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У статті проаналізовано династичні підстави князя Любарта-Дмитра Гедиміновича на спадщину Романо-
вичів, його переваги над іншими претендентами, політичні обставини й особливості боротьби цього князя  за 
відновлення Галицько-Волинської держави, яка тривала до його смерті 4.08.1383 р., характер участі литов-
ських князів у цій боротьбі, її наслідки для українських земель і Центрально-Східної Європи загалом. 
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Войтович Л. В. Борьба Любарта-Димитрия Гедиминовича за восстановление Галицко-Волынского 
государства. В статье проанализированы династические основания князя Любарта-Димитрия Гедиминовича 
на наследство Романовичей, его преимущества над другими претендентами, политические обстоятельства и 
особенности борьбы этого князя за восстановление Галицко-Волынского государства, длящейся до его смерти 
4.08.1383 г., характер участия литовских князей в этой борьбе, ее последствия для украинских земель и Цен-
трально-Восточной Европы в целом. 
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Voytovych L. V. The Struggle of Lyubart-Dmytro Gedymind Ror the Restoration of Halych-Volhynia 
State. The author of the article discusses dynastic reasons Lyubart-Dmytro Gedimind had for the legacy of the 
Romanovich dynasty, his advantages over other contenders, the political context and specifics of his struggle for the 
restoration of the Halych-Volhynia State (which lasted until his death on August 4, 1383), the role of the Lithuanian 
peinces in this struggle, and the consequence of this struggle for the Ukrainian lands and the Central-Eastern Europe in 
general. 
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Особа великого князя Любарта-Дмитра Гедиміновича, з яким пов’язаний останній етап існуван-

ня Галицько-Волинської держави і державницьке становлення Волині, через різні причини ще не 
отримала належної оцінки істориків і належного висвітлення в науковій літературі. Дотогочасні 
публікації (опускаючи ті праці, де цей князь представлений завойовником Волині або простим 
литовським ставлеником) можна вважати скоріше попередніми дослідженнями та розвідками [62; 22; 
23 (№ 8–9), 348–354; (№ 12), 484–494; 5, 101–104; 6, 153–168; 8, 18, 37, 40, 74–76, 109, 138, 230–231, 
263, 295, 299–300, 310, 345–347, 352–353, 426, 437–438, 440–443, 446–447, 449–450, 463, 474, 476, 
485–486, 499–501, 504; 11, 37–42, 75, 511–512, 562, 614, 618–619, 636, 668–672, 678–679; 42, 250–254; 
42А, 177–181; 40; 41; 37; 26, 34–40].  
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Час і причини появи Любарта на Волині залишаються дискусійними. Ми не бачимо жодної 
можливості погодитися з iсториками, якi вважають, що в Київськiй Русi не було усталеної традицiї 
успадкування князiвських престолiв [43, 45–46; 38, 30], в той час як пам’ятки, що збереглися (раннi 
угоди з Вiзантiєю, рiзнi редакцiї “Руської правди”, деякі статутні грамоти), свiдчать не тiльки про 
наявнiсть, а й про строгу регламентацiю спадкового права, наприклад, у купцiв, смердiв чи 
дружинникiв. Крiм того, спадкове право iснувало майже в усiх правлячих династiях, із якими 
Рюриковичi були спорiдненi. Передусім Русь принципово не відрізнялася від сусідніх держав, так 
само, як династія Рюриковичів − від сусідніх панівних династій. Взаємини всередині династії 
Рюриковичів базувалися на традиційному родовому праві старшого, тобто того, хто був ближчим до 
засновника роду за родовим рахунком. Ця проблема достатньо повно висвітлена і в давнішній, і в 
новішій літературі [35, 7–32; 15, 222–227; 29, 7–135, 181–184, 386–470; 33, 194–199; 27, 150; 39]. 
Модерна концепція колективного сюзеренітету Рюриковичів у Київській Русі, яку висунув О. Наза-
ренко [27, 149–157], не підтверджується жодними джерелами і не має аналогій в інших тогочасних 
державах; застережень стосовно неї значно більше, ніж аргументів на її підтримку [39, 57–66]. Сама 
природа виконавчої влади (середньовічні правителі були правонаступниками військових вождів) не 
допускає поняття колективного сюзеренітету. Така влада завжди була персональною. Колективна 
влада допустима тільки в суспільствах демократичних, і то лише як влада законодавча. Не були 
винятком з цього погляду і  Рюриковичі. 

