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Замість передмови

У ІХ—Х ст. сформувалася перша східнослов'янська держава зі столицею в 
Києві під владою династії Рюриковичів — Київська Русь. Перші згадки про Русь 
(«хакан Рос», 839 р.) належать Бертинським анналам. За літописним оповіданням 
варязький ватажок Олег збудовує Київ 882 року і робить його столицею держави, 
яка об'єднує Русь та Новгород. Протягом наступних ста років Київська Русь 
підбиває навколишні східнослов'янські племена та деякі фінські племена на 
північному сході. Київський князь Святослав підкорив в'ятичів і розгромив 
Хозарський каганат, агресивне утворення на сході. Володимир Великий 988 року 
оголосив прийняття християнства з Візантії. Найбільшої централізації Київська 
держава досягає за Ярослава Мудрого (1019-54). Згодом відбувається поступове 
роздроблення на окремі князівства. З 1187 в літописах з'являється назва Україна, 
вжита до Переяславщини та пізніше Галичини. Первісне значення назви 
дискусійне: одні пов'язують її походження з поняттям околиці, прикордонної 
території, інші — країни, вітчизни. Після Батиєвої навали 1237-41 і погрому Києва 
головним осередком державності в Русі залишилося Галицько-Волинське 
князівство (1199–1238). 

 На жаль, джерела не зберегли майже ніяких відомостей про соціально-
економічне життя Волинського князівства. На основі даних пізнішого часу знаємо 
про сильне боярство, яке підтримувало князів і обстоювало окремішність 
Волинської землі. Зросли волинські міста поряд із старими центрами — 
Володимиром, Червеном, Белзом, Бужськом, зросло значення Луцька, 
Пересопниці і Дорогобужа.

http://uk.wikipedia.org/wiki/839
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%96


Волинь не уникнула процесу роздроблення, який в цей період відбувався на 
Русі.  Після  смерті  Мстислава  Ізяславича  (1170)  його  сини  поділили  Волинську 
землю:  Роман  одержав  Володимир,  Всеволод  —  Белз,  Святослав  —  Червен, 
Володимир — Берестя 6. 

На початку ХІІ століття Волинню правив Роман Мстиславович. Тодішня 
Волинь простягалась від землі литовської і ятвягів на півночі до степів на півдні, і 
до Київщини на сході. Головним городом був Володимир. В 1199 році князь Роман 
Мстиславович, спираючись на підтримку незадоволених бояр з Галича, приєднав 
його до Волині. Так утворилось сильне Волинсько - Галицьке князівство, яке 
чомусь пізніше історики почали йменувати Галицько-Волинським. 
Роман,користуючись підтримкою дрібних бояр, дружинників і городян, жорстоко 
подавив невдоволених "великих" бояр, які в руках тримали всю владу у Галичі і 
не корились князівській волі. У 1200 році Роман зайняв Київ. Розбив 
половців,литовців,литовців,ятвягів і мирно сусідив з мадярами і поляками. Папа 
Інокентій ІІІ пропонував йому корону короля,але він відмовився. У 1205 році був 
найсильнішим князем, літопис недаремно називав його "самодержцем всей Руси". 
Після його смерті бояри, мстячи князю,вигнали його дітей за межі князівства. У 
1214 році Польща і Угорщина розділили між собою Волинсько-Галицькі землі. У 
1219 році на трон сів Мстислав Мстиславович Удатний. Мадяри були прогнані і 
дружини Удатного увійшли в Галич...

Хижі звірі

    Міцним було велике боярство в Галичі, не таке, як у Київському та Волинському 
князівствах. Тільки у далекому Новгороді  воно було таке ж можновладне, як у 
Галичі. Далеко Галич від стольного града Києва, і не міг великий князь Київської 
Русі завжди знати, що робиться на околицях обширної землі. То ж  задеркуватість 
та зухвалість багатомаєтних галичанських бояр мали під собою вагому підставу. 
Далекість до столичного града сприяла тому, що галичанські землі пізніше від усіх 
інших руських земель одержали собі князя. До його появи встигло галичанське 
боярство розжиріти, розрослися безліч родів, що жили привільно і все більше 
багатіли, загарбували все нові землі і оселища /поселення/. А як пішло феодальне 
дроблення і поділилась Руська земля на осібні князівства, то галицькі князьки  не 
були в змозі ці зажирілі боярські роди приструнити, бо загарбали вони собі 
найліпшу землю й закабалили на ній смердів. Нічим не було зобов"язане боярство 
перед князями, адже господарська міць у них в руках була, а значить і сила. 
Багатомаєтні бояри тому й верховодили, що все їм підкорялося. Не перелічити 
оселищ, що  оволоділи  загребущі бояри. І військо у них було своє - мали вони 
власні дружини. Й часто траплялося, що князями поникали бояри. Князював тоді 
у Галичі Ярослав, недаром його Осмосмислом прозвали: розумний і хоробрий був, 
від ворога землю рідну боронив. Та й з нього насміхалися бояри, примушували 
жити по їхньому, до нього лізли у терем, як до себе додому. Нічого не було 
святого для цих хижих ненажер - не боліло у них серце за Руську землю. Аби 
тримати свою владу, вони продавали чужоземцям землю, на якій родилися. 
Загарбники легко знаходили серед них своїх посіпак. Де вже там совість і честь!. 
Володимира прогнали, а мадярських баронів прикликали на землі Галича. 

Приборкання

Тільки Роман, Данилів батько, сміливо і кріпко взяв до рук це ненаситне 
боярство. Прийшовши з Волині він круто навів з ними лад. Жорсткою силою 
натиснув на бояр - галичан. Знищував зрадників і крамольників, забирав від них 
маєтності і роздавав їх привезенним з собою волинським боярам. Зате й служили 



вони йому вірно. На таку ж вірну бойову дружину князь покладався, як на самого 
себе. Та не стало грізного Романа. І Володислав прибрав владу до рук. Свинями 
величав він бояр. 

Не знали тоді волинські смерди, галицькі та берестейські ковачі, що 
Мадярський король та Краківський князь вже заходилися ділити Руську землю. Не 
хотіли русичі коритися загарбникам і били їх, де тільки могли. Дійшла до них ця 
чутка, що землю їхню ділять чужоземці, піднялися вони, очоювані 
Твердохлібами,Василями, та Сміливцями, і попливла хвиля розгніваних людей до  
теремів чужинців. Ніщо їх не могло спинити, бо багато накипіло в душі горя, 
принижень, утисків і образ. 

- Отут ділять нашу землю..., тут кров нашу п ють. Зруйнувати їх ! - лунало з 
юрби. Хтось приніс вогню.

- Пали!- кричали  смерди й городяни, закупи і ковалі, розкидаючи по кутках 
сіно.

Вмить терем перетворювався  на суцільне велике огнище, горіли кліті, 
полум"я жерло всі дерев"яні будівлі...

Після цього випадку боявся вже мадярський король їхати в Галич. І писав 
папі Римському слідуюче:" Відомо,що волиняни в Галичі підняли народ, і 
примусили  порушити присягу, але й зібрали військо від сусідніх руських, оточили 
замок в Галичі: через це мусили ми негайно піти з тих земель"...

Данило

Зовсім малим хлопчиком, у чотири роки, його посадили на "золотокований" 
престол  Волинсько - Галицького великого князівства. У розквіті сил і слави 
загинув батько, Роман Мстиславич, безстрашний переможець половців та "иных 
народов", як звали його літописці. Удова, княгиня Анна, залишилася з двома 
синами, молодшому з яких, Василькові, ледве виповнилося два роки. Одразу ж по 
досягненні сумної звістки про смерть Романа проти його родини піднялося могутнє 
галицьке боярство, подолане, але не викорінене великим князем. За боярами 
стояли належні їм міста й села, величезні багатства, тисячі озброєних людей.

Княгиня відчула, що втрачає грунт під ногами. Волинянка за народженням була 
чужою у Галичі,  де прожила з чоловіком трохи більше п'яти років, ні  в що не 
втручаючись,  поглинена  турботами  про  дітей.  Вона  могла  спертися  лише  на 
хоробру,  але  нечисленну  дружину  Романа  та  на  купку  волинських  бояр,  що 
залишилися  вірними  родині  сюзерена.  Велика  смута  розпочалася  в  Галицькій 
землі, з сумом занотував літописець.

Анні  з  синами  довелось  залишити  Галицьке-Волинське  князівство  й  просити 
притулку у володарів сусідніх держав, Польщі й Угорщини, з якими її  чоловіка 
зв'язували союзні взаємини. Сама вона з Васильком їде до Кракова, а Данила з 
кимось із  ближніх  бояр Романа відіслали до Буди,  де він на кілька років став 
другом свого ровесника Бели, сина короля Андрія.

