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УГОРСЬКА ПАРТІЯ В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИЧНОГО 
РОЗВИТКУ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Однією з найменш вивчених є проблема існування та діяльності політичних партій 
i угрупувань в Галицько-Волинській державі. Дані питання в історіографії окремо не 
розглядалися, а більшість істориків до тих чи інших подій та боярських партій звер-
талося лише в контексті опису ходу певних історичних подій.

Зазначимо, що існування боярських партій визнає переважна більшість істориків1 
і лише М.Дашкевич вважає, що поділу на партії не існувало2. Подібної точки зору 
дотримувалася і К.Софроненнко, яка, не наголошуючи на існуванні попередників, 
вважає, що “боярських партій в Галицькій Русі не було, а мали місце лише суперечності 
між окремими групами бояр, основна ж лінія всіх бояр була єдиною – зробити своє 
панування міцним”3. Такі погляди значно розвинув О.Майоров. На його думку, немає 
жодних підстав говорити про існування боярських партій, адже в умовах безпосеред-
ньої демократії, що була основним принципом державно-політичного устрою земель-
волостей Давньої Русі, могла існувати лише одна-єдина партія, партія більшості. 
Всяка політична діяльність, веде він далі, яка суперечила волі й інтересам більшості, 
зазнавала невдачі, оскільки загальноміські та загальноземські інтереси завжди стоять 
вище інтересів окремих угрупувань, якими б вони не були. На його думку, в той чи 
інший період можна говорити про наявність прихильників чи ворогів того чи іншого 
князя, того чи іншого політичного рішення, поява яких була відповіддю на виклик 
конкретних політичних реалій, а не наслідком суперечностей4.

Представники першого погляду в Галицько-Волинській державі виділяють такі 
партії: партію Ярослава5, опозиційну щодо Ярослава Осмомисла партію (“партію 
невдоволених”6), партію Володимира Ярославича7, партію Романа (Романовичів)8, 
партію Романа Івановича Берладника9, партію Ігоровичів10, партію Ярослава Пере-
сопницького11, белзьку партію12, партію боярина Володислава13, угорську партію14, 
польську (мазовецьку) партію15 тощо. Ряд заміток щодо існування боярських партій 
робили М.Петров, В.Соловйов, І.Катаєв та ін. дослідники, але чогось нового в розробку 
теми не внесли. В їхніх роботах наголошується на тому, що існувала єдина боярська 
партія, яка перебувала в постійній опозиції щодо князів чи польських та угорських 
королів16.

Не до кінця вивченою залишається історична доля тих чи інших партій та час 
припинення їх діяльності. Так, М.Смирнов уважає, що будь-яка політична активність 
боярства і, зокрема, угорської партії зникає після 1249 р. та пояснює це відмовою 
руських, польських та угорських князів і королів від боротьби за галицький стіл17. 
І.Шараневич сходження з політичної арени угорської партії відносить до 1233 р.18

Дискусійними залишаються й причини, що призвели до невдач опозиційних щодо 
Романовичів партій. Так, М.Смирнов основну причину невдач вбачає в боярській 
міжусобиці, в певних особистих симпатіях та антипатіях, відсутності чіткої програми 
дій. Дослідник зазначає, що “…галицькі бояри – це люди, які займали певні посади 



182

Андрій ПЕТРИК

відповідно до свого багатства. Вони могли творити партії на користь того чи іншого 
кандидата, а помилившись, одразу ж творили нову партію на користь іншого князя, 
і так ішло безконечним пошуком якогось ідеалу княжої влади”19.

Аналіз Київського та Галицько-Волинського літопису дозволяє твердити про іс-
нування в Галичині та Волині окремих боярських політичних партій. Їхня поява була 
спричинена як послабленням реальної сили князя, так і різким зростанням політичної 
сили боярства за активної підтримки міського патриціату. Економічне посилення 
боярства в результаті поєднання вотчинної і службової системи землеволодіння та 
патриціату, в результаті бурхливого розвитку ремесла, торгівлі та лихварства поста-
вило панівні верстви населення в становище реальної й провідної соціальної сили, 
створило серйозні підоснови для її політичних претензій. Їх воля набула ролі чи не 
вирішального фактора в ході князівських міжусобиць. Терміни “галичани”, “звини-
городці”, “володимирці”, “люди”, “мужі” тощо все частіше й частіше з’являються на 
сторінках літописів і стають своєрідним євфемізмом, що покриває боярсько-патри-
ціальну еліту. Ці “галичани” запросто садять на стіл власних претендентів і так само 
легко скидають їх. На жаль, у літописах та історичній літературі механіка цих явищ 
залишається невисвітленою і не до кінця усвідомленою. Відзначимо і те, що боярство 
ніколи не було монолітним і єдиним у своїх прагненнях організмом20. Його роздирали 
внутрішні суперечності як політичного, так і особистого характеру. Зіткнення інтересів, 
цілей, симпатій і антипатій, планів, амбіцій являло собою досить важливий фактор, 
що недостатньо враховується дослідниками при характеристиці і аналізу боярських 
партій та угрупувань. Зазначимо, що існування протилежних і ворогуючих партій 
простежується практично по всій Європі21. У багатьох європейських містах партійна 
боротьба мала характер боротьби двох найбільш впливових родів. На Русі це найкра-
ще простежуєтся у Новгороді на прикладі боротьби Мирошкиничів та Мишаничів22. 
Подібна боротьба родів простежується в Києві23, Галичі24 тощо.

