекти-
ва облоги та штурму міста-фортеці, захопленого добжиньцями, 
ставило питання про серйозну підготовку до виправи. Не випад-
ково літописець підкреслює, що Данило Романович пішов на ри-
царів «в силе тяжьце». Як нам здається, тут мова йшла не про не-
звичну для походу велику чисельність волинського війська, а про 
особливу інженерну підготовку для штурму фортеці. Вірогідно, 
що необхідні для цього облогові знаряддя готувалися у Бересті, 
яке знаходилось неподалік від Дорогичина61. 

О.М. Масан виступає проти перебільшення значення волинсько-
добжинського конфлікту, що часто спостерігається в літературі. З та-
кою позицією не можна не погодитися. Дійсно, історик, вірогідно, 
має рацію, що цей конфлікт не варто розглядати як якусь окрему ві-
йну, що загін хрестоносців не був великим. Але, поряд з цим, треба 
пам’ятати, що навіть такий загін високопрофесійних воїнів, який на-
вряд чи перебільшував дві сотні чоловік, становив значну небезпе-
ку, тим більше, якщо врахувати перебування їх за мурами фортеці, 
а також те, що їх підтримував потужний мазовецький князь Конрад, 
який тоді перебував у конфлікті з волинськими князями Данилом 
та Васильком. Зазначимо для порівняння, що за даними не заан-
гажованого новгородського літопису, а більш об’єктивної німецької 
Рифмованої хроніки під час Льодового побоїща 5 квітня 1242 р. заги-
нуло двадцять рицарів, а шестеро потрапило до полону62. 

Водночас не має підстав для підтримки думки зазначеного 
історика, висловленої на підставі відносно швидкого захоплення 
Дорогичина, що ця фортеця мала слабкі фортифікаційні спору-
ди. Контекст літописного повідомлення не дає підстав думати, як 
це вважає дослідник, що і оволодіння Дорогичина добжиньцями, 
і його звільнення відбулося в березні 1237 р.63.

Завершуючи цей сюжет, необхідно зазначити, що доля не скла-
лася позитивним чином і у тих добжиньців, які приєдналися в 1235 р. 
до Тевтонського ордену. Через певний час (орієнтовно у 1237 р.) у них 
з тевтонцями виник конфлікт, останні їх вигнали зі своєї організа-
ції, а тому колишні добжиньці мусили приєднатися до невеличкого 
об’єднання іоаннітів (офіційна назва «Орден кавалерів святого Іоанна 
(Ordo Equitum Sancti Johannis)»), яке мало якісь невеликі володіння 
на нижній Віслі. Проте це об’єднання не відігравало реально помітно-
го впливу у політичному житті прибалтійського Помор’я. 

Відомо, що іоанніти і тамплієри, що мешкали у Польщі, а та-
кож якісь загони тевтонських рицарів (є інформація, що у зв’язку 
з подіями в Польщі Тевтонський орден відклав на певний час свій 
наступ на північноруське місто Псков!) прийшли на допомогу поль-
ським полкам навесні 1241 р., і більшість з них загинула 9 квіт-
ня у битві під Легницею проти монгольських ратей. Отже, у час 
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зітк нення з монгольськими нападниками, вірогідно, і була записа-
на остання сторінка історії добжиньських рицарів, частина братів 
яких знаходилась в лавах іоаннітів, а інша – тевтонських рицарів. 

Таким чином, у березні 1237 р. мазовецький князь Конрад 
зробив спробу відновити Добжиньський орден, передавши йому 
землі північноволинського міста Дорогичина, проте вже через рік 
після походу князя Данила Романовича на північ цей духовно-
рицарський орден перестав існувати, а Дорогичинська волость 
була повернута до складу володінь Романовичів. 

Говорячи про утвердження хрестоносців у Прибалтиці, за-
значимо, що, починаючи з початку 30-х років ХІІІ ст. у Західній 
Прибалтиці поступово, в жорстокій боротьбі з прусськими пле-
менами, утверджується Тевтонський духовно-рицарський орден. 
Важливим періодом у його розвитку стала друга половина 30-х 
років ХІІІ ст. В 1237 р. Тевтонський орден добився приєднання до 
його складу Ордену мечоносців, що значно розширило територію 
його адміністрування64, а під кінець 30-х років внаслідок прове-
дення активної дипломатичної діяльності значно ослабив одного з 
найбільших своїх конкурентів – поморського князя Святополка, а 
також шляхом проведення рішучих військових кампаній зміцнив 
свою присутність в прусських землях Вармії, Барті та Наттангії. 
Ці успіхи вже у найближчому часі призвели до різкого збільшення 
міграції до Прибалтики населення безпосередньо з германських 
земель, що істотно розширювало перспективи утвердження ор-
денської держави у Прибалтиці в наступні десятиліття ХІІІ ст.
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В статье охарактеризован процесс проникновения крестонос-
цев в Центрально-Восточную Европу, проанализированы истори-
ческие обстоятельства возникновения Добжиньского ордену кре-
стоносцев, его отношения с польскими и русскими князьями, прус-
сами, литовцами.

Ключевые слова: крестоносцы, рыцари, мазовецкие князья, 
русские князья, Добжиньский орден, Дорогочин.
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ЧИ БУВ ГАЛИЦЬКИМ КНЯЗЕМ ШВАРН ДАНИЛОВИЧ?

Стаття присвячена одній з найбільш дискусійних проблем істо-
рії Галицько-Волинської держави середини другої половини 1260-х рр. 
Обґрунтовується вірність давньої версії М. Грушевського, що після 
смерті короля Данила Романовича Галицьке князівство залишилося 
за його старшим сином Левом Даниловичем.

Ключові слова: Лев Данилович, Шварн Данилович, Галицьке 
князівство, Данило Романович, Василько Романович.

Останні роки правління короля Данила Романовича (1258-
1264), його смерть та бурхливий перехідний період 1264-1269 рр. 
є чи не найбільш дискусійними моментами всієї історії Галицько-
Волинської держави1. 

Перші дослідники галицько-волинської історії вважали, що 
сюзереном Галицько-Волинської держави по смерті короля Данила 
Романовича став його брат Василько, син Данила Лев зберіг за 
собою тільки Перемишльське князівство, а інший син – Шварн – 
Холмське, Галицьке, Белзьке і Червенське князівства2. Фактично ці 
погляди підтримав недавно Даріуш Домбровський3. 

За Михайлом Грушевським сюзереном Галицько-Волинської 
держави став Василько Романович, який тримав свою столицю у 
Володимирі. Лев Данилович утримував Перемишльське і Галицьке 
князівства, без Теребовлянського уділу, який, схоже, одержав 
Мстислав Данилович. А Холмське та Белзьке князівства дістав 
Шварн Данилович. На думку історика майже відразу між князя-
ми розпочалася конфронтація, в якій Василько та Шварн виступи-
ли проти Льва Даниловича4. Цю версію підтримав Петро Грицак5. 

Іваном Крип’якевич писав, що Василько Романович тримав 
Володимир і Берестя, Лев Данилович – Галицьке, Перемишльське 
і Белзьке князівства, Мстислав Данилович – Луцьке, а Шварн 
Данилович – Холмське і Дорогичинське6. З цим поглядом солідари-
зується Леонтій Войтович, звернувши увагу, що Слонімське кня-
зівство залишилося в руках Василька Романовича, сина Романа 
Даниловича7, а також Михайло Кучинко8.

Володимир Пашуто наголошує, що сюзереном Галицько-Во-
лин  ської держави став Шварн Данилович, до володінь якого входи-
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