Перебуваючи у волинській глушині, в маленьких містах Тихомлі й Перемишлі, 
Романовичі,  за  словами  галицького  літописця,  «стали  княжити  там  із  своєю 
матір'ю, на місто Володимир поглядаючи. Й мовили вони: «Як там не крути,  а 
Володимир буде наш!»

Зовсім юний, але розумний, розважливий, сміливий і  наполегливий Данило з 
кожним роком наганяв страху на галицьке боярство, яке не могло не зважати на 
народне прагнення бачити старшого Романового сина великим князем. Тому 1219 
р. бояри запросили на княжіння уславленого полководця Мстислава Мстиславича 
на  прізвисько  Удатний,  тобто  удачливий.  Мстислав  дійсно  був  непереможним 
полководцем  і  за  три  роки  до  того  виграв  знамениту  Липицьку  битву  у 



володимиро-суздальських  князів,  найсильніших  на  тогочасній  Русі.  Мстислав 
княжив до того в Новгороді Великому, але так само, як і всі інші князі, непевно 
почувався на престолі, бо новгородські бояри щомиті могли вигнати його. Тому і 
пристав на пропозицію перебратись до Галича, не відаючи, що змінює одне лихо 
на інше,  набагато  більше.  Дуже швидко він  потрапляє  у  повну залежність  від 
галицьких великих бояр, які крутили ним на власний розсуд.

1219 р. Данилові виповнилося лише 18 років, але в суспільстві його сприймали 
як дорослого й досвідченого мужа, про що не раз свідчить галицький літописець. 
Та й сам князь розумів, що він, і лише він, є опорою дому Романовичів, єдиним, 
хто  може  захистити  його  й  відновити  втрачену  єдність  Галицько-Волинського 
великого князівства. 

       Орда йде

Та недовго тиша й злагода панували на Волинсько-Галицьких землях. Зі 
сходу насувалося страшне нашестя. З далеких рівнин Азії, мов зловіща хмара 
сунула монгольська орда. Не знали, не відали матері руські, що багато синів їхніх 
зовсім скоро будуть пронизані стрілами досі невідомих клишоногих вояків, 
порубані заокругленими кривавими мечами. Ті вояки йшли з незнаних степів, з 
берегів річок Окону і Керуленду. Вів їх на захід незупинний завойовник Чингісхан. 
Тисячі поселень знищили загарбники, поки прискакали  до землі Волинської. 
Стогнала Руська земля під нагаями монгольськими.

І помчали биричі-оповісники по всіх волинських городах і оселищах. 
Мстислав і Данило  звеліли кликати усіх воїв-піших. Хто є дорослий з чоловіків у 
хижі смерда - всі мусять іти. Дорослим вважався юнак, якому виповнилося 
сімнадцять років. Про городян князі окремо наставляли тіунів та биричів: до 
війська не кликати ковачів по залізу і сріблу - нехай кують зброю, не кликали 
рудників, які залізо варять, бо тяжкі часи настали, треба багато мечів, копій, 
щитів... і ще багато,бгато  чого необхідного для війни.

Дислокація

... Мстислав і Данило тисяцьким і соцьким давали настанови по улагодженню 
війська.

- Знайте,-для нас найважніше, щоби кожен своє місце знав, щоби не були, як 
череда корів, щоби не хилилися по вітру. Кожний своє місце повинен знати - 
загадував Мстислав.

Кінні дружини, полки піших воїнів /пішців/ складалися з окремих одиниць - 
десятків й сотень. Так здавна повелося, так навчали діди, і битвах ними освячено 
було цей звичай. Боялися волинців вороги; стали волинські русичі на ратному 
полі - не зіб єш їх, стоятимуть,наче дубовий гай, а рушать вперед стіною,- мов 
буревій пройдуть станом ворога. З уст в уста передавалися перекази про те,як до 
бою йшли на чолі з безстрашним Святославом; про походи Володимира Мономаха 
на половців багато діди розповідали.Заслужено линула по околишніх країнах 
слава про хоробрих русичів, про їхню відвагу, сміливість і мужність. Найбільше 
боялися волинян, коли вони сходилися  в рукопашному бою. Страшними вони 
були у своєму гніві. Заповіддю воїнської доблесті було - "захищай товариша, 
грудьми закривай його, один лишився з десятку - не складай зброї. Полягла сотня 
- міцніше до купи і бийся, до останнього подиху стій"

Волинці і галичани мужньо захищали свою землю, берегли її від ворога. 
Вродженими воїнами були вони. Сувора природа привчила їх переносити будь-які 
злигодні, не страшили їх ні голод,ні негода. Тільки одне шкодило знатним 



відчайдушникам - міжусобні князівські чвари,боярські зради, що роз"їдали 
споконвічну воїнську руську гідність. Але то було ворогування між князями та 
боярами, а простий люд - ніс у своєму серці любов до рідної землі, їм не було за 
що сперечатися, волиняни радо простягали руку допомоги галичанам.

Зрілість

...Не встиг огледітися Данило, як юність минула. Та чи й була вона? Адже ще 
малим хлопцем мати й волинські бояри посадили його на високого батькового 
коня й сказали: «Ти наш повелитель і заступник, веди нас!» І княжич на все 
життя запам'ятав ці слова. Він з малих літ виявляв неабияку розсудливість і 
почуття обов'язку щодо своєї родини і оточуючих його бояр і старших 
дружинників, роздумував про державні справи й про долю Русі. Де вже йому було 
виявляти юнацький запал і безпосередність! 1219 р. Данилові виповнилося лише 
18 років, але в суспільстві його сприймали як дорослого й досвідченого мужа, про 
що не раз свідчить галицький літописець. Та й сам князь розумів, що він, і лише 
він, є опорою дому Романовичів, єдиним, хто може захистити його й відновити 
втрачену єдність Галицько-Волинського великого князівства.

Не дуже-то розраховуючи на підтримку тестя, Данило починає прибирати до рук 
волинську  отчину  Романа,  не  замахуючись  поки  що на  галицьку.  Він  пориває 
стосунки  з  польським  князем  Лєшком,  переконавшись,  що  той  не  збиріається 
виконувати зобов'язань перед Романовичами, взятих під час переговорів з Анною, 
натомість  зазіхає  на  волинські  землі.  Як  з  гордістю  повідомляє  галицький 
книжник, Данило «поїхав разом з братом і захопив Берестя, Угровськ, Верещин, 
Стовп'я, Комів і всі окраїни» Волині з боку Польщі, тобто відвоював Берестейську 
та Забузьку землі. Розлючений Лєшко спробував силою зброї повернути втрачене, 
але  волинські  полки під  проводом молодого  князя  завдали полякам поразки  і 
«гналися за ними до річки до Вепра», тобто до кордону.

Вивівши з  гри польського  князя,  Данило повернув до складу  Волині  удільне 
князівство  спільника  Лєшка  белзького  князя  Олександра.  Та  раптом  тесть 
Мстислав, що не схотів допомагати Романові проти Лєшка, під'юджений боярами, 
втрутився і звелів віддати Белз із землею зрадливому Олександрові.  До того ж 
звістки почали надходити що на Русь татарська орда насувається з степів Азії.

Великий збір у Києві

    Звістка про появу нового ворога незнаного ворога не дуже й вже налякала 
волинян.  Хоча  й  у  ці  дні  тільки  розмови  було  по  усіх  усюдах,  про  невідомих 
тауринів. Гострили руські люди мечі і копія,ладнали стріли й луки. Увійшла печаль 
у волинські хати. Журилися матері і  жінки - чи повернеться хто з їхніх рідних 
додому?

 До Києва гінці князів зазивали. Неблизьким був шлях до Києва для волинян. 
Змушені були квапитись, щоб вчасно прибути на Великий збір князів у стольному 
граді. Незвичайний це був з їзд. Давно вже не збиралися руські князі. Кожний 
княжив у своїй землі і не хотів знати іншого. Колись могутнім був Київ, а тепер 
тільки слава колишня залишилася у матері городів руських. Але ще витав над 
його  кріпосними  стінами  дух  славних  часів  Святослава,  Ярослава  Мудрого  і 
Володимира Мономаха.

  У  гридницю  ніхто  з  прибулих  князів  не  хотів  заходити  першим,  щоб  не 
кланятися  київському  Мстиславу.  Нехай  не  думає,  що  вони  йому  підкоряться. 
Отож протиснулися юрбою, товплячись в нешироких дверях.