Уперше проугорська орієнтація частини “галицьких мужів” простежується в подіях 
1188-1189 рр. Разом з прихильниками Володимира Ярославича і противниками Ро-
мана ця група склала серйозну опозицію Романові Мстиславичу. Можливо, що саме 
прагнення волинської партії та краківського столу нав’язати в Галичині свої впливи 
і призвели до створення тут угорської партії. Певну роль у її появі відіграла й Угор-
щина, що не була зацікавлена в посиленні тут польських позицій.

Певні спроби свого волевиявлення дана партія робила і при першому приході Ро-
мана Мстиславича до Галича, але це призвело до жорстокого винищення її світських 
та духовних провідників, конфіскації в опозиції земель та вигнання лідерів опозиції 
Кормильчичів25.

Супроти Романа організовується серйозна боярська коаліція. В той же час угорський 
король із військами виступає проти Романа. Разом з прихильниками князя Володи-
мира, проугорсько налаштованим боярством ця група склала серйозну опозиційну 
силу. Л.Войтович припускає, що змовники могли пропустити угорські війська через 
карпатську лінію оборони і князь Роман був заскочений зненацька26. Завдяки цьому 
Бела ІІІ, не зустрівши серйозного опору, вступив у Галич, посадив тут свого сина Анд-
рія, а управління віддає в руки галицьких бояр. Щоб гарантувати його безпеку, в Угри 
забрали заручників із знатних боярських родів27. Можна припустити, що одночасно 
було укладено якусь угоду між уграми та боярством. Суть цієї угоди нам не відома, 
але певні її положення можемо виокремити. Так, до жорстокого конфлікту боярства 
і угрів призвели якісь таємні переговори Бели та київського князя Святослава Всево-
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лодовича. Можна погодитися із Д.Зубрицьким, який не відкидав можливості обіцян-
ки віддати частину Галичини (Перемишльського або Теребовлянського князівства) 
київському князеві28.

Реакція галицького боярства на дії угрів була швидкою. На противагу окремі пред-
ставники партії висувають кандидатуру Ростислава Берладника. Однак ця реакція 
була спонтанною і, напевно, не узгодженою всередині партії, оскільки частина тих 
бояр, чиї діти і брати були в заставі в угрів, не підтримала таких дій. Не забарилася 
й реакція угрів, що почали повторно водити боярство до присяги29.

Убивство уграми Ростислава Берладника, їхнє жорстоке ставлення до галичан 
призводять до послаблення позицій партії та швидкого вигнання угрів30. Якщо вірити 
повідомленням В.Татищева, то невдоволення уграми перекинулося і на представників 
угорської партії31. Послабленню угорської партії сприяло повернення із угрів Воло-
димира Ярославича, його воскняження та підтримка краківського та володимиро-
суздальського столу.

Не набувши значних політичних впливів та через швидке порозуміння з галицькою 
більшістю Володимира Ярославича, підтримку впливового тестя, “угорська партія” 
змирилась із владою цього князя. Можемо припустити, що Володимир Ярославович, 
розправившись із найбільш активними опозиціонерами та різноманітними наданнями 
служб і земель, зумів привернути на свій бік більшу частину партії.

Лише після смерті Володимира Ярославича партія знову почала повертати собі 
давні позиції у суспільстві. Реконструювати її подальшу історичну долю можна за 
допомогою польських хронік Віцентія Кадлубека та “Великопольської хроніки”32. 
Ймовірно, що, не бажаючи чергового воскняження в Галичі Романа, посилення його 
позицій, представники угорської партії уклали якісь домовленості із представниками 
партії Володимира та погодилися на прихід польського князя Лешка, обіцяючи послух 
та виплату усіх податків. Однак, за вістками хронік, бояри виношували якісь інші 
плани, бо міста здавали з боєм, а в самому Галичі збирали значні військові сили33. За 
В.Татищевим, галичани, на противагу полякам і Романові, висувають кандидатуру 
Ростислава Рюриковича34, але зазнають невдачі.

