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У статті аналізується Галицько-Волинський літопис XIII ст. стосовно взаємо-
відносин Галицької Русі з Литовським князівством та Ятвязькою землею.

Ключові слова: Галицько-волинський літопис, взаємовідносини, литовське князів-
ство, ятвязька земля.

В статье анализируется Галицко-Волынская летопись XIII в. относительно 
взаимоотношений Галицкой Руси с Литовским княжеством и Ятвязской землей.
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The Galitsko-Volynsky chronicle of the 13th century concerning relationship of 
Galich Rus’ with the Grand Duchy of Lithuania and the Yatvyag’s land is analyzed in 
the article.

Key words: Galitsko-Volynsky chronicle, relationships, Grand Duchy of Lithuania, 
yatvyag’s land.  

відносини русі з литвою були започатковані ще в Хі ст. принай-
мні в етногеографічному вступі до повісті временних літ (коріння 

якого губиться в IV–V ст. н. е.) литва двічі названа серед неслов’янських 
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сусідів русі, вона причислена до народів, що дають данину русі: «а се 
суть инии языци, иже дань дають руси: чудь, меря, весь.., литва…»1. час 
від часу літописці згадують про литовців, кидають світло на політику 
русі щодо литви2. З нею руські князі зіштовхувались у Хі–Хіі ст. у на-
маганні зміцнити свою присутність у східній прибалтиці, забезпечити 
торговельні шляхи на Захід.

при тому, що давньоруські й іноземні джерела ставлять акценти пе-
реважно на воєнних діях між руссю та її північно-західними сусідами, 
литвою й близькою до неї ятвязькою землею, стосунки поміж ними зна-
чною мірою складались мирно. вони були об’єднані спільністю території 
(північно-західного кута східної Європи), природними торговельними й 
іншими зв’язками, що доводиться археологами, постійною необхідністю 
боронитися від агресивних західних сусідів польщі, австрії, а з Хііі ст. – 
і німців-хрестоносців, котрі завойовували прибалтику з початком цього 
століття.

вивчаючи стосунки русі з литовськими племенам в домонгольський 
час, варто здавати собі справу з того, що обидва народи розвивались по-
різному, проходячи стадії етносоціального розвитку в різні епохи. цього 
не було у стосунках руських князівств із польщею чи угорщиною. на 
тому рівні, на якому русь перебувала в середині Х ст., литва залиша-
лась ще в 20-ті роки століття Хііі-го. маю на увазі розповідь Галицько-
волинського літопису близько 1220 р., коли до матері данила романо-
вича, княгині анни, литовські князі прислали з пропозиціями миру, 
літописець називає більше 20 імен тих князів: «Бяху же имена литовскихъ 
князей: «се старшии, живиньбудъ, довьятъ, довьспрункъ, братъ его ми-
догь, братъ довъяловь виликаиль; а жемойтьскый князь: ерьдивиль, 
выкынть…». у цьому чималому переліку не знайшлося місця мендовго-
ві3, котрий очолить литву через три десятиліття, сказано лише, що князя 
вишимутя «уби миндовгъ, а жену его поялъ, и братью его побилъ»4. із 
тексту літописця створюється враження, що старшого серед тих князів 
ще не існувало. литовське князівство, як бачимо, творилося у кривавій 
борні. порівняймо з наведеною розповідь повісті временних літ про по-
сольство древлян до ольги 945 р., в якому посли говорить про своїх кня-

1 повесть временных лет / подг. текста, перев., статьи и комм. д. с. лихачева. – 2-е 
изд. – спб., 1999. – с. 8, 10.

2 напр., там же. – с. 67 («ярославъ иде на литву»).
3 утім, можливо той «мидог» і був мендовгом. 
4 Галицько-волинський літопис. дослідження. текст. коментар. / За ред. м. Ф. кот-

ляра. – київ, 2002. – с. 84.
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зів у множині, – їх у древлян теж було чимало5. то був рівень суспільства 
пізнього родоплемінного ладу. литовці теж мали багатьох князів, а не од-
ного, головного. русь и литва в Хііі ст. продовжували сповідувати різну 
віру (християнську і поганську), мати різну культуру, різні уявлення про 
суспільний устрій і ще багато чого різного. все це не могло не впливати 
на взаємні відносини, не напружувати їх.