   Господар оглянув прибулих - двадцять три нязі руських земель зібралися у 
гридниці. Радий був, що зібралися всі докупи. Був тут і Мстислав Святославович 



козельський,  і  молодий-ростовський  князь  Василько  Костянтинович,  і  князь 
курський- Олег Костянтинович, князі галицькі,чернігівський і новгородський... Не 
приїхав владимиро-суздальський великий-князь Юрій Всеволодович. Переконаний 
був, що не личить йому, людині з титулом великого князя, їхати до занепалого 
Києва.  Не  схотів  Юрій  Всеволодович  зустрічатися  з  князями.  Куди  кличуть 
великого князя?.  До Києва, до того града, що давно перестав бути стольним...

   Довго сперечалися князі, і не про те думали, щоб од ворога боронитися, а 
сварились, бо не могли ладнати між собою. Довго ще сиділи у гридниці, але ні до 
чого не домовились. Не могли князі спинитися на комусь  - хто очолить похід, не 
хотіли  нікому  старшинства  уступати.  То  ж  вирішили,  що  кожен  поведе  своє 
військо окремо. Лиш з одним до згоди дійшли - зібратись усім коло порогів на 
Дніпрі.

 Калка - руська ганьба
З ранку до пізньої  ночі  не вгавав галас на порогах.  З усіх оселищ і  городів 

пливли сюди люди лодьями,йшли пішки, пересувалися кінно. Гули пороги. Пил 
піднімався  під  тисячами  ніг.  Ще  був  березень  1223  року,  але  стояла  така 
спекотна погода, ніби липень був.

Хто лишився вдома, кого не брали до походу, виносили свою немудру зброю і 
віддавали за безцінь, навіщо зброя вдома...

 І приїхала туди, на пороги уся земля половецька, і чернігівці приїхали, і кияни, 
і смольняни, й інші землі. Всі ми посуху Дніпро перейшли,- так ото покрита вода 
була безліччю човнів. А галичани й волинці, кожен зі своїми князями, і куряни, 
і трубчани,  і  путивльці,  кожен  зі  своїми  князями,  прийшли  кіньми.  А 
вигонці галицькі рушили по Дністру і ввійшли в море - човнів же було тисяча. І 
ввійшли вони в ріку Дніпро, і провели [човни] вгору до порогів, і стали коло ріки 
Хортиці,  на броді  близ Протолчів.  Був же з  ними [воєвода]  Домажирич Юрій і 
[боярин] Держикрай Володиславич.
Коли ж прибули вісті  у стани,  що [татари] прийшли вже поглянути на руські 
човни, то Данило Романович, почувши [це] і сівши на коня, помчав подивитися 
на небачену рать. І кінники, які були з ним, і багато інших князів, з ним погнали 
подивитись на небачену рать. Але ті одійшли, і Юрій [Домажирич] їм [князям] 
говорив: "Вони стрільці є". А інші казали: "Вони прості люди є, гірші половців". 
Юрій же Домажирич мовив: "Вони ратники є і добрі вої".

І, приїхавши [назад], вони сказали [це] Мстиславу [Ро-мановичу], і Юрій [про] 
все сказав. І промовили молоді князі: "Мстиславе і другий Мстиславе! Не стійте! 
Підемо проти них!"

І перейшли всі князі, Мстислав [Романович], і другий Мстислав, [Святославич] 
чернігівський,  ріку Дніпро. І  інші  князі  прибули,  і  рушили [всі  разом] у поле 
Половецьке. Перейшли ж вони Дніпро в день вівторок.

І встріли татари полки руськії, але стрільці руськії перемогли їх і гнали в поле 
далеко,рубаючи, і зайняли їх скот, а зі стадами втекли, так що всі вої набрали 
повно скоту.

Звідти ж ішли вони вісім днів до ріки Калки. [І] встріли їх сторожі татарські, і 
сторожі [ці] билися з ними, і вбитий був [воєвода] Іван Дмитрійович та інших 
двоє з ним, а татари од'їхали звідти.

На ріці Калці татари встріли їх, війська половецькі і руські. Мстислав Мстиславич 
тим часом повелів  Данилові  попереду  перейти з  полками ріку  Калку  і  іншим 
полкам [піти] з ним, а сам після нього перейшов. Сам же поїхав він у сторожі, і, 
коли  побачив  полки  татарські,  він,  приїхавши,  сказав:  "Оружіться!"
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Мстислав же [Романович] і  другий Мстислав [Святославич] сиділи у  стані,  не 
знаючи [цього], тому що Мстислав [Мстиславич] їм обом [нічого] не сказав - 
через  зависть,  бо  велика  незгода  була  межи  ними.
Коли  зітнулися  війська  між собою,  то  Данило  виїхав  наперед,  і 
[воєвода] СеменОлуйович,  і  [воєвода]  Василько  Гаврилович.  Ударили  вони  в 
полки татарські, і Василько був збитий [з коня], а сам Данило поранений був у 
груди.  Але  через  молодість  і  одвагу  він  не  чув 
ран, що були на тілі його, - був бо він віком вісімнадцяти літ, був бо він сильний, 
-  і  Данило  кріпко  боровся,  побиваючи  татар.  Мстислав  [Ярославич]  Німий, 
бачивши це [і] подумавши, що Данило збитий був, помчав і сам між них, бо був 
той муж дужий, [і] тому, що він [був] родич Романові, із племені Володимира, на 
прозвище Мономаха. Він бо, велику приязнь маючи до отця його, йому й поручив 
по смерті свою волость - оддав князю Данилові.

Татари  ж  утікали,  а  Данило  побивав  їх  своїм  військом,  і Олег [Святославич] 
курський. Кріпко вони билися, [але] інші полки [татарські] зітнулися з ними, [і] 
за гріхи наші руські полки було переможено. Данило, бачивши, що все сильніше 
в битві налягають вороги [і] стрільці їхні стріляють сильно, повернув коня свого 
на втечу - через те що кинулися [за ним] противники. І коли він біг, то захотів 
води, [і], пивши, відчув рану на тілі своєму - в битві не помітив він її через силу 
й  мужність  віку  свого. 
Був бо він смілий і хоробрий, "од голови й до ніг його не було на нім вади".
Сталася побіда над усіма князями руськими, якої ото не бувало ніколи. 

Трагічно  закінилася  для  русичів  битва  на  Калці.  Оточені  в  таборі  кияни 
загинули всі.  Дванадцять князів князів руських потрапили в полон,  і  загинули 
ганебною  смертю:  татарські  воєводи  вигадали  для  них  страхітливу  кару,  - 
поклали під дошки,сіли на ці дошки і всіх подушили.

 Стогін і плач стояв над Руською землею... Руські воїни в тяжкій битві показали 
свою хоробрість, не вони були винні в поразці, а князі зі своїми чварами. І, як 
покажуть подальші такі ж трагічні події - князів і Калка нічому не навчила.

Тевтонці. Перша перемога

Мине п"ятнадцять років після тієї руської ганьби, як на Волинські землі посунули 
тевтонці. У 1235 p., Папа Григорій IX своєю буллою об’єднав ордени Добжинців і 
Меченосців  з  Тевтонським  орденом.  Саме  цього  року  польський  князь  Конрад 
Мазовецький підступом захопив руські землі між ріками Нуром і Західним Бугом та 
волинське місто Дорогочин. Не маючи змоги утримати ці землі в покорі, в 1237 
році Конрад Мазовецький передає ці землі Тевтонському ордену[2].

Тевтонський Орден починає використовувати ці землі, як стратегічний пункт для 
наступу  на  Русь,  а  саме  місто  Дорогочин  -  важливий  стратегічний  центр,  що 
сполучав торговельні артерії європейських держав і Русі.

У  1237  році  до  Данила  надійшла  звістка,  що  на  Руську  землю  знову  татари 
рушили, а з Дорогочина перебіжчик переконує, що нахваляються рицари потовкти 
волинян.Треба було вибрати, від кого боронитися в першу чергу.

 ...Данило  викликав  втікача  з  Дорогочина,  розпитував  про  рицарів,  про  їхню 
зброю.

 - А вони князю, на великих конях, і коні у панцирах залізних. Рубати мечем - 
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коня смертельно не пораниш. Укриті зверху коні попонами світлими, а на попонах 
цих хрести білі. І вояки в них в залізо заковані, з голови до ніг, в руках копії 
довгі,  а  мечі  дуже  важкі  у  них.  На  голови  надівають  шоломи  залізні  з  двома 
гостряками, подібними на волячі роги, і ні меч, ні шабля їх не візьмуть.Не бачив я 
таких ніколи на наших землях, страшно з ними до бою ставати...