Новий прихід до Галича Романа Мстиславича боярство зустріло досить вороже. 
В.Кадлубек зазначає, що прагнучи не пустити у місто Романа, вони навіть пропону-
вали польським воєводам великі дари35. Галицьке боярство розуміло небезпеку, яка 
виходила від цього князя, передбачало обмеження своїх прав та майбутні репресії. 
В результаті цих репресій більшість ворогів сильної князівської влади були або вини-
щені36, або вигнані в Угорщину чи Пониззя. Можемо погодитися з думкою В.Пашуто, 
що конфіскованими у опозиції земельними володіннями Роман Мстиславович значно 
зміцнив князівський домен37. Частина з цих земель могла перейти і до волинських 
бояр, які прийшли до Галича зі своїм князем.

Смерть Романа Мстиславича під Завихвостом спричинилась до чергового підйому 
партії. Зазначимо, що посиленню угорської боярської партії у той час сприяло й те, що 
на Галичину і Волинь практично одночасно напали дружини київського князя Рюрика 
та чернігівських Ольговичів, яких прикликали Кормильчичі. Події в Галицько-Волинсь-
кому князівстві привертають увагу і малопольського столу. Навесні 1206 р. паралельно 
із наступом противників Романа Мстиславича на Галич та Володимир напали ляхи. 
Ймовірно, що цього ж року була підписана якась угода про розподіл сфер впливу. 
Галичина потрапила під опіку короля, Волинь – польського князя. Розуміючи, що 
власними силами йому не втримати Волинь, краківський князь відновлює відносини 



184

Андрій ПЕТРИК

з угорським королем, метою яких було створення військового союзу. Союз було скріп-
лено відісланням Данила до угорського двору, Василько з Анною залишився в Кракові. 
На позиції угорської партії в середовищі бояр значно впливало й те, що військовий 
потенціал Угорського королівства був набагато сильнішим від польського князя.

Можливо, що орієнтація представників угорської партії на Ігоровичів була викликана 
не стільки дружніми контактами, як прагненням не допустити зближення угорського 
короля Андрія ІІ із переяславським князем Ярославом, сином суздальського князя 
Всеволода Велике Гніздо. Представники угорської партії поступово привчають Іго-
ровичів до власної концепції розвитку Галицького князівства. Але сподівання на 
контроль над Ігоровичами не справджуються, що призводить до чергового прикли-
кання угрів на чолі з Бенедиктом Бором Лисим та вигнання князів. З літописних 
повідомлень випливає, що в той час провідну роль серед проугорсько налаштованого 
боярства відігравали Ілля Штепанович та Юрій Витанович, колишні представники 
партії Володимира Ярославича.

Але й угри не виправдовують надій своїх прихильників. До того ж ,угри на чолі 
з угорським воєводою Бенедиктом (Бором Лисим) відзначилися жорстокістю щодо 
галичан і в першу чергу бояр38. У такій ситуації частина галицького боярства (віро-
гідно, та, що орієнтувалася на волинських та інших руських князів) звертається до 
них по допомогу, зокрема до Мстислава Ярославича Німого. Проте це звернення не 
знайшло одностайної підтримки серед боярства, бо найбільш потужна їх частина 
й надалі орієнтується на угорського короля Андрія.

Це зумовило другий прихід Ігоровичів, що відбувся за підтримки угорського ко-
роля. Вдруге прийшовши у Галичину, Ігоровичі приводять із собою значну частину 
чернігівських та сіверських бояр, які значно потіснили в майновому та політичному 
плані галицьких бояр, переважно представників угорської партії. Одночасно Ігоровичі 
вживають контрзаходів щодо усунення проугорськи налаштованих бояр та, можливо, 
винищують угорський та місцевий етнічний елемент. Особливо відчутно це вдари-
ло по Перемишлю, що, ймовірно, належав Володиславові Кормильчичу39. Це знову 
викликає невдоволення проугорського угрупування, що призводить до винищення 
Ігоровичами 500 бояр в так звану “Варфоломіївську ніч”40, зокрема Юрія Витановича 
та Іллі Щепановича (Степановича).

Володиславові Кормильчичу, Судиславові Бернатовичу та Філіпові з Вишні разом 
з іншими представниками угорського напрямку вдалося втекти до угрів, привести 
звідти “отчича Данила” з волинськими та угорським військами й за допомогою дріб-
них закулісних інтриг та власного авторитету домогтись розправи над Ігоровичами 
і “воскняження” в Галичі Данила Романовича. Можливо, що страта князів мала не 
лише характер помсти, але й була своєрідним застереженням для інших князів, які б 
зважилися на подібний вчинок.