Спостереження за практикою успадкування княжих престолів, відображеною у джерелах, у зі-
ставленні з практикою успадкування у скандинавських, звідки походили Рюриковичі, та сусідніх 
державах, дало змогу виявити такі закономірності:  

1. Головним критерієм було родове право, згідно з яким старший у роду Рюриковичів успадко-
вував київський престол і сюзеренітет (фактичний чи номінальний) над Київською Руссю. На прак-
тиці це означало, що син не міг успадкувати батьківський престол, якщо живими залишалися його 
дядьки, молодші брати померлого володаря. Саме тому старенький Судислав Володимирович 
залишався небезпечним для його племінників Ярославичів, і вони змусили його прийняти чернецтво.  
Але діти старшого брата зберігали перевагу  над своїми двоюрідними братами. Теж  саме правило 
діяло і в різних землях та удільних князівствах. Володимир Мономах першим порушив це головне 
правило, коли, скориставшись вже архаїчним апаратом віча, після смерті Святополка Ізяславича 
провів своє “закликання” на князівських престол, після чого до самої монгольської навали проти-
стояння Мономаховичів з Ольговичами стали стрижнем міжкнязівських стосунків. Значення права 
найстаршого за родовим рахунком прямого спадкоємця “по мечу” демонструє доля Ростислава 
Iвановича, сина Iвана Берладника, якому угорцi поспiшили прикласти до ран отруту.  

2. Уже сини Володимира Святославича порушили це правило, виключивши з числа претенден-
тів на київський престол нащадків старшого брата Ізяслава. Цей прецедент і породив пізнішу практи-
ку ізгойства серед князів, за якою внук втрачав право на князівський престол, якщо його батько 
помер раніше за діда. Можливо, що це перше обмеження числа спадкоємців походить ще зі звичає-
вого права доби племінних князівств і об’єднань, коли спадкоємець князя-вождя мусив опиратися на 
його авторитет і славу. Напевно, ця практика успадкування була закріплена у т. зв. “заповіті Яросла-
ва Мудрого”, який дійшов до нас в обробці книжників Володимира Мономаха та його сина Мстисла-
ва. Це правило зберігалося довго. Згідно з цим правилом і князі Острозькі, чий предок Роман Дани-
лович загинув бл. 1260−1261 рр. за життя батька, вилучалися з числа спадкоємців короля Данила, а 
син Романа Василько мусив удовольнитися Слонімським князівством у володіннях батька та діда по 
материнській лінії [49, 50–51]. 

3. З’їзд князiв – Любецький снем − у 1097 р. закріпив за кожною гілкою батьківські володіння. З 
того часу снем перетворюється на державний iнститут (на зразок рейхстагу сусiдньої Священної 
Римської iмперiї германської нації). Це нерегулярне зiбрання Рюриковичiв пiд головуванням 
київського князя (а пiзнiше в окремих землях старших князiв цих земель) займалося врегулюванням 
мiжкнязiвських вiдносин. Рiшення снему скрiплювалися клятвами його учасникiв, як i мiжнароднi 
угоди, i на перших порах мали силу загальнодержавних законiв. Так, проти порушника рiшень снему 
1097 р. волинського князя Давида Iгоревича виступила коалiцiя, яку мусив, навiть усупереч власним 
бажанням, зiбрати київський князь Святополк Iзяславич. Порушника було покарано, а ухвали 
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Любецького снему пiдтверджено на снемi 1100 р. у Витичевi. Витичевський снем, здається, навiть 
вiдновив у Смоленську нащадка Iгоря Ярославича, таким чином визнавши рішення Ярославичів 
незаконним і декларуючи право кожної гiлки володiти батькiвським спадком [48, 122].   

4. Всерединi земель князi продовжували перемiщатися з “молодшого” столу на “старший”, 
подiбно до того, як це було загалом на Русi до Любецького снему, коли Ярослав Мудрий починав 
княжити в Ростовi, пiзнiше перейшов у Новгород на мiсце померлого старшого брата Вишеслава, а 
вже звiдти потрапив до Києва. При кожнiй змiнi князя в Чернiговi проходив перерозподiл престолiв 
у всiй Чернiгiвськiй землi. Так, князь Iгор Святославич княжив у Путивлi (1161–1164), перейшов у 
Курськ (1164–1178), звiдти у Новгород-Сiверський (1178–1198) i, нарешті, у Чернiгiв (1190–1202). 
Напевно, мав рацію В. Сергеєвич, вважаючи, що такий перерозподіл закріплявся відповідними 
угодами [34, 122–272]. Принаймні збирався снем і давалися відповідні клятви та присяги. Ольговичі 
в 1206 р. поширили принципи Любецького снему на Чернігівську землю, тобто кожен “пагінець” 
обох гілок Ольговичів отримав свою “отчину”. Подібне було здійснено в Полоцькій землі після 
повернення місцевої династії із заслання, Волинській землі у 1170 р., коли, вмираючи, Мстислав 
Ізяславич із братом Ярославом розділили Волинь на дві частини: Луцьку (Східну) та Володимирську 
(Західну), Туровській землі – в кінці ХII–ХIII ст.  