  -Страшні?  У залізо закуті? А ми спробуємо по їхніх  шатах ударити -  рішуче 
буркнув Данило.

      Довго думав князь над тим, як бити рицарів тевтонських, розмірковував, якої 
сили сокири треба виготовити. Виїздив з бояринами і  зброярами за город, там 
рубали опудало набите сіном і землею, і одягнуте в найміцніші кольчугу й лати. Не 
всі сокири брали,щербилися. Вибирали найкращі.

  -  Отакі  й  робити!  Хутчіш робити!  -  наказав Данило.  Та ще й сам топорища 
вибирав,  щоб замашними були -  подовжив їх  удвічі.  Мислив,  думав,  планував 
майбутню битву,  але  нікому  не  казав,  що німаків  воювати готується.  Зрозумів 
князь, що у них кольчуги, і на конях, і на людях: значить неповороткі вони, заліза 
на них багато, швидко пересуватисьт не зможуть. Значить пішці мають основну 
роль в бою чинити - ноги коням рубати, тоді рицаря страшного подолати легше 
буде. А  закованих воїнів важкими сокирами рубатимемо. І наші дружинники в 
залізо заковані будуть, але легкі, а то вони і руки з мечем не піднімуть і копієм 
ворога не вдарять.

 ...  Рано  вставав  Данило,  йшов  до  ковачів,  що  кольчуги  робили  і  на  коней 
приміряли.  Після  йшов  до  теслів,  що  вистругували  стріли,  але  найдовше 
затримувавався  князь у зброярів, де кувалися мечі та сокири. Виїздив Данило по 
своїх князівських теренах, перевіряв, які піші воїни посилаються. Всім наказав, 
щоб жодне слово не вилетіло про похід на тевтонців. 

 Наступила весна.  Данило , розуміючи небезпечність появи Тевтонського ордену 
на  своїх  землях  починає  готуватися  до  походу  проти  Тевтонців.  Ним  був 
здійснений  блискавичний  похід  на  Дорогочин.  Цей  похід  можна  вважати 
класичним з усіх правил військового мистецтва.

Руські  війська  блискавичним  маршем  дійшли  до  Берестя.  Звідти  він  мав  йти 
начебто  “на  ятвягів”.  За  допомогою  цих  чуток  Данилові  вдалося  приспати 
пильність хрестоносців і він несподівано з’явився під стінами Дорогочина.

Данило  добре  розумів,  що  штурмувати  укріплене  місто  буде  складно,  а  важкі 
облогові  машини  швидким  маршем  по  весняному  бездоріжжю  підвести  було 
неможливо.  Несподівано  ввірватись  у  місто  Данило  Галицький  не  міг  так,  як 
гарнізон якого перебував в умовах підвищеної бойової готовності, був готовий для 
ведення війни так, як хрестоносці тільки недавно разом з поляками відбили його 
від русичів[2].

Данилові  Галицькому  залишалось  одне:  хитрістю  виманити  лицарів  у  поле, 
розбити їх, і “на їхніх плечах” увірватися в місто. Для цього він, як завжди в таких 
випадках, послав наперед частину своєї регулярної піхоти (знаменитих літописних 
“пішців”, озброєних і вишколених на зразок грецької фаланги), підсилену кінними 



і пішими стрільцями..

Хрестоносці,  бачачи  нечисленність  піхоти,  котру  вони  ніколи  і  військом  не 
вважали, на чолі з магістром Бруно кинулись у навальний наступ, але несподівано 
були зупинені стіною списів.

Битися з вишколеною фалангою важкоозброєних руських воїнів було не так легко, 
як з погано озброєними і недисциплінованими загонами ятвязьких і литовських 
племен.  Тим  паче,  що  Данило  завжди  прикривав  важко  озброєних  піхотинців 
загонами лучників, котрі в бою накривали ворога градом стріл[2].

Тим часом з боків і тилу на хрестоносців вдарили кіннота й решта піхоти Данила, 
які були у засідці. У радянській історіографії постійно стверджувалося, що руські 
воїни нібито поступалися західним лицарям у важкому озброєні. Але, як свідчить 
археологія, в реальності озброєння руських кіннотників-бояр XIII століття не лише 
не поступалося, а й переважало озброєння лицарів[2].

Удар  важкоозброєної  руської  кінноти став  для  лицарів  фатальним.  Хрестоносці 
були на голову розбиті і в паніці кинулись втікати. На їх плечах русичі увірвались 
в Дорогочин.

Всі уцілілі лицарі на чолі з самим магістром Бруно потрапили в полон.

Про  чисельність  військ  неможливо  нічого  сказати,  через  те  що  в  Галицько  - 
Волинському літописі  про це  майже нічого не сказано і  в  іноземних джерелах 
також не дається чисельність військ.

В  радянській  історіографії  ця  битва  не  вивчалася  через  те,  що  вважали 
правонаступницею  Київської  Русі  є  Володимиро  -  Суздальське  князівство  і 
Новгородське  князівство  і  тому  вивчали  битви  О.  Невського  з  Тевтонським 
орденом, якого вважали захисником руським, а про Данило Галицького говорили 
те що він ішов на зближення із Західною Європою, і отримав від Папи римського 
корону і був коронований нею, а не так, як О. Невський пішов на зближення зі 
Сходом, бо вважали що Європа хотіла знищити Русь і ввести католицизм.

Ця  перемога  Данила  Галицького  завдала  відчутного  удару  планам  наступу 
хрестоносців  на  Схід  і  стала  початком  кінця  існування  лицарських  орденів  у 
Східній Європі.  Так твердою рукою відбили волинські русичі наскок тевтонських 
хрестоносців.  Обірвали  марення  завойовників,  які  вже  уявляли  своїми 
володіннями руські землі...

    І знову татари

...  Сумні  звістки  надходили  одна  за  одною  -  татари  поруйнували  Рязань, 
Владимир, Москву,  дісталися аж до Твері.  Орда сунула все глибше і  глибше в 
руські терени. Необхідно було її спинити прокляту,перегородити їй шлях.

 Данило послав гінця у Київ до Ростслава Мстиславовича Смоленського, який 
нещодавно заволодів колишнім стольним градом. Пробував Данило домовитись, та 
даремно. Задеркуватий смоленець відповів гінцю: " Скажи своєму князю - нехай 
не лізе сюди. Я й без нього обійдуся. А татар я не боюся, сюди вони не дійдуть".

Довелося  Данилові  самому  навідатися  у  Київ.  З  великою  дружиною. 
Хвалькуватий Ростислав утік з стольного города, почувши, що на Київ йде Данило 



з  військом,  бо  знав,  що  кияни не  підтримають  його.  Данило  залишив  у  Києві 
воєводою тисяцького Дмитрія з більшою частиною приведеної дружини і  звелів 
киянам укріпляти стіни града і збирати військо. 

Повертався додому Данило старою дорогою. Шлях довгий: ліс і ліс навкруги, а 
коли  ліс  кінчається,простилається  степ  невеликими  латками,  а  тоді  знову  ліс 
віковічний. Рідко коли люди в той ліс ходять, оселищ тут мало, та чи можна в ту 
гущавину залізти, в ній і стежок до ладу нема. Звіра багато в лісі неполоханого, бо 
не ловлять його. Люди оселяються більше біля великих річок ; Случі,Горині та 
Прип"яті.  А  дорогу  на  Київ  ще  діди-прадіди  пробили,  сотні  літ  по  ній  їздили, 
дерева зрубували, гатили болота,через річки мости укладали. Подорожні завжди з 
собою сокири брали, самі собі шлях лаштували. 

Криця

Замислився князь, згадав, як до ковачів в оселище Німовичі, що над Случем, по 
дорозі до Києва заїжджав. Річка і бура глина завжди ковачів сюди приваблювала. 
Тут по низинах копали глину, а через те, що була вона рудуватою, то й називали 
її рудою. Звозили її на рудні в оселищі і тут   з цієї рудої глини залізо варили.

Ходив Данило серед закурених димом ковачів, вивчав, як вони залізо варили. 
Дві печі біля невеликої притоки Случа - Язвінки  їдко диміли. У них засипали руду 
і  аж  другого  дня  мали  залізо  виймати.  Данило  залишився  на  два  дні,  щоб 
розгадати секрет плавлення заліза. Його покликали вранці.