Згодом проугорськи налаштованому галицькому боярству і, зокрема, Володиславові 
Кормильчичу вдалося позбутися угрів, переконати княгиню Анну покинути галицьку 
землю, витіснити із Галичини волинське боярство і, фактично, очолити князівську ад-
міністрацію (“воскняжитись”) при малолітньому Данилові. Це стало можливим і через 
внутрішні проблеми в самій Угорщині41. Такими діями Володиславові на деякий час 
вдалося збалансувати прагнення галичан, уникнути нової іноземної окупації та втілити 
у життя основні програмні засади проугорської партії, а саме: розглядати князя як 
першого серед рівних, отримання тих же прав, що їх мали угорські барони, перебрати 
правління до своїх рук, вести самостійну зовнішньополітичну діяльність тощо.
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Невдоволення Анни збіглося з невдоволенням самих угрів втратою Галича й та-
кою нахабною самостійницькою політикою проугорськи налаштованого галицького 
боярства. У результаті угорського походу княгині Анні повернули стіл та регентство. 
Володислава, Судислава і Філіпа ув’язнили, а майно їхнє конфіскували. Два останні 
зуміли відкупитись, а Володислава відведено в Угри, де він незабаром знову отримує 
волю й прихильність короля. Однак, скориставшись важкою політичною ситуацією 
в Угорщині, активною політикою щодо Галича краківського столу і його протистояння 
з уграми, кількамісячним “безкнязівством” у самому Галичі, визволенням з полону, під-
тримкою галичан та проугорськи налаштованого боярства, цей непересічний боярський 
лідер повертається до влади й офіційно сідає на княжому столі42, чим, фактично, запо-
чатковує нову князівську династію. Можемо погодитися з припущенням М.Кордуби 
та Л.Войтовича43, що, ще перебуваючи у вигнанні в Уграх, Володислав знайомиться 
тут з причинами та ходом болгарського антивізантійського повстання, яке в 1185-1187 
рр. призвело до утворення Другого Болгарського царства та нової правлячої династії 
братів Івана та Петра Асенів – вихідців з місцевого боярського роду.

Факт “воскняження” боярина в Галичі становив серйозну загрозу князівській владі 
на всіх територіях колишньої Київської Русі та викликав обурення й занепокоєння 
князівського прошарку, бо “не пристоїть бояринові князювати в Галичі44”. Першим на 
це зреагував Мстислав Пересопницький, сподіваючись повернути собі Галич. Опираю-
чись на групу прихильних щодо себе місцевих бояр, імовірно, колишніх представників 
партії Володимира Ярославича, він розпочинає підготовку до походу. Нав’язавши 
контакти з Лешком та представниками польської партії й партії Романовичів у Галичі 
та Володимирі, князь зумів залучити собі на допомогу військові сили Романовичів та 
белзького князя Олександра. Їм назустріч виступив сам Володислав Кормильчич із 
боярськими та найманими військами. Під час битви на р.Бібрці останній, хоча й був 
розбитий, зумів утримати за собою Галич та князівський стіл. Кінець правлінню Во-
лодислава Кормильчича поклала Спишська угода 1214 р. – порозуміння польського 
князя Лешка та угорського короля Андрія. В результаті угоди було укладено шлюб між 
малолітніми Коломаном та Соломеєю, в Галичі посадили угорську залогу та Коломана, 
що отримав королівський титул. За нею, Лешко дістав Перемишль та забузькі землі 
з Берестям, Угровськом, Комовом та Стовп’ям. Як компенсацію за них, Романовичі 
отримують Володимир45.

Щоб ізолювати Володислава та його впливи у Галичині, унеможливити повернення 
до Галича, його ув’язнили та вислали до Угорщини. Більше згадок про цього боярина 
ми не маємо, але літописець неоднозначно натякає на гірку долю “вигнанців” – його 
дітей та роду46.

Наступний етап діяльності “угорської партії” пов’язаний з ім’ям Судислава Бернато-
вича47, що з 1216 по 1234 рр. є незаперечним її лідером. Економічну і політичну міцність 
боярина посилював той факт, що його зятем був угорський воєвода Філя (Фільній). 
Своє коріння він міг виводити з тієї ж Угорщини48. Ймовірно, що його як нового лідера 
могли висунути й самі угри, прагнучи зберегти свої впливи в Галичі та не допустити різкої 
переорієнтації представників партії після заслання Володислава та його родини.