настання удільної роздробленості в східній Європі близько середини 
Хіі ст. неминуче позначилось на русько-литовських стосунках. слабшає 
державна єдність русі, окремі її князівства і землі проводять власну зо-
внішню політику. на початок Хііі ст. складаються перші литовські пле-
мінні союзи, їх вожді починають втручатися до руських справ, вчиняючи 
набіги на полоцьк і смоленськ, новгород і чернігів. дошкуляють вони й 
Галичині та волині. із свого боку, руські князі прагнуть використовувати 
литовських князів у власних інтересах. З початком Хііі ст. у литві утво-
рюється сильний союз вождів-князів, котрі починають відігравати чимраз 
все важливішу роль у стосунках із руссю. все це робило взаємні стосунки 
напруженими, приводило до бойових зіткнень. 

особливою специфікою відзначались у ХШ ст. договірні відносини 
галицьких і волинських государів з литвою і спорідненою з нею ятвязь-
кою землею6. обидві вони перебували на стадії розкладу пізнього родо-
племінного ладу, залишались язичницькими, попри демонстративне охре-
щення мендовга в середині Хііі ст., що було суто політичною справою 
його самого і не зачепило ні литовського народу ні навіть панівної еліти. 
ні литва ні ятвяги в Хііі ст. не дотримувались яких би там не було норм 
середньовічної дипломатії, дуже приблизних у той час, особливо у схід-
ній Європі. через це договори русі з литвою і, особливо, з ятвягами були 
недовговічними і повністю тримались на військовій перевазі данила й 
інших князів над ними.

у науковій літературі відзначалось, що смерть фундатора Галицько-
волинського князівства романа мстиславича (1205 р.), котрий уславився 
походами на литву, настіж відкрила брами литовським наїздам на волин-
ську землю7. та галицький літописець не називає більшості литовських 

5 повесть временных лет. – с. 27. древлянські посли мовили ользі; «наши князи до-
бри суть, иже распасли суть деревьску землю». 

6 литва і ятвязька земля в Хіі–Хііі ст. були надзвичайно тісно зв’язані між собою. З 
літопису створюється враження, ніби вони являли собою федеративну державу з перева-
жанням у ній литовських князів, що особливо стало помітно з часів князювання мендовга. 
вони разом воювали і проти тих самих супротивників, мали схожі економіку, ремесла і 
торгівлю. тому я розглядаю історію литовського князівства у зв’язку з історією ятвязької 
землі.

7 Грушевський М. історія україни-руси. – т. 3. – львів, 1905. – с. 78.
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вторгнень на волинь, лише в описі подій 1209–1210 рр. коротко згадує, 
що тоді «бѣда бо бѣ въ земли вълодимерьстий отъ воеванья литовьскаго и 
ятвязскаго»8. втім, одну спільну навалу литовських і ятвязьких князів (по 
суті, племінних вождів) 1210 р. літопис відбив досить конкретно: «литва 
же и ятвязѣ воеваху, и повоеваша же туриск и около комова оли и до до 
червьня, и билася у воротъ червенескыхъ, и застава бѣ уханяхъ…»9.

литва і ятвяги поважали саму лише силу, і тому не дивно, що по мірі 
зміцнення влади романовичів у волинській землі їхні відносини з обома 
цими протодержавними об’єднаннями стали набувати договірного харак-
теру. 1219 р. «прислаша князи литовские къ великой княгини романовой 
и къ данилови и къ василкови, миръ дающи»10, тобто просячи миру. іс-
нують підстави гадати, що ті мирні пропозиції надійшли внаслідок пораз-
ки, завданої литві волинським князівством молодого данила. незабаром 
по тому галицький літописець відзначив: «ляхомъ же не престающимъ 
пакостящимъ, и приведе [данило] на ня литву»11 – отже, мирна угода з 
литовськими князями передбачала воєнне співробітництво, спрямоване 
проти польщі.