 -Йди князю, подивися, як то робиться.
Уже  ковачі  дашок  кам"яний  розвалили,  одну  стіну  печі  відвалили.  Побачив 

Данило сіру, дірчасту брилу. Ковачі уложили її довжелезними прутами, підважили 
і витягли з печі.

-Це криця,- пояснив старіший ковач.
Крицю потягли і розбили молотами пополам. Потім потягли в кузню, що стояла 

над самою водою невеличкого озерця. Поклали на ковадло і почали по криці бити 
молотами. Брила зсідалася, ковалася і з кожним ударом молота все менше ставало 
у ній дірок.

Поки з кузні гупали молоти, інші ладнали стіни печі і знову засипали у них руду. 
А в кузні, коли криця захолонула, її вкинули до горна, нагріли до красна, витягли 
і знову кинули в корита з водою, що були занурені в озеро. Так повторили чотири 
рази, аж тоді принесли шмат заліза Данилові.

- Тепер і меч зробити, і серп, і ніж, і сокиру, навіть кресало з нього добре буде. 
Тільки,  то  вже інші  ковачі  кують,  на протилежному  березі.  Мудрі  там ковачі, 
знають, як меч загартувати,  щоб не ламався і не гнувся, гріють і кують вони наше 
залізо знову і знову. А потім рубають на потрібні їм куски.

Данило скрізь побував, а потім наказав ковачам.
- Варіть залізо і куйте мечі. Не гасіть печей. Заліза багато знадобиться!
-Добре,не будемо ми печі гасити. І зимою, і влітку горітимуть, - відповів за всіх 

старий  ковач  з  почорнілими  від  постійної  копоті  щоками,  -  дід  нас  навчали  і 
батьки наші залізо варили.

...Залізо, залізо! - згадав данило німовицького ковача. Скільки їх цих ковачів, на 
землі Волинській. Тягнуть руду з землі, варять залізо, кують його. А залізо яке 
міцне!

  Вернувся додому князь. Та не полишала його настирлива думка.
"Багато з Дніпра нам дано. Чи самі волинці змогли б так вирости без  київської 

допомоги. Одна сім я в нас, - земля Руська, а ми її діти"



Трагедія Києва

З весни 1240 р. кияни під проводом залишеного Данилом Романовичем воєводи 
Дмитра  розпочали  підготовку  до  відбиття  можливого  нападу  монгольських 
завойовників.  Упродовж  літа  Батий  збирав  військо,  чисельність  якого  сягнула 
близько  200  тис.  осіб.  У  другій  половині  серпня  монголи  почали  наступ  на 
столицю, знищуючи на своєму шляху міста-фортеці, що прикривали Київ: Вітичів. 
Васильків, Білгород та інші.

 5 вересня Батий підійшов до Києва. Розпочалася його оборона, яка мала два 
періоди: перший - від 5 вересня до 19 листопада, коли залога й міщани відбивали 
ворожі приступи; другий - від 20 листопада до 6 грудня, коли бої йшли в самому 
граді. Батий виявив, що найслаб-шим місцем захисту є Лядські ворота. Сюди 
стягнули багато стінобитних механізмів (пороків), які «безперестанку били день і 
ніч». 19 листопада утворилися проломи, через які ринули монголи. У жорстокому 
бою вони оволоділи стінами, але далі просуватися не мали сил.

     Маятник історії відраховував останні місяці року 1240 від Різдва Христового. В 
глибокій зажурі стояли понурі чорні ліси, пронизливий вітер гнав у безвість важкі 
темні хмари. В такий час, коли, здавалося, сама природа навівала відчуття 
непояснимої пригніченості й туги, над руським народом згущалася довга ніч 
монголо-татарського панування. Кривавим смерчем проносилися руськими 
землями Батиєві орди, в руїнах лежали давні мiста, хмари ситого вороння 
кружляли над тисячами потятих воїнiв. І тягнулися в далекі монгольські степи 
нескінчені потоки бранців — талановитих будівничих, зброярів, ювелірів та інших 
ремісників. А жителі мiст та сіл, де ще не пройшлися монгольські тумени, з 
тривогою чекали на день прийдешній. Тим часом ординська навала нестримно 
сунула далі на захід.

В один з таких днів зловісна примара погибелі нависла і над стольним градом 
земель руських. Охоплені жахом від усвідомлення безвиході та приреченості, сотні 
киян споглядали з висоти мiських стін небачене досі видовище: довкола Києва, 
скільки око сягало, метушилася «небачена рать», незлічене кочове воїнство. 
Наслухавшись страхітливих чуток, що ширилися по всій землі, про нечувану 
жорстокість пришельців, кияни тепер наяву відчували наближення судного дня. «І 
пробував Батий коло города, а вої його облягли город, — свідчив очевидець тієї 
моторошної картини. — І не було чути нічого од звуків скрипіння теліг його, 
ревіння безлічі верблюдів його, і од звуків іржання стад коней його…»

     Для оволодіння найбільшим городом Русі хан Батий кинув всі свої сили. 
Захоплений киянами «язик», татарин Товрул, повідав, що під городськими стінами 
зібрався весь «цвіт» монголо-татарської орди. «Се були брати його (Батия), сильні 
воєводи Урдюй, Байдар, Бирюй, Кайдан, Бечак, і Менгу, і Куюк, — запише пізніше 
літописець. — А першим його воєводою був Субедей-богатир і Бурондай-богатир, 
що взяв Болгарську землю і Суздальську. І інших було без числа воєвод...».

Більшість знекровлених у нерівній боротьбі розрізнених руських князівств вже 
топтали коні туменів монголів. Обложеній монголо-татарськими полчищами 
«матері городів руських» не було звiдкiля чекати на допомогу. Знаючи про лиху 
долю, що спіткала їхніх сусідів, кияни без роздумів відкинули пропозиції про здачу 
Києва на милість завойовників.

Городяни не склали зброї, а укріплювали будинки та лінію валів «міста 
Володимира». Наступного дня бій спалахнув з новою силою.



Розуміючи, що вистояти не вдасться, кияни почали зводити останній оборонний 
рубіж біля Десятинної церкви. 6 грудня монголи прорвали укріплення в районі 
Софійських воріт. Під час бою, який не затихав, у Десятинній церкві зібралося 
дуже багато жінок, дітей і старих. її склепіння не витримали і завалилися, ховаючи 
людей під уламками. До ворожих рук потрапив поранений Дмитро, котрому за 
мужність подарували життя.

Про винятково запеклий характер боротьби свідчать масштаби руйнувань столиці і 
втрати населення. Так, до штурму в ній налічувалося 9 тис. дворів, понад 40 
монументальних споруд, 50 тис. мешканців. Після нього залишилося 200 дворів і 
близько 1 тис. жителів.

Захист Києва, що тривав 93 доби, є символом волелюбності й незламності духу 
руського народу. Це одна з найбільших оборонних битв середньовічної Європи.

ПОХІД МОНГОЛІВ НА ЗАХІД

Монголи наступали на захід широким фронтом,  аби охопити якомога більшу 
територію. Жителі міст   містечок  зустрічали  їх  зі  зброєю  в  руках.  Розлючені 
масовим спротивом, вороги безжально винищували міське населення. Полягли в 
боротьбі городяни Ізяслава, Кам'янця ,Німович на р. Случі, мешканці Короста і 
Сепані річок Горині та великі оселища на берегах річки Прип"ять.

Основні сили монголів на початку 1241 р. рухалися в напрямку Володимира. По 
дорозі вони наштовхнулися на залізну стійкість міщан Данилова й Кременця, котрі 
відбили всі приступи ворога. Володимир було захоплено штурмом після тривалої 
облоги. За даними літописця, навіть церкви були наповнені трупами. Галич упав 
після триденного спротиву. Страшного погрому зазнали й інші міста. Вцілів міцно 
укріплений Холм. У березні монголи прорвалися в Польщу, Чехію й Угорщину, 
несучи смерть і руїну.

Монгольська навала остаточно знекровила Київську Русь. Завойовані землі 
відійшли до володінь Батия, котрий у середині 40-х років XIII ст. заснував власну 
державу (улус*). Її терени простягалися від річок Іртиша й Чулими на сході до 
нижньої течії Дунаю на заході. Держава поділялася на дві частини - праве й ліве 
крило. Ліве крило складали землі брата Батия (Південний Казахстан і Середня 
Азія - Синя Орда), всі інші належали безпосередньо ханату і його нащадкам - Біла 
Орда (Ак-Орда). Батий заклав підвалини державної структури орди, а також 
розбудував на р. Волзі столицю - Сараи-Бату (поблизу сучасної Астрахані), в якій 
у період розквіту проживало 75 тис. осіб. Згодом столицю перенесли до Сарай-
Берке (поблизу сучасного Волгограда). З другої половини XIV ст. за Білою Ордою 
закріплюється назва Золота Орда. Руські князівства, потрапивши у васальну 
залежність до Золотої Орди, мали виплачувати данину й виставляти дружини в 
розпорядження хана. Вони також позбавлялися права укладати між собою 
політичні та військові союзи.