Судислав як могутній та впливовий боярин уперше з’являється на сторінках літо-
пису, коли разом з Володиславом та Філіпом з Вишні втікає до угрів під час боярської 
різанини у 1208 р. Відтоді він постійно виступає на сторінках літопису як активний 
втілювач власних та партійних далекосяжних планів. Можемо припустити, що Су-
дислав був серед тих, хто брав активну участь у викупі та страті Ігоровичів. В 1209 р., 
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заплативши великі гроші, він зумів уникнути угорського полону. Знову цього лідера 
проугорськи налаштованого боярства зустрічаємо під 1219 р., коли він із своїми 
однодумцями, не бажаючи воскняження в Галичі Мстислава Удатного, знову кличе 
князя Данила на “отчий стіл”49. Однак князь не встигає, в Галичі сідає князь Мсти-
слав, а угорсько налаштоване боярство та угорський намісник Бенедикт із залогою 
утікають в Угри, де розпочинають підготовку до нового походу. Дізнавшись про його 
початок, від князя Мстислава відокремлюється Городок, у якому сиділи “Судиславові 
люди”, що й вирішило боротьбу за галицький стіл на користь “угорської партії” та 
угорсько-польського війська. В Ярославі в той час перебувала жінка кормильчича 
Нездила, теща місцевого воєводи Давида Вишатича й вірна прихильниця Судислава. 
Однак незабаром Судислав із членами своєї партії потрапляє в полон до Данила, але, 
зумівши вимолити у князя Мстислава прощення, отримує в посідання Звенигород-
ську волость зі Звенигородом. Коломана узято в полон, відіслано в Торчевськ і після 
тривалих переговорів видано уграм, імовірно, що не без сприяння “угорської партії”, 
яка знову відновлює свої провідні позиції.

Літопис нічого не говорить про життя боярина Судислава в період 1219-1229 рр. 
Але можемо припустити, що, поступово втершись в довіру до князя, він стає його 
першим дорадником та виконавцем для особистих доручень. Залишаючись й надалі 
лідером угорської партії, Судислав із Глібом Зеремійовичем, фактично, рятують від 
повного фіаско короля Андрія50, а згодом змушують свого князя до розриву з Данилом 
Романовичем. Зазначимо, що в той час представники даної партії всілякими методами 
намагалися розірвати дружні контакти Данила Романовича та Мстислава, небезпід-
ставно вбачаючи в них небезпеку нового об’єднання Галичини та Волині, й прагнули 
приєднати Мстислава до угорських політичних планів. В 1222 р. було укладено угоду 
з Угорщиною про визволення з полону Коломана з Соломеєю та інших угорських 
феодалів, що перебували в Торчевську. В результаті цієї угоди король Андрій від імені 
Коломана зрікся прав на Галич.

У той же час, угорська партія примирилася із Мстиславом Удатним і за його під-
тримки проводить активну антиволинську політику. Саме під тиском Мстислава Удат-
ного Данило Романович був змушений повернути Белз Олександрові Всеволодовичу. 
Посилення Романовичів призвело до створення в 1224 р. антиволинської коаліції, до 
якої увійшли галицький князь, белзький князь, половці хана Котяна та війська Воло-
димира Рюриковича Київського. У відповідь Романовичі звернулися за допомогою до 
краківського князя Лешка і в 1225 р. на переговорах в Перемилі домоглися миру51.

Успіхи партії, підкорення своїм впливам галицького князя спичинили короткочасне 
примирення з Мстиславом Удатним, що призвело до значного посилення боярства. 
Це викликає чергову конфронтацію між боярством та галицьким князем Мстиславом. 
Цілком можливо, що останній виношував навіть плани винищення проугорського 
боярства за допомогою свого половецького тестя Котяна. Боярин Жирослав, взнавши 
про ці плани, повідомляє про це усе боярство і спільно з ними утікає в Перемишльську 
землю, що становило серйозну загрозу для галицького князя. Шляхом тривалих пере-
говорів і через посередництво книжника та священика Тимофія Мстиславові вдалося 
примиритися із боярством. Жирослава позбавили володінь та вигнали із князівства52. 
В свою чергу, боярство вкотре зуміло послабити становище Мстислава. Зміцнюючи 
зв’язки з Угорщиною, бояри змусили Мстислава віддати за королевича Андрія доньку 
Марію, передати йому Перемишль, а згодом, через Семюнка Чемного, переконати угрів 
покинути город53. Це викликало нове втручання угрів у галицькі справи. Ними було 
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взято Перемишль, Звенигород, Теребовлю, Тихомль. Союзником угрів був батько Со-
ломеї Лешко Краківський, який послав із ними свого воєводу Пакослава. На допомогу 
Мстиславові прийшли Данило та Василько Романовичі, що дало змогу галицькому 
князеві потіснити угрів. Імовірно, що остаточна поразка угорсько-польських військ 
не входила до планів угорської партії та її лідера Судислава Бернатовича.