5. Із візантійської практики, напевно, перейшло право успадкування за заповітом. Заповiт по-
мерлого князя мав незаперечний авторитет. Володимир Василькович заповiв Володимирське i Бере-
стейське князiвства молодшому з двоюрiдних братiв – Мстиславові i навiть такий рiшучий князь, як 
Лев Данилович не наважився порушити цього заповiту. У подiбнiй ситуацiї московськi князi 
отримали Переяслав-Залiський. Як і у Візантії, успадкування за заповітом відкривало дорогу до 
влади бастардам, тобто синам вiд коханки або наложницi. Прикладом може служити Олег Яросла-
вич, син Ярослава Осмомисла вiд Настi з Чагрович. 

6. Претенденти з числа більш далеких родичів (двоюрідних, троюрідних) розглядалися тільки за 
відсутності спадкоємців по материнській лінії, тобто “по кужелю”.   

7. Успадкування “по кужелю” могло бути запозиченим зі скандинавської практики. Причому 
успадковувати можна було навіть за мачухою, яка за церковними канонами вважалася матір’ю. Так 
отримали Галицьку землю Ігоревичі. Але Роман повів боротьбу зі старшим Володимиром, вважаючи 
себе прямим спадкоємцем Ярослава Осмомисла, тоді як Володимир та Святослав були синами від 
першої дружини. В успадкуванні “по кужелю” першість мали дочки останніх володарів за 
старшинством (тобто їхні мужі), а далі діти найближчих родичок останнього володаря (дочок, сестер 
за старшинством і т. д.). Через це і претензії Мстислава Мстиславича Удатного на Галицьку спад-
щину визнали всі без вагань, а інші претенденти − Данило Романович чи угорський принц Андрій − 
спішили закріпити свої претензії одруженням із його дочками. Підстави іншого принца Калмана, 
який був лише правнуком Єфросинії Мстиславни, порівняно з Андрієм були мізерними, тому угор-
ський король підтримав останнього, незважаючи на те, що Калман був коронований папою. Через це 
і Гедиміновичі закріплялися на руських престолах через одруження з дочками останніх володарів. 

8. Важливе значення мали легітимність розлучення і шлюбу. Так, Ростислав Рюрикович міг 
претендувати на Галицьку спадщину лише як старший брат дружини Романа − Предслави, у якої не 
було синів, за умови, що розлучення Романа Рюрик Ростиславич вважав нелегітимним (другий шлюб 
Романа відбувся до насильного постригу його першої дружини), а значить, і дітей від цього шлюбу – 
бастардами, яких батько не встиг адоптувати. Подібні підстави могли використати i Михайло 
Всеволодович, одружений із дочкою Романа та Предслави, і його син Ростислав.  

9. Зміни у практиці успадкування під ординським впливом почала запроваджувати московська 
династія лише з кінця ХІV ст. [11, 27–42]. 

У 1323 р., коли померли чи загинули Андрiй та Лев Юрiйовичi,1 не залишивши спадкоємцiв, 
найбільше прав на галицько-волинську спадщину мав Любарт-Дмитро Гедимiнович як зять Лева 

                                                        
1 Андрій та Лев Юрійовичі загинули до 21.05.1323 р., коли польський король Владислав Локєток спо-