Докір

   Ще перед нашестям Батия на Волинсько - Галицьку землю поїхав Данило в 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8._%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8._%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96_1596_%D1%80.,_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8._%D0%86%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8


Угорщину до короля Бели, запропонувати йому об"єднатися, бо ж татари і 
мадярам загрожували. Данило пропонував Бели забути про те горе, що його 
завдав Галичу батько Бели, небіжчик король Андрій. Пояснив, що не з Галича 
пішла біда, що руські жодного разу не йшли не мадярів воювати, що король 
мадярський та його бояри не один раз лізли на Русь. Умовляв Данило Белу разом 
у союзі до бою з татарами стати. Бела довго викручувався і зрештою відмовився.

   Повертався додому Данило з невеселою душею. Переїхавши Карпати, зупинився 
на ніч у Синевидському монастирі і вранці був вражений жахливим видовищем - 
повз монастир йшли в гори руські люди - старики,жінки і діти. Від них Данило і 
дізнався, що татари зруйнували Волинь і Галич.

   Картав себе князь за безглузду подорож в Мадярщину. Не міг простити собі 
цього. Якби знав, то лишився б дома.Треба було зібрати волинців, берестейців й 
галичан і дати бій татарам. Та пізно уже було п - Батий уже перейшов Карпати.

  ... Данило робив об"їзд своїх земель. Нерадісною була та мандрівка по Волині, 
ніби не в свою Вітчизну в"їхав, на якій виріс і змужнів. Скільки не їхали, нікого на 
шляху не стрічали. І худобини жодної на місці спалених оселищ не бачили, неначе 
ніколи у смердів її й не було.

Задумав провідати те оселище, у якому залізо плавити навчався - Німовичі. 
Оселища не було. Лише згарище постало перед очима мандрівного князя. Біля 
крайнього попелища стояла бабуся і злякано дивилася на вершників.

   Іди сюди, старенька, ми руські, а не татари! - покликав князь Данило.

Баба махнула рукою і побігла за напівспалену стіну,і звідти вийшов старезний 
згорблений в поясі дід у довгій сорочці,підперезаний мотузком. Побачивши 
вершників, чи то від страху, чи то від здивування, аж присів.

  - Йди сюди, ближче!,- покликав його Данило.

 Старий боязко оглядаючись притупцював до князя.

 - Жити будемо діду? - спитав князь.

 -Мусимо, - ствердно кивнув дід.

  - А де всі?

  - У лісі

  - Хай повертаються, немає вже татарів - пояснив Данило, торкнув коня і 
вершники рушили.

Вони поїхали, а дід дивився  їм услід. - Хм,князь!, а я й не знав...

Найбільшого спустошення від монголів зазнали Київська, Переяславська й 
Чернігівська землі.Хоч велика частина українських земель була сплюндрована 
завойовниками, але Данило Галицький не втрачав надії об'єднати всі удільні 
князівства в оновлену могутню державу. Під його владою опинилися майже всі 
українські землі, але монгольська навала продовжувала свій руйнівний хід. 
Поділля, Волинь, Галичина також надзвичайно потерпіли від орд азійських 
напасників. З 1240 року впали три українські столиці - Київ, Володимир-
Волинський, Галич. До того ж галицькі бояри та менші князьки зсередини 



підточували князівську владу усобицями та заколотами, намагаючись захопити 
трон у Галичі.

Ярлик /пайцза/

 А тим часом у 1241 році хан Батий розгромив польсько-німецькі війська у Нижній 
Сілезії, завоював Болгарію, Моравію, Сербію, Хорватію і надумав іти на Римську 
імперію. Під копитами ординців опинилася майже вся Русь, тож Данило вирішив 
заснувати нову столицю - у Холмі (нині територія Польщі). Він розбудував місто, 
запросив з-за кордону майстрів-будівничих, малярів, іконописців, різьбярів, 
скульпторів. Водночас він розбудовує інші городи, споруджує могутні фортеці у 
Кам'янці-Литовському, Бересті, Столп'ї, Біланові, Кам'янці-Подільському, Хотині, 
Білгороді-Дністровському, ставить там своїх посадників та військові залоги, які 
підтримували владу в умовах монгольської зверхності. Він будує нове велике місто 
- Львів, назвавши його ім'ям свого сина, майбутнього князя.
Монголи встановили на руських землях суворі правила й непомірну данину. 
Розгромлені ними руські князі мусили їздити до Орди на принизливий "поклон" - 
церемонію одержання ярлика на князювання - гарантію недоторканності, через 
що вони тяжко переживали й виношували наміри позбутися монгольського ярма. У 
Північній Русі, що стала пізніше Московією, монгольські порядки, щоправда, 
швидко прижилися. Літописці з захватом розповідають, наприклад, про ту велику 
честь, що її було виявлено в Орді Олександру Невському. Князь Данило, який мав 
горду і непоступливу вдачу, розуміючи, що в умовах роздробленості та постійних 
чвар йому не вдасться протистояти окупантам, змушений був також їхати до хана, 
який 1250 року прислав до нього послів з наказом віддати Галич. Щоб врятувати 
місто, він вирішив на час скоритися й поїхати по пайцзу. Про це в українському 
літописі читаємо такі гіркі слова: "Гірша лиха - честь татарська. Данило 
Романович, князь великий, що держить землю Руську, Київську, Волинську, 
Галицьку та інші, стоїть навколішки перед ханом, зве себе холопом, платить 
данину, боїться і грізного наказу мусить слухатися".

 Не хотів згадувати Данило той випадок - одержання пайцзи., а було це так...

   ...З цікавістю дивилися руські на Батиєву столицю -Сарай. Не схоже це місто ні 
на Київ,ні на Галич, і на Володимир теж не подібне. На снігу стояло безліч юрт. І 
лише подалі, за юртами, на березі річки почав Батий будувати справжній град, 
подібний на руські міста.  Данилові прийшла на згадку сумна подорож. Скрізь по 
Руській землі пусткою чорніли зруйновані міста, а над руйновищем лиховісно 
кружляло гайвороння. Непривітно тоді зустрів Данила Київ. Не загоїв 
Золотоверхий ран від ординської навали. Обшарпані палаци й понівечені храми 
позаростали бур'яном, припали порохом і, мов згорблені старці, самотньо 
журилися на порожніх вулицях. У Михайлівському храмі, що у Видубичах, молився 
щиро сам, а ще попросив, щоб молилися за нього всі чорноризці. Потому, 
вклонившись низько землі руській, рушив далі. Невідступно нуртувала думка: чи 
зможе домовитися з Батиєм про мир? Хай навіть і дорого коштуватиме він князеві, 
проте мир дасть змогу Русі зібрати сили, відбудувати міста, укріпити їх новими 
фортецями, а потім скинути ненависну ординську кормигу.

А тим часом, дружинники розсідлавши коней, поприв"язували їх до юрт і 
заходилися влаштовуватися на новому місці. Збирали хмиз, рубали дерев"яні 
колоди і розводили  в холодних юртах огнища. Довго возилися, доки звикли до 



юрт, - треба не накладати багато дров і стежити за багаттям, щоб вогонь горів 
рівномірно,інакше дим стелився по юрті і виїдав очі, а так виходив у дірку зверху 
у зводі юрти.

  Через три дні Батий прийняв Данила.Зайшовши з надвору у юрту, здалося, що 
потрапив у темну яму.  Батий сидів в коштовних прикрасах на низькому золотому 
троні, мабуть хотів розкішшю вразити руського князя. Золота пайцза виділялася 
на його грудях. Данило  поклонився за тамтешнім звичаєм. «Випий, князю, 
нашого пиття», - простягнув хан повну чашу кумису. Данило знав, що випити 
кумис із ханських рук - велика честь. Та знав і те, що негоже русичам пити 
кобиляче молоко. Недарма називають його чорним: хто вип'є кумис, той визнає 
перед світом свою підлеглість. Замислився на мить Данило, та знав, що іншого 
способу вберегти рідну землю від спустошливих нападів степовиків немає, тому 
сказав твердо: «Досі я не пив. А нині ти велиш - я п'ю». Випивши чашу, 
поклонився князь. О, лихіша від лиха честь татарська! Данило Романович, що був 
князем великим, нині сидить на колінах і холопом себе називає!