Галицький літопис, – єдине, по суті, джерело з цієї теми, – протягом 
більшої частини 20-х років не згадує про русько-литовські стосунки. З 
короткого ж повідомлення, що відноситься до 1227 р., відомо, що уго-
да 1219 р. продовжувала діяти: «в то же веремя литва ляхы воеваша: 
мняще мирни суще, и прийдоша къ Берестию». однак підручний князь 
романовичів володимир пінський, якому вони доручили «стеречь земле 
от ятьвязь», не знав, мабуть, про ту угоду і разом із берестянами «избиша 
я [литовців] всѣ»12.

напевне, це призвело до порушення угоди 1219 р. у 30-і – 40-і роки 
одні литовські князі залишаються союзниками романовичів, інші – вою-
ють їхні землі. в. т. пашуто вважав, що угода 1219 р. діяла до кінця 40-х 
років і була вигідна данилові романовичу, бо «литовські сили зв’язували 
недружніх русі краківських князів»13. джерела, однак, не підтверджують 
цих слів.

Більш цивілізованими зробились русько-литовські стосунки за кня-
зювання в литві мендовга, що почалося в 30-і роки. йому пощастило 

8 Галицько-волинський літопис. – с. 79.
9 там же. – с. 78–79.
10 там же. – с. 84.
11 там же.
12 там же. – с. 91.
13 Пашуто В. Т. очерки по истории Галицео-волынской руси. – м.: изд-во акад. 

наук ссср, 1950. – с. 280.
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дещо консолідувати країну. ймовірно, з перших років свого правління 
мендовг робиться союзником романовичів, – щоб зпертися на їхню під-
тримку в боротьбі за верховну владу в литві з численними племінними 
вождями-князями. принаймні під час війни романовичів з мазовією на-
весні 1238 р. «данилъ же възведе на кондрата литву, минъдога, изяслава 
[володимировича] новъгородьского»14 [новгород-сіверського]». Харак-
терно, що в цьому контексті Галицько-волинського літопису мендовга 
названо поряд з «литвою» взагалі. тоді литовська держава перебувала 
ще на початковому етапі формування, але мендовг поступово посилю-
вався і виділявся серед інших князів – по суті, ще племінних вождів.

данило романович також був зацікавлений у союзі з мендовгом, 
оскільки у виснажливій і кривавій борні з угорщиною та її маріонеткою, 
чернігівським княжичем ростиславом, за повернення Галицької землі 
він розраховував спертися на його військо. напередодні битви під ярос-
лавом 1245 р. з ростиславом, уграми й поляками, що вирішувала долю 
Галицько-волинської русі, «данило же и василко посласта в литву, по-
мощи просяща, и послана бысть от миньдога помощь»15. З метою закрі-
плення цього союзу данило романович навіть одружився перед 1252 р. з 
небогою мендовга16.

однак і в часи мендовга мирні договірні стосунки литви з руссю 
перемежовувались воєнними протистояннями. 1252 р. мендовг програв 
велику війну данилові, втративши, по суті, чорну русь і третину контр-
ольованої ним раніше землі ятвягів. тому він змушений був просити миру 
в галицько-волинського князя: «присла миндовгъ къ данилу, прося миру 
и хотя любви о сватъствѣ»17. справа тягнулась довго – мабуть, данило не 
довіряв невірному литовському князеві. нарешті, 1254 р. син мендов-
га войшелк від імені батька «створи миръ съ даниломъ, и въда дъщерь 
миндогову за Шварна», сина данила. інший син галицько-волинського 
князя роман одержав від войшелка володіння в чорній русі, і без того за-
войованої на той час його батьком: новогрудок і слонім із волостями18.