Позиції угорської партії були настільки сильними, що Мстислав не почуваючи 
себе впевненим у місті та взнавши, що якась частина бояр пропонує Галич Данилові 
Романовичу, вирішує покинути Галицьке князівство54. Під тиском Гліба Зеремійо-
вича та Судислава він передає Галич уграм, залишивши собі Пониззя із Торчеськом. 
Унаслідок таких дій центральна і західна частини Галицької землі перейшли до рук 
представників “угорської партії”, яка в черговий раз посадила на стіл свою маріонет-
ку – угорського королевича55.

Якщо коротко схарактеризувати тогочасну політику Судислава Бернатовича, то 
потрібно зазначити, що вона опиралась на угорську економічну та політичну підтримку, 
а за головну мету ставила обмеження централізованої княжої чи королівської влади.

Серед числа активних помічників Судислава можемо виділити Лазара Домажи-
рича, Семюнка Чермного, Жирослава, Гліба Василевича, Клим’яту з Голих Гір, Гліба 
Зеремійовича тощо. Потрібно зазначити, що Гліб Зеремійович та Судислав Бернато-
вич зберігали свої позиції при усіх змінах галицьких князів та угорських правителів, 
що можна пояснити як адміністративними посадами, так і фінансовою і військовою 
незалежністю та могутністю (великі кошти, двір у Галичі, власні військові загони 
(полки) тощо). Окрім того, потужні проугорськи налаштовані осередки знаходились 
у Перемишлі, Городку, Ярославі, Звенигороді тощо. Впливи даної партії в Галичині 
значно зросли після видання угорським королем у 1222 р. ряду прав та привілеїв для 
місцевого нобілітету (т.зв. “Золота булла”). Саме це дозволило галицькому боярству 
отримати право несплати податків, гарантувало деякі особисті свободи та право не-
обмеженого володіння волостями та отчинами56.

Смерть в 1227 р. польського князя Лешка спричинила нове посилення боротьби 
за Галич. 1228 р. відбувся спільний похід на Галичину чернігівського та київського 
князів, який завершився мирною угодою з королевичем Андрієм та його регентом 
Судиславом57. Подальші літописні звістки відзначають, що протягом 1228-1233 рр. 
великий боярин Судислав продовжував відігравати провідну роль у політичному 
житті Галицької землі, брав активну участь у подальшій боротьбі за Галич із поляками 
та Данилом, неодноразово укладав угоди з пропольською партією, захопив Пониззя 
тощо. У відповідь Данило Романович здійснив похід на Галич, узяв місто, спалив двір 
Судислава, завдав йому поразки на Пониззі і вкотре сів у Галичі. Непокірний боярин 
із частиною бояр утік з королевичем Андрієм, а більшість з угорської партії ненадовго 
перейшла на бік князя58.

Політика Данила Романовича, спрямована на зменшення процесів децентралізації, 
лобіювання інтересів “партії Романовичів” та волинського двору, незабаром призводить 
до нового виступу угорської партії, яка об’єднується із партією Олександра Белзького, 
польською партією та прочернігівським угрупуванням.

Починаються відкриті виступи та численні змови. Літопис їх знає декілька. Однією 
з найбільших була змова белзького князя Олександра, Филипа з Вишні, перемишль-
ських бояр та Молибоговичів. Однак вона була розкрита. Князь Олександр позбувся 
Белза. Молибоговичів ув’язнено і позбавлено володінь, частина боярства втекла до 
Перемишля59. Доля ж Филипа невідома, але можемо припустити, що й він позбувся 
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володінь чи був знищений. Інша частина бояр, боячись репресивних дій, укотре пе-
реходить на бік Данила Романовича.

Від остаточної поразки угорську партію рятує боярин Володислав Юрійович60 та 
втручання у Галицькі справи угорського короля Андрія ІІ. Угрів підтримали боярство 
Ярослава та галицькі бояри на чолі з Клим’ятою із Голих Гір, що дало їм змогу знову 
посісти Галич. Серйозного удару позиціям Данила завдала невмотивована здача великим 
боярином Мирославом Дядьком стольного Володимира та передача Белза і Червена 
Олександрові Всеволодовичу белзькому. В той час в Угорщині з’являється оновлений 
проект “Золотої булли” (1231 р.), що призводить до нового підйому проугорського 
руху та переходу Галичини та частини Волині під владу Угорщини. Внаслідок таких 
подій на 1232 р. Галичина знову опинилась у руках угрів та проугорської партії.