- О, лиха ти, честе татарська, - задумливо мовив Данило. - І все-таки краще 
данина, ніж загибель. Князь подивився на сонце. Час на останню розмову з 
Батиєм.

- Мужні в тебе воїни, княже, - почав здалеку Батий. - Згадую весь час того 
Дмитра, що був київським воєводою під час нашої облоги міста. Він так вразив 
мене своєю вояцькою майстерністю та звитягою, що я подарував йому життя, 
звільнивши з полону. Дивак він - не захотів лишитися моїм радником.

Мовчав галицький князь, знав, куди хилить хитрий хан: не через те впала Русь, 
що невмілих мала воїнів, а тому, що кожен князь змагався з ординцями тільки 
власними силами. Князівські чвари й розбрат занапастили Київську державу. 

   Додому, мов на крилах, летіли мандрівні русичі. Данило, як тільки Батий дав 
згоду на від"їзд, жодного дня не залишився в Сараї.

   Минув місяць після повернення Данила з Орди. Під час відвідин Батия, померла 
князева дружина Ганна. Печалився Данило  не лише через принизливу подорож 
до татар, а й через те, що не застав живої жони, померла Ганна, без нього 
поховали...

       Допомога мадярському королю

Роки йшли дощами скороминучими, ластівкою швидкокрилою пролітали. Женився 
син Данила Лев на Констанції, дочці мадярського короля Бели. Град Лева заклали, 
вже й дочка Доброслава підросла. Уже сімнадцять років минуло дівчині, розквітла 
вона, гарна стала, як і мати була її - князівна новгородська. Заміж дочці пора, але 
за кого віддати її для користі державної. То ж вирішив відпустити її з 
митрополитом Кирило, що їхав по Русі у справах державних.

   Восени 1250 року виїхав митрополит Кирило з Холма в Суздальську землю до 
міста Владимира, що  на Клязьмі.

     Роз"єднані були руські землі. Князівські усобиці рвали на клапті не лише 
Руську земл, а й душі русичів. То ж треба було об"єднувати їх навколо якогось 
князівства. Київ занепав і тільки й минулим згадувався. Почала Ростово-
Суздальська земля набирати силу. Саме там міцнів осередок, з якого згодом 



виросте і зміцніє сила русичів.

    Тому хоч і тяжко було розлучатися Данилу з єдиною дочкою, а відпустив її 
Данило на Суздальщину. Плекав надію, що дочка там залишиться і дружиною 
Олександра Невського стане, і утвориться союз руських князів незборимий.

     Через два роки отримав Данило звістку, що піднялися люди у Ростовській землі 
проти татар, а дочка заміж за Олександра вийшла. Значить починається єднання 
руських земель, значить не довго залишилось панувати татарам на руських 
землях. 

   -Учити військо треба, - казав він тисяцьким

  - Хай поки тихо,- навчаються, а як війна буде, краще воюватимуть, менше 
загине їх тоді.

Атут ще й відповідна нагода  трапилась. Просить сват, король Бела допомогти 
воювати з австрійцями, землі їхні до мадярщині приєднати. Тож відписав Данило 
Бели: "Зустрітись зустрінемось, а про поміч військом, не знаю, бо татари за 
спиною. З військом своїм прийду, хай чутка лине, та й ти її рознеси, що спільник у 
тебе сильний, убояться вороги твої. Оце й поміч моя  буде". І рушило руське 
військо у похід за Карпати. Зачорніли по шляхах квадрати кінної дружини, а за 
ними розтягнулися чотирикутниками пішці. Йшло руське військо... І побачили 
волинські лісовики степ мадярський, ні кінця, ні краю зеленій пушті /рівнині - 
авт./. Це дивина для русичів, бо зросли вони у лісах, а тут ні однієї деревини на 
обрії.

   Уже й Бела бачить Данила, б"є коня острогами і мчить навпроти, вихоплює меч 
з піхов і вклоняється довгожданому гостеві. Скоса позирає на військову міць 
русичів: "А ще кажуть, що слабке військо у Данила. Яке ж воно слабке? Де ж край 
цьому війську?... Простяглося воно безкінечно мадярськими степовими шляхами"

    Військо спинилося за командою тисяцьких. Данило підняв меча і теж привітав 
господаря. До них під"їзжали посли чеські і німецькі, зупинялися біля Данила, 
чемно схиляючи голови  на знак пошани і вітання.

    Звідки ж таке військо   у Данила взялося? І де зброя знайшлася? А в дружинах 
по три сотні лучників, решта піші воїни з мечами і копіями. У бою будуть один 
одного виручати. То ж не тільки мечами рубатимуть, а й стрілами ворога стрінуть - 
це Данило таке вигадав. А ще лучники на конях, щоб можна було їх швидко 
перекидати у потрібне місце битви. Вистріляють стріли і за мечі візьмуться. У 
багатьох дружинників щити дерев"яні, залізом обковані, поверх дерева шкірою 
обтягнті. Посеред щита залізна плаха прибита. Волинці прикрасили щити жовтим і 
синім кольором.

    Бела не зводив очей з русичів. Вже промайнули за волинцями, галичани і 
львівяни, берестейці і кременці, теребовляни й володимирці... Хвацько мчала 
кіннота. Тисяцькі, рівняючись з князем, схиляли до землі мечі - на повагу до свого 
князя і господаря...

Данило стояв поруч із королем за звичаєм руським: кінь під ним був напрочуд 
гарний, сідло позолочене, стріли й шабля золотом оздоблені та іншими 
прикрасами, аж дивно було, а жупан із тканини грецької широким золотим 
мереживом обшитий, і чоботи зелені козлові, обшиті золотом... Багато дивилося та 



багато дивувалося, а король йому сказав: «Не пошкодував би я дати й тисячу 
срібла за те, що ти прийшов звичаєм руським батьків твоїх». 

    Після зустрічі з мадярами Данило відправив своє військо додому а сам заїхав у 
Краків. Туди пізніше й завітав легат Папи Римського Інокентія IV з пропозицією 
скликати хрестовий похід проти татарської навали.

Король Руський

Так у 1246 році Данило вступив у таємні переговори з Папою Римським Інокентієм 
IV. Папа хотів прилучити український православний люд до католицької віри й 
пообіцяв згуртувати європейських монархів у союз проти монголів. 1253 року 
понтифік видав буллу (соборне послання) до всіх християн Польщі, Богемії, 
Моравії, Сербії, Померанії, Лівонії, Естонії та Пруссії з закликом виступити проти 
монголів, а до Данила вислав папського легата з королівською короною. У місті 
Дорогичині 1255 року Данила було короновано, і він став зватися королем 
Руським.
Якби плани Данила Галицького про об'єднаний хрестовий похід європейських 
держав проти азійської агресії було здійснено, то, можливо, Україні судилася б 
інша доля й вона утвердила б свою державність. Але запропонована Папою Унія 
зустріла шалений опір з боку українських православних ієрархів, які не зуміли 
поглянути на перспективу своєї держави і не пішли на компроміс, який один 
лишень міг врятувати тоді цілісність держави. Навіть вірний сподвижник Данила, 
митрополит Кирило, порвав з князем і перебрався на північ - до Переславля-
Залеського, резиденції Олександра Невського.

Досягши угоди з Папою, Данило заходився зміцнювати свої городи і фортеці, 
готуючись до походу проти монголів і чекаючи на допомогу Заходу. Але цього 
разу, як і багато разів по тому, Захід був  байдужий до долі православної Русі й не 
поспішав встрявати у війну  з незнайомим і страшним мусульманським ворогом. 
Тож Данило знову опинився сам на сам з монголами й мусив докладати 
дипломатичних зусиль, аби утримати від нападів завойовників і водночас 
удержати в руках розхитувану місцевими боярами та князьками владу. 

Похід на Відень

Невдовзі знову  руське військо пішло в рейд за Карпати, на цей раз у воєнний 
похід, єдиний у княжій добі нашої історії, про який літописець написав, що 
„передтим не було такого ні за Святослава, ні за Володимира”: Данило вирішив  
йти на Австрію.