можна погодитися з думкою відомого минулому історика, що угода з 
литвою 1254 р. поряд із завершенням тоді данилом підкорення ятвязької 
землі була вигідна йому в стратегічному плані. вона просунула рубежі 

14 Галицько-волинський літопис. – с. 98.
15 там же. – с. 107.
16 там же. – с. 112; див.: Baumgarten N. Généalogies et mariages occidentaux des 

Rurikides Russes du X-e au XIII-е siècle // orientalia christiana. – Roma, 1927. – т. 35. – tabl. 
XI. – № 4.

17 Галицько-волинський літопис. – с. 113.
18 там же. – с. 117.
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Галицько-волинського князівства на північ. сини ж данила, що одержа-
ли волості в литовських землях, здійснювали його політичний вплив на 
литовських князів19.

волинський літописець відзначає, що 1264 р. «княжащю войшелкови 
в литвѣ и Шварнови, и пойде литва на ляхы воевать...»20. в. т. пашуто 
розглядав контекст джерела як свідоцтво співправління цих князів у лит-
ві21. За багато років до нього м. с. Грушевський обережно назвав Шварна 
«помічником» войшелка у литві22. думаю, що правим був в. т. пашуто. 
це підтверджується дальшим розвитком русько-литовських відносин, зо-
крема наведеним далі свідоцтвом літопису. напевне, до зближення русь і 
литву підштовхувала постійна і смертельна загроза з боку орди.

через три роки, 1267 р., «войшелкъ да княжение свое зятю своему 
Шварнови, а самъ опять въсхотѣ приати мнишескый чинъ. Шварно же 
моляшеся ему повелику, абы еще княжилъ с нимъ в литвѣ, но войшелкъ 
не хотяше»23. літопис засвідчив подію надзвичайної ваги: великий князь 
литовський добровільно, та ще й за власною ініціативою, віддавав пре-
стол своєму родичеві, галицькому князю. перед Шварном відкривалась 
блискуча можливість створення об’єднаної русько-литовської держави – 
більше, ніж за сто років перед загарбанням ольгердом значної частини 
південної русі. але – з тією принциповою різницею, що княжила б у ній 
не литовська, а руська династія!

однак якщо навіть у Шварна й існували такі далекоглядні задуми, 
вони тут же були зруйновані його заздрісним і шаленим старшим бра-
том левом. ображений тим, що Шварно передав литовське княжіння не 
йому, а його молодшому братові, лев підступно убив литовського князя, 
котрий на той час вже прийняв схиму. він заманив войшелка на учту до 
свого дядька василька романовича, а тоді, по тому, як василько залишив 
застілля, «диаволъ же не хотяше скони добра человѣчьскому роду, вло-
жи въ серце лвови, но уби войшелка завистию, иже бяше далъ землю 
литовьскую [брату] его Шварнови»24. після цього довір’я поміж панів-
ними колами литви і Галицько-волинської русі було назавжди втрачене. 
волинський літопис коротко сповіщає, що «княжащю же по войшелцѣ 

19 Грушевський М. історія україни-руси. – т. 3. – с. 81–82.
20 Галицько-волинський літопис. – с. 129.
21 Пашуто В.Т. очерки... – с. 293.
22 Грушевський М. Хронольогія. подій Галицько-волинської літописи // Записки на-

укового товариства імені Шевченка. – т. 41. – львів., 1901. – с. 45.
23 Галицько-волинський літопис. – с. 130.
24 там же.
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Шварнови в литовьской земли, княживъ же не много лѣтъ»25. а великим 
князем литовським став по ньому тройден.

волинський літописець не шкодує для тройдена негативних епітетів: 
він і «оканьный, безаконный, проклятый и немилостивый... его же безако-
ниа не могохомъ списати срама ради»26. дійсно, якщо виходити хай навіть 
з тенденційної розповіді волинського літопису, тройден відзначався під-
ступністю, зрадливістю, жорстокістю і відсутністю будь-яких моральних 
принципів. вже давно роз’єднані і в основному суперники один одному 
романовичі були в різних стосунках з новим великим князем литви. це 
яскраво живописує руський книжник у розповіді, що відноситься до по-
чатку 70-х років: «тройденеви же еще княжащю в литовьской земли, жи-
вяше съ львомъ въ велицѣ любви, шлючи многы дары межи собою; а съ 
володимеромь не живяше в любви про то, иже бяше отець вълодимеровъ 
князь василко убилъ на войнахъ 3 браты тройденевы27. 