На 1233-1234 рр. припадає остання спроба Судислава оволодіти Галичем, але 
й вона зазнає невдачі через перехід на бік Данила більшості боярства, зокрема таких 
потужних лідерів, як Гліба Зеремійовича, Володислава Юрійовича та Доброслава 
Суїдича (Суддича). До зменшення впливів угорської партії також призвели ряд вій-
ськових невдач угрів та “угорської партії”, боязнь її представників втратити свої землі, 
прагнення переважної більшості галичан позбутися впливу угрів. Остаточним ударом 
стала раптова смерть королевича Андрія, що змусила Судислава утекти в Угорщину 
і остаточно припинити спроби оволодіти Галичем. Такій ситуації значно посприяла 
зміна престолонаслідника та активізація в Угорщині децентралізаційних процесів61.

Можливо, що безперешкодний вихід угорської залоги та невгамовного Судис-
лава з Галича відбувся в результаті якоїсь угоди між Данилом та уграми й угорської 
партією62. Це остання звістка про Судислава Бернатовича, й він безслідно зникає 
з літописних сторінок.

Можна не погодитись із твердженням І.Шараневича, який до 1233-1234 рр. відносить 
остаточний занепад угорської партії й пов’язує це з упокоренням Семюнка Чермного 
та сходження з політичної арени Судислава й Жирослава. На його думку, їй на зміну 
приходить т.зв. “чернігівська партія” з новими лідерами Доброславом, Григорієм та Бо-
рисом Межибозьким63. Відзначимо, що угорська партія не припинила свого існування, 
а згадані дослідником лідери, як випливає із подальших літописних вісток, були актив-
ними прихильниками та лідерами угорської партії. Однак погоджуємося із припущенням 
М.Грушевського про незначне розпорошення та послаблення сил угорської партії64. Саме 
з ними пов’язана наступна і завершальна сторінка діяльності угорської партії із такими 
лідерами, як Доброслав Суїдич (Суддич, Судиславович) та Григорій Васильович65.

У 1235 р. угорський король Бела IV, після укладання миру Данила Романовича із 
ворожим уграм австійським герцогом Фрідріхом ІІ66, був змушений відмовитися від 
втручання у галицькі справи, що значно послабило позиції партії. Боярство змушене 
звернути свої погляди на чернігівських князів, посприяти їхньому воскняженню 
в Галичині. Щоб послабити позиції Романовичів, вони організували похід супроти 
союзної Волині Литви. Однак цей похід призвів до втрати чернігівськими князями 
Галича, здачі міста двірським Григорієм Васильовичем та втечі Ростислава Михай-
ловича до угрів.

Черговий підйом політичної ролі партії відбувається після татарської навали. Га-
лицьке боярство, фактично, захопило всю політичну та економічну владу. Великий 
боярин та лідер угорської партії Доброслав Судиславович у спадок від батька отримав 
Пониззя, долучив його до “коломийської солі”, яку отримав за відхід від угорської партії 
та батька. Втративши надію на допомогу угрів чи Олександра белзького, вступивши 
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у переговори з чернігівськими князями, він усіляко сприяє їхнім зазіханням на Галич 
і навіть надає чернігівському боярству та субвасальним до себе боярам у “тримання” 
галицьку сіль. Це суперечило волі Данила Романовича, що планував ці володіння 
надати прихильним собі боярам. Скориставшись слабкістю влади Данила, Доброслав 
у 1241 р. “воскняжується” на Пониззі, а Григорій Васильович на Перемишльщині. Це не 
викликало якогось серйозного опору з боку галицького князя. Імовірно, що, не маючи 
змоги відкрито стати на конфлікт із боярськими олігархами, князь зумів пересварити 
цих бояр, а згодом і усунути з політичної арени. Незгоди й відкрите ворогування між 
двома найвпливовішими на той час боярами, їх численні скарги один на одного спри-
чинились до їхнього арешту, і можливо, страти. Принаймні, це остання звістка про цих 
бояр, а про їх подальшу долю можна лише здогадуватися. Повернувши таким чином 
собі Галич, Данило Романович розпочав придушення інших опозиційних центрів.

Потужними осередками угорської партії були Перемишль, Угоровськ, Звениго-
род, Ярослав та Городок. Наймогутнішим був Перемишль, де в боротьбу з Данилом 
Романовичем включається і церква. Однак у 1241 р. двірський Андрій утихомирює 
опозиційний Перемишль, страчує перемишльського єпископа та ув’язнює співця 
Митусу67, розганяє опозиційних бояр. Окрім того, князь Данило позбавив сану уг-
ровського єпископа Іосафа, який самовільно (цілком імовірно, що при підтримці 
боярства) посів єпископський стіл.