вістив про цю подію папу Іоанна ХХІІІ, одночасно прохаючи оголосити хрестовий похід проти ординців, щоб 
запобігти окупації земель Романовичів [53, T. 1, S. 83]. Князі загинули на війні з ординцями або були вбиті 
ординськими агентами [55, 7–11; 51, 22; 45, 22; 66, 113]. Причиною цього могло бути і волинсько-литовське 
зближення після довгої конфронтації, яке Орду не влаштовувало. 
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Юрiйовича.1 Останнiй прямий нащадок Романовичiв острозький князь Данило Василькович походив 
з гiлки, яка втратила право на успадкування найстаршого престолу зi смертю Романа Даниловича, 
який помер за життя батька, на що слушно звернув увагу М. Баумгартен [50, 166]. Вiн мiг претен-
дувати на престол тiльки як близький родич, тобто пiсля претендентiв “по кужелю”, яких було 
багато. Польському королевi Владиславові Локєтку Юрiйовичi доводилися племiнниками. Вони 
були також правнуками угорського короля Бели IV. Тобто i польський, i угорський королi теж були 
претендентами як близькi родичi. Свої претензiї на Галицьку спадщину заявили навiть глоговськi 
князi Генрiх II та Ян [59, 161–162; 58, 50]. Позаяк їх претензiї визнав папа, то вони мусили бути 
підставовими. Глоговськi князi були пов’язанi ще з першою галицькою династiєю як правнучатi пле-
мiнники Ярослава Осмомисла. Їхній дiд Конрад I був одружений із Саломеєю, дочкою Владислава 
Одоноча, чиєю матiр’ю була Вишеслава, дочка Володимирка Володаревича. Але це була надто 
далека спорiдненiсть, щоб дати підстави для претензій на Галицьку спадщину. Сестра глоговських 
князiв Агнеса була видана за баварського герцога Отто III, який претендував на угорську корону i 
був свого часу союзником короля Юрiя Львовича. Цей союз, схоже, був скрiплений шлюбом. Я. Ябло-
новський, посилаючись на Кромера, назвав дружину Любарта Бучою (Бушою) [63, tabl. 10]. У 
Кромера iменi княгинi не наведено. Зiморович назвав її Євфимiєю (чи не сплутавши з Офкою-Євфи-
мiєю, дружиною Болеслава-Юрія?). Вiд Я. Яблоновського це iм’я запозичили Т. Нарбут та М. Карам-
зiн. Якщо це не помилка, то Буша скорочення вiд Богуслави. Отже, її мати могла бути полькою, 
незнаною з iнших джерел сестрою глоговських князiв. У такому разi Агрипина − хрестильне iм’я 
Богуслави [24, 52]. Подiбне родинне пов’язання висувало глоговських князiв у число серйозних 
спадкоємцiв “по кужелю”. 

Вагомими, з огляду права, були претензiї добжинського князя Владислава Земовитовича, сина 
молодшого брата Владислава Локєтка i Анастасiї, дочки Лева Даниловича. I польський король спо-
чатку пiдтримував племiнника. Ще вагомими були i претензiї Болеслава Тройденовича, сина удiль-
ного мазовецького (сохачевсько-черського) князя Тройдена i Марiї, дочки короля Юрiя Львовича. 

Недавно львівський дослідник І. Мицько увів у науковий обіг пом’яник Преображенського 
кафедрального монастиря (с. Спас Старосамбірського р-ну Львівської обл.) [25, 43–48]. За цим 
пом’яником дружиною Гедиміна-Прокопія і матір’ю Любарта-Дмитра була Леоніда, яку дослідник 
уважає дочкою Лева Юрійовича, так названою в його честь [26, 34–40]. І за таких умов підстави 
Любарта Гедиміновича на спадщину Романовичів були найбільш вагомими.   

Любарт-Дмитро був наймолодшим серед головних претендентів (йому було 11–12 років).2 Литва 
спізнилася підтримати претензії Любарта, хоча восени 1323 р. її військо виступило на Волинь і 
                                                        

1 [7, 82–83]. Після того, як відпали сумніви в існуванні київського князя Станіслава [30, 182–188]: крім 
білорусько-литовських літописів сам князь під таким нехарактерним для Рюриковичів іменем записаний у 
переліку “ктиторів і опікунів монастиря Печерського” А. Кальнофойського, а його син Іван Станіславович – 
Любецькому пом’янику; подібні потрійні збіги просто виключені [11, 415], можна не сумніватися в участі 
луцького князя Лева Юрійовича в битві на р. Ірпені на боці київського  князя проти Гедиміна. Сам похід 
Гедиміна і битву можна датувати зимою 1322/1323 р. [12, 129]. Зимою 1322/1323 р. під Берестям стояло литов-
ське військо [45, 26–27]. Це, очевидно, було наслідком союзу волинського князя з київським. Мир, укладений 
після цієї війни (а Гедимінові, який, посадивши свого васала в Києві, мав тепер могутнього ворога в особі 
золотоординського хана Узбека, вигідно було швидко помиритися з галицько-волинськими князями і навіть 
вступити з ними в союз), було скріплено шлюбом дочки Лева Юрійовича з Любартом-Дмитром Гедимінови-
чем. М. Андрусяк пропонував вважати дружину Любарта внучкою степанського князя Володимира Івановича 
або дочкою острозького князя Данила Васильовича [1, 4]. Останнє доводив також Г. Граля, вважаючи, що саме 
на честь тестя Любарт прийняв хресне ім’я [54, 201, 204–208]. З певними застереженнями цю версію прийняв 
Я. Тенговський, зазначивши, що Любарт не міг мати дружину з більшими правами на спадщину Романовичів, 
ніж Болеслав Тройденович [64, 17–26], що, звичайно, не може бути прийнятим [26, 38]. За таких умов Любарт-
Дмитро взагалі не міг би претендувати на спадщину Романовичів. 