Стратегічно були дві можливості допомоги: обійти Бескид нинішньою Словаччиною 
і направитись на Відень довгою дорогою серед чужої землі. І друга — вдарити 
Оттокара в найслабше місце, в запілля, йдучи коротшою дорогою на Опавський 
Шлеськ, через Польщу, що теж була на той час у союзі з Данилом та мала і свої 
власні рахунки з чехами з недавніх воєн.
Польські князі були не «не проти того, щоб трошки напакостити чехам». З 
Болеславом Данило зговорився швидко, Володислав Казимирович обіцяв теж 
помогти. В 1253 р. Данило вже зі своєю армією в Кракові. З ним є його молодший 
син Лев (на честь якого трошки пізніше було названо місто Львів, сучасну 
культурну столицю України, а взагалі ми львів’яни скромні), литовці під командою 



Тевтивила й Єдивида та помічні війська від брата Василька Волинського під 
командою тисяцького Юрія. В Кракові відбулася воєнна нарада. Війська подалися 
на Чехію, переправились через ріку Одру й пішли в напрямі міста Козлого. Тут їх 
наздогнав зі своєю піхотою й кіннотою Володислав Казимирович. Відбулася друга 
нарада, вже на чеській території й вирішила: Данило з тисяцьким Юрієм, Болеслав 
і Володислав йдуть на Опаву, Лев і литовці вбік, пустошити чеські землі за рікою 
Псиною. З’їхатись мали обидві армії під Опавою. Лев пішов визначеним на нараді 
маршрутом, але швидко переконався, що його направили на слабо заселенні 
околиці, повернув і пішов — каже літописець — у „лісисті гори”, де взяв багато 
здобичі. Тимчасом князь Данило з тисяцьким Юрієм та Болеслав доходили до 
Опави. Польські розвідники йшли попереду, під містом наскочив їх чеський 
воєвода Андрій і розгромив: одних вбив, інших взяв у полон. „На військо, пише 
літописець, напав великий страх”, й аж Данило, що над’їхав, скартав їх:
— Чого лякаєтесь? Хіба не знаєте, що не має війни без загиблих? Не знаєте, що ви 
зустріли військо, а не бабів? Як вояка вб’ють на війні — то яке це диво? Інші й 
дома вмирають без слави, а ці вмерли зі славою. Отже вгору серця і піднесіть 
зброю на ворогів!

Але слова бойового князя не мали успіху. Союзники втратили духа. Данило, що 
мав тільки старих бояр і волиняків тисяцького Юрія, висунувся на чоло походу. З 
навколишніх сіл стало населення втікати до міста, Князь не мав чим переслідувати 
його, союзники стояли безчинно і він дорікав Володиславові.
— Ти поступив нечесно. Якби тут був Лев і мої люди, ми і шкоди наробили б і місто 
взяли.
Та й ці слова не помогли. Союзники не хотіли навіть під’їхати під Опаву, де мали 
з’їхатись з Львом — і встали подалік табором. Щойно, коли Данило заявив, що сам 
чекатиме в означенім місці „на моє військо”, підтягнулися за ним.
На вечір Лев з військом та багатою здобиччю прибув під місто; князь Данило вже 
журився, де він. З українським вояцтвом — прийшов воєнний дух. Того ж таки дня 



відбули союзники нову нараду. Вирішили: перейти ріку, обійти місто, попалити 
підгороддя, храми, загороди. Вранці так і зробили, але Болеслав стояв на 
недалеких горах та придивлявся; пішов тільки Володислав зі своїми. Коло перших 
воріт спалили передмістя легко; коло других вояків Володислава зустрів зі своїм 
відділом чеський воєвода Бенеш і трохи побив їх. Данило зі своїми вояками 
подався до третіх воріт і хоч тут зустрів теж чехів, розбив їх; втікали так, що й 
браму забули за собою замкнути і були б „русичі” ввійшли в місто, якби не 
помилка самого князя: хворий на очі, він не бачив, в чому річ і став завертати 
своїх вояків, що дерлися у ворота. Потім страшенно жалкував, що перешкодив у 
здобутті міста.

Вночі князеві донесли, що в місті Насилі, горі рікою Одрою, є полонені „руські і 
ляхи” — можливо, якась з частин Льва. Вранці князь повів туди військо, руйнуючи 
зустрічні села. Місто Насиль, побачивши велике військо, піддалося, полонених 
визволили. „І поставив (Данило) на місті свою хоругву (залогу) і зазначив 
перемогу, а людей помилував” — пише літописець. По тім пішов князь на інші 
чеські села, але вчувши, що воєвода Бенеш поїхав зі своєю частиною з Опави до 
міста Глубичичі, подався туди. Болеслав ішов з ним, Володислав вирвався 
наперед і довкола Глубичич попалив усі села. Потім це виявилося фатальним: 
місто Глубичичі було з ялини, вітер віяв у його бік і військо даремне шукало дров 
та соломи, щоб підкласти вогонь. Довкола було тільки пожарище й попіл.
Вечірня нарада того дня вирішила йти ще проти чеського воєводи Герборта, але 
той завчасу прислав Данилові меч і свою піддачу. На тій же нараді вирішили 
Данило, Лев і Болеслав, що „ми вже поруйнували всю землю” і з огляду на 
важливі державні справи Данила, на якого чекали посли папи у Кракові, похід 
було закінчено. Переправою через ріку Одру, через Краків, у якому Данило 
зустрів послів і відіслав їх до Галича, кажучи: „не годиться мені бачитися з вами 
на чужій землі”, через Судомирську землю, прийшло обвантажене „руське” військо 
до Холму, де князь у храмі Пречистої „впав, поклонився і прославив Бога: бо 
жоден руський князь не воював досі на чеській землі”. Тут і прибув йому на 
зустріч брат Василько волинський.
Так виглядає в описі українського літописця похід, який ми назвали „рейдом на 
Відень”, бо мав він на меті відтягнути Оттокара з Австрії. Кілько тривав він — 
невідомо: з подробиць опису виходить, що недовго, хоч беручи під увагу віддаль 
від Холму до Опави й назад, можна припустити, що добрих кілька місяців. Та 
найцікавіше що інше: дух українського вояцтва в ньому, відвага, і самостійність 
діяння... 
  А 1254 року князь Данило зумів зібратися з силами, завдав поразки війську 
татарського намісника монголів Куремси й визволив від окупантів досить велику 
територію в басейні Південного Бугу, Ірпеня, Тетерева. Окрилений перемогою, 
князь домовляється про союз із литовським князем Міндовгом, але той у потрібний 
час не подав обіцяної допомоги. У1260 році, після смерті Куремси, його наступник 
Бурундай пішов на Литву, зруйнував її, затим попалив багато городищ і оселищ на 
Волині  й наказав Данилові поруйнувати споруджені ним фортеці у Львові, Стожці, 
Луцьку, Кремінці, Данилові, Володимирі. Про людське око начебто знешкоджуючи 
фортеці, Данило поквапливо зміцнює нову столицю держави - Холм, не 



покидаючи надії знову організувати походи проти азіатської орди.
Тим часом на ослаблене Галицьке Руське королівство пішла нова сила - литовці, 
якій Данило вже не зміг протистояти, не маючи підтримки місцевих бояр та 
сусідів-князів, яких роз'єднували постійні чвари. Помер перший король 
український Данило 1264 року у своїй новій столиці Холмі, знайшов спочинок у 
церкві Пресвятої Богородиці, яку сам збудував...  
Післямова

Довкола його постаті витав ореол правителя, котрий чи не найголовніше, що 
він зробив за своє життя, так це зумів встановити внутрішній мир у своїх 
володіннях - рішуче приборкавши свавільні виступи галицьких бояр та 
перетворивши їх на слухняних князівських васалів, а також примиривши 
князівську родину та припинивши міжсімейні чвари. Крім того, Данилові 
Галицькому вдалося забезпечити авторитет своєї держави в очах сусідів, 
перетворивши Галицько-Волинську державу на впливового гравця міжнародної 
взаємодії. Завдячуючи мудрій політиці Данила, котрий скористався з вкрай 
вигідного за тих умов географічного розташування Галицької та Волинської 
земель на крайньому Заході Русі й родинною напруженістю в династії Бати я, його 
князівство перебувало в найбільш м'якій, порівняно з іншими руськими землями, 
залежності від Золотої Орди. А це сприяло стрімкому господарському розвиткові 
регіону, що, у свою чергу, привабило масову міграцію сюди населення не лише зі 
східних руських князівств, а й Польщі, Німеччини, Угорщини. Наслідком же 
економічного піднесення стало динамічне містобудування, реорганізація війська 
(Данило вперше на Русі одягнув свою важко озброєну кінноту в європейські 
рицарські обладунки).

Тож  не  дивно,  що  образ  короля  Данила  в  тодішніх  літописах  увічнено  як 
ідеального володаря - сміливого й хороброго, мудрого і розважливого, щедрого та 
великодушного і, навіть, над природно вродливого.
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