Частина опозиційних проугорськи налаштованих бояр утекла з Галичини, але 
не припинила своєї боротьби з Данилом. Встановивши контакти з чернігівським 
угрупуванням та її кандидатом – князем Ростиславом Михайловичем, вони спільно 
з уграми садять його у Галичі, здійснюють невдалий похід на Перемишль. Дана акція 
зазнає невдачі, і до Щекотина спільно з галичанами та князем Ростиславом утікає 
галицький єпископ Артемій68.

Опозиціонером щодо Данила і активним учасником проугорської політики галицького 
боярства була Болоховська земля, вперше згадана у літописі під 1150 р.69 Археологічні 
дослідження показали, що даний регіон у ХІІ-ХІІІ ст. був економічно розвиненим 
і густозаселеним краєм, а більшість його центрів виникли у процесі феодалізації 
краю з необхідності його оборони від половецьких вторгнень70. В соціальному плані 
болоховські укріплені центри були або оборонними укріпленнями, або феодальними 
замками. П.Толочко вважає їх військово-феодальними поселеннями, поряд з якими 
розташовувалися неукріплені селища, населення яких займалося землеробством, 
тваринництвом, ремеслами та військовою справою71.

Представники угорської партії тримали тісні контакти із болоховськими земля-
ми та місцевими лідерами (“болоховськими князями”), що в значній мірі походили 
з місцевих бояр. Серед її представників можемо виокремити Бориса Межибозького 
та, ймовірно, Гліба Зеремійовича. Останній у 1231 р. спільно із уграми та белзьким 
князем Олександром брав участь в поході на Галич72. В 1235 р. вони знову виступили 
супроти Данила Романовча, з’явившись під Кам’янцем у складі галицько-боярської 
опозиції, але зазнали поразки й практично всі потрапили в полон. Того ж року полоне-
них було звільнено після ультиматуму чернігівського князя Михайла73. Археологічні 
дослідження даних територій74 показали, що вона практично не зазнала руйнувань 
унаслідок походу татар 1241 р. З цього випливає, що вони добровільно визнали та-
тарську зверхність, погодившись постачати військам нових сюзеренів продовольство. 
Протатарська політика болоховських земель спичинила каральну експедицію. Було 
знищено Деревич, Губин, Кобут, Божськ, Дядьків та інші центри75. Наступний похід 
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супроти непокірного опозиційного центру Данило організував після 1252 р., коли 
завдав серйозної поразки військам Куремси. Болоховські міста зазнали нового й на-
багато більшого розорення. Було повністю зруйновано Межибоже, Болохів, Городок, 
Семоч, Жедечів та Возвягль76.

Остаточного удару угорській партії завдала перемога Данила під Ярославом у 1245 
р., смерть опозиційного боярина Володислава Юрійовича, відмова князя Ростислава 
від боротьби за Галич та ті зміни, що відбулися у галицько-угорських стосунках після 
шлюбу Лева з Констанцією та коронації Данила.

Можемо дійти висновку, що більшість істориків, зокрема радянських, услід за літо-
писцем вважають представників проугорського напрямку “лихими баламутниками”, 
“сепаратистами”, “анархістами” та руйнівниками своєї державності. Але потрібно за-
значити, що “вороги” династії Романовичів – це перш за все велике галицьке боярство 
та представники вищої церковної верхівки, які мали політичний вплив, відзначалися 
метким розумом, великими амбіціями. Не останню роль у їх могутності відігравали 
економічні чинники – контроль над важливими суходільними та торговими шляхами 
в Угорщину, Польщу, Візантію, транзит солі, торгівля хлібом, кіньми, угорським мар-
муром та склом, наявність власного ремісничого виробництва, орієнтованого на ринок, 
наявність великих землеволодінь, спадковість володінь та адміністративних посад 
тощо. Певною мірою ми можемо вважати представників угорської партії своєрідними 
галицькими патріотами, а не руйнівниками своєї держави. Вони були носіями власної 
політичної ідеї, ворожої до чужої династії, концепції сильної великокняжої влади та 
прагнень дрібного служилого боярства.
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Андрій Петрик.
Угорська партія в контексті політичного розвитку 
Галицько-Волинської держави.
На основі аналізу історіографічних та літописних джерел автор висвітлює соціальні 

стосунки всередині боярського прошарку, простежує основні етапи розвитку угорської 
партії та аналізує її роль у політичному житті держави.

Andriy Petryk.
Hungarian party is in the context of political development 
of the Halych-Volhynian State.
On the basis of analysis of historiographis and annalistic sources an author lights 

social relations within the stratum of the boyars, traces the basic stages of development of 
Hungarian party and analyses its role in political life of the state.