чомусь тройден не вважав за потрібне додержуватись умов угоди з 
левом, що була надзвичайно важливою для його країни з стратегічно-
го погляду. незабаром після наведених слів літописець відзначає: «по 
семь же тройдени, забывь любве лвовы, пославь городняны велѣ взяти 
дорогычинъ»28. литовський князь зав’язав тягучу порубіжну війну од-
ночасно і з левом і з володимиром29. З помсти лев 1275 р. напустив на 
тройдена татар, з якими постійно підтримував дружні й союзні відноси-
ни («посла в татары къ великому цареви меньгутимореви, прося събѣ 
помощи у него на литву»30). а взимку 1277/78 р.31 вже ногай покликав 
романовичів у похід на литовське князівство32. останнього разу тройден 
згадується волинським літописом у розповіді про події 1278 р.33. мабуть, 
незабаром по тому він помер або був забитий у безперервній міжусобній 
боротьбі в литві.

верховну владу в литовському князівстві після скону тройдена за-
хопили брати Будикид і Буивид. волинський літописець мало що знав 
про них. приблизно до весни 1289 р. відноситься його поодинока звістка: 
«тогда же литовьскый князь Будикидь и братъ его Буивидь даша князю 
мьстиславу (володимиро-волинському. – М. К.) городъ свой волковыескь, 

25 там же. 
26 Галицько-волинський літопис. – с. 130.
27 там же. – с. 131.
28 Галицько-волинський літопис. – с. 131.
29 Грушевський М. історія україни-руси. – т. 3. – с. 94.
30 Галицько-волинський літопис. – с. 131.
31 Грушевський М. Хронольогія... – с. 49.
32 Галицько-волинський літопис. – с.133.
33 Грушевський М. Хронольогія... – с. 47, 49.
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абы с ними мирь дръжалъ»34. уривкові свідчення західних джерел дають 
підстави припустити, що Буивид княжив тоді у власне литві, а Будикид – 
у ятвязькій землі35.

відносини Галицько-волинської русі з ятвязькою землею в ХШ ст., 
так само, як і в попередніх століттях, розвивались за невигадливою схе-
мою. Звичайно війну починали ятвязькі князьки: грабували й палили міс-
течка і села на північно-західному волинському порубіжжі. далі наста-
вала відплата. данило і василько романовичі, а в 70-х – 80-х роках їхні 
сини, вдирались із сильним військом до ятвязької землі, громили загони 
її воїнів, що не вміли битися в чистому полі і в регулярному порядку, 
а далі з багатою здобиччю і полоненими повертались додому. налякані 
ятвязькі князьки після цього надсилали послів із запевненням у покорі і 
принижено благали миру. через рік чи два все це знову повторювалось.

стосунки між руссю і ятвязькою землею беруть початок у глибокій 
давнині. в. т. пашуто звернув увагу істориків на те, що в договорі з гре-
ками 944 р. серед послів давньоруської держави названо якогось ятвяга36. 
йшлося про «ятвяга Гунарева»37. та визначення «Гунарев» ставить під 
сумнів ятвязьке походження того посла, та й названий він в шерегу скан-
динавів за походженням, послів ігоря. Швидше за все, той ятвяг був-таки 
скандинавом. Зате з «повісті временних літ» відомо, що володимир свя-
тославич провів переможну кампанію проти ятвягів: «иде володимеръ 
на ятвягы, и побѣди ятвягы, и взя землю их»38. але про будь-які договірні 
відносини цього київського князя з ятвязькими старійшинами в літописі 
не повідомляється.

аж до початку ХШ ст. згадки про ятвягів залишаються рідкісними в 
давньоруських джерелах, що не може не викликати подиву. адже вони 
були безпосередніми західними сусідами русі, й сусідами неспокійними. 
під 1038 р. «повість» коротко повідомляє: «ярославъ иде на ятвягы», а 
під 1112 р. вона ж відзначає перемогу сина київського князя святополка 
ізяславича ярослава над ними39.

навіть надзвичайно докладний київський літопис Хіі ст. лише одного 
разу, в самому кінці свого оповідання, мовить про ятвягів. саме в цій опо-
віді 1197 р. події розвивались за описаним вище сценарієм – похід волин-

34 Галицько-волинський літопис. – с. 151.
35 Пашуто В. Т. очерки... – с. 294–295.
36 Пашуто В. Т. внешняя политика древней руси.  –м.: наука, 1968. – с. 34.
37 повесть временных лет. – спб., 1999. – с. 23. в іпатіївському, академічному, ра-

дзивіллівському списках написано «ятвяг», у лаврентіївському і Хлєбніковському – «ят-
вягь» (Scheffler E. textkritischer Apparat zur Nestorchronik. – München, 1977. – P. 130).

38 повесть временных лет. – с. 38.
39 там же. – с. 67, 125.
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ського князя був відповіддю на набіг ятвягів: «тое же зимы ходи романъ 
мьстиславичь на ятвягы отомъщиваться: бяхуть бо воевали волость его. 
и тако романъ вниде в землю ихъ. они же не могучи стати противу силѣ 
его, и бѣжаша в свои тверди, а роман пожегъ волость ихъ и отъмъстився, 
возвратися восвояси»40. можливо, тоді було укладено першу волинсько-
ятвязьку угоду. Зате в літописі Галицько-волинському звістки про ятвягів 
трапляються досить часто, у відповідності з реальністю тогочасного жит-
тя на порубіжжі русі із їхньою землею.

ятвязька загроза постійно нависала над волинню. коли по смерті 
лєшка Білого (1227 р.) данило і василько на прохання конрада і мазо-
вецького вирушили йому на допомогу проти краківського князя володис-
лава, вони «остависта же в Берестии володимера пиньскаго и угровьчаны, 
и берестианы, стеречи земли от ятвязь»41. якщо вірити галицькому літо-
писцеві, то похід у березні 1238 р. на добжиньських рицарів, що захопили 
волинське місто дорогичин, спочатку був спрямований проти ятвягів42.

війни з ятвягами романовичі вели і в 40-і роки. важливо відзначити, 
що після вдалого походу галицько-волинської раті спільно з польським 
військом до ятвязької землі, ймовірно,на початку 1246 р.43, переможе-
ний ворог уперше (якщо виходити з літопису) запропонував переможцеві 
укласти мирну угоду: «събрася вся земля ятвязьскаа, и прислаша къ да-
нилу небяста, рекуще: «оставь намъ ляхы, а сам пойди миренъ изъ землѣ 
нашеа». данило не побажав порушити угоду з поляками і продовжив ві-
йну44.

1253 р. данило романович із сином левом вдерся до ятвязької землі 
(набіг ятвягів на волинську землю, що викликав цей похід, у літописі не 
відбито), розгромив їхні загони і убив їхнього вождя стекинта. у відпо-
відь «коматови (один із ятвязьких старійшин. – М. К.) же приехавшю отъ 
ятвязь, обещевающимся имъ въ работѣ быти»45, тобто визнавались покір-
ність, васалітет і обіцялось сплачувати данину й виконувати повинності. 
та взимку 1254/55 р. ятвязька земля була знову завойована і розорена да-
нилом, котрий взяв безліч полонених і здобичі. тоді «ятвязи се, послаша 
послы своа и дѣти своа46 и дань даша, и обещевахуся работе быти ему и 

40 летопись по ипатскому списку. – с. 471.
41 Галицько-волинський літопис. – с. 90–91.
42 там же. – с. 98.
43 Грушевський М. Хронольогія... – с. 33.
44 Галицько-волинський літопис. – с. 110.
45 там же. – с. 116.
46 у заручники, що було типовим при укладенні угод із народами, що жили в умовах 

родоплемінного ладу.
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городы47 рубити въ земли своей»48. але для цього знадобилось поставити 
ятвягів на межу загибелі. 

жорстока, об’єктивно-історично необхідна для забезпечення 
північно-західних рубежів волині, політика страхання ятвягів поступово 
приносила наслідки. взимку 1273/74 р. галицькі й волинські князі ви-
ступили в похід проти ятвязьких князьків, що напали на їхні землі. літо-
писець із задоволенням відзначає, що ятвяги «не смѣша битися с ними... 
и посемь приехаша князи ятвязьсции... ко львови и вълодимерови, 
и мьстиславу, мира просяче събѣ. они же одва (неохоче. – М. К.)  
имъ даша миръ, и ради быша ятвязѣ о мирѣ»49. навряд чи всі ці русько-
ятвязькі угоди були письмовими.

особливої уваги заслуговує, на мій погляд, оповідь волинського лі-
топису про надсилання володимирським князем володимиром василь-
ковичем у кінці 1287 р. валки хліба голодуючим ятвягам. літописне по-
вістування залишає можливість побачити в ньому ознаки торговельної 
угоди: «ятвязѣ послаша послы своа к володимерови, тако рекучи:... 
«пошли, господине, к намъ жито свое продавать, а мы ради купимъ»... 
вълодимерь же из Берестиа посла к нимъ жито, в лодияхъ по Бугу, съ 
людьми з добрыми, кому вѣря»50. 

Близько по тому урветься Галицько-волинський літопис, єдине сис-
тематичне джерело з історії взаємин русі з литвою і ятвягами. та й неза-
баром самі ятвяги зникнуть з історичної карти Європи, будучи винищені 
й поглинені німцями-хрестоносцями. історичні ж шляхи русі й литви ще 
протягом кількох століть залишатимуться близькими і паралельними, ча-
сами вони складатимуть спільну державу. та все це станеться набагато 
пізніше, починаючи з другої половини ХіV століття.

Mykola Kotlyar

The Grand Duchy of Lithuania and the Yatvyg’s land on pages of the 
Galitsko-Volynsky chronicle of the 13th century

In article the Galitsko-Volynsky chronicle of the 13th century concerning the 
relations of Galitsk Rus’ with the Lithuanian Duchy and the Yatvyag’s land are 
analyzed. In spite of the fact that old Rus’ and foreign sources put accents mainly 

47 тобто, замки, опорні осередки галицького князя на своїй землі.
48 Галицько-волинський літопис. – с. 119.
49 там же. – с. 131.
50 там же. – с. 134.
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on military operations between Rus’ and its northwest neighbors, Lithuania and 
the Yatvyag’s land, the relations between them developed peacefully. They were 
integrated by a territory community (a northwest corner of Eastern Europe); 
natural commercial and other relations which are confirmed by archeologists; 
constant need to defend from aggressive neighbors of Poland and Austria, and 
since the 13th century – German crusaders who won Baltic at the beginning of 
this century.

From the beginning of specific dissociation of Rus’, the first Lithuanian 
breeding unions are formed also; their leaders start interfering with the Rus’ 
affairs. For its part, the Russian princes seek to use the Lithuanian princes 
in own interests. All this did the mutual relations intense, led to fighting col-
lisions. However Lithuania and yatvyags respected only force, and therefore 
it isn’t surprising that in process of power strengthening of Romanovich in 
the Volyn’ land, their relations with these both protostate associations began 
to gain contractual character. Most of all it was shown at board of the Lithu-
anian prince Mendovg. After murder by Lev Danilovich the Lithuanian prince 
Voyshelk, trust between ruling circles of Lithuania and Galitsko-Volynsk Rus’ 
was forever lost.
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