2 Смерть галицько-волинських князів заскочила зненацька і юного Любарта, і його оточення. Про спробу 
Любарта успадкувати престол Романовичів свідчить грамота від 8.12.1322 р., де він титулується як “луцький і 
володимирський князь”. Навколо автентичності цього документа, підтвердженого в 1492 р., триває полеміка, 
однак  навіть прихильники версії щодо фальсифікату вважають, що його створення могло бути близьким у часі 
від вказаної дати, і принаймні перша частина грамоти списана з автентичної [42, 250–254; 42А, 177–181; 
21, 384, 683–697]. Стосовно помилки датування документа, яка “тим більше можлива… у грамоті, яка дійшла 
до нас не в оригіналі, а з третіх рук” [47, 66–67], то 8 грудня сьомого індикту припадало на 1324 р. і сплутати 
6830 р. з 6832 р. могли легко під час переписування у 1492 р. [6, 154]. 
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зимувало біля Берестя [ПСРЛ, т. 35, с. 95]. Складні переговори між угорською, польською і мазо-
вецькою сторонами (які претендували на спадщину Романовичів), з одного боку, та Литвою − з 
другого, за участі хана Узбека [52, 623] і згодою місцевого боярства [52, 629] привели до влади внука 
короля Юрія – Болеслава-Юрія Тройденовича. Остаточно польсько-литовське порозуміння було 
скріплено шлюбом дочки Гедиміна Альдони-Анни із сином і спадкоємцем Владислава Локєтка – 
Казимиром (16.10.1325). Але хрестилася дочка Гедиміна ще 30.04.1325 р., отже домовленості 
досягли раніше [45, 33–34]. Перша грамота Болеслава-Юрія, яка дійшла до нас, датована 1325 р., 
схоже восени [19, 117], текст грамоти вказує на початок правління [21, 189–190]. Появі Болеслава-
Юрія передувала, очевидно, низка угод, в одній із яких було передано Любарту Гедиміновичу східну 
частину Волині з Болоховим, де він тримав свою столицю, відновивши місто як Любартів (Любар) 
[45, 34, 159; 6, 157]. 

Існує версія, що результатом порозуміння Польщі та Литви в 1325 р. було приєднання до Литви 
Берестейської землі та Підляшшя. Така угода ніби викликала невдоволення Мазовії, що зблизило 
останню з Тевтонським орденом і стало причиною військових дій у Куявії в 1326 р. [67, 604, 606]. 
Але пізніші події дають змогу стверджувати, що до поділу волинських земель тоді ще не дійшло. З 
листа комтура Тевтонського ордену від 14.10.1325 р. довідуємося, що замок Візна на далекому мазо-
вецько-волинському кордоні й надалі утримувався волинський гарнізон, а його воїни перебували у 
складі союзного литовського війська під Гродном [56, 272–273]. Невдовзі, у 1331 р., відновлення 
волинсько-литовського союзу було скріплено шлюбом Болеслава-Юрія з Офкою-Євфимією Гедимі-
нівною, сестрою Любарта-Дмитра [18, 23–30]. За угодою 1352 р. Берестейська земля залишалася час-
тиною Волині [2, № 1, с. 1].  

По смертi Болеслава-Юрiя волинська елiта визнала князем Любарта-Дмитра Гедимiновича. Його 
признання галицьким боярством також засвiдчено вiдомим написом на дзвонi собору Св. Юрiя з 
1341 р. [4, 79]. Узбек надав Любартові-Дмитру необхiдну допомогу. Отже й Орда розглядала Любар-
та-Дмитра як першого легiтимного спадкоємця, що могло бути зафiксованим в угодi 1331 р. мiж 
Болеславом-Юрієм та Гедимiном. У складних умовах протистояння з Польщею та Угорщиною князь 
Любарт-Дмитро пішов на значні поступки галицькому боярству, надавши його лідеру Дмитрові 
Детьку високий сан управителя (provisor чи proconsul) або старости (capitaneus) Руської землі [13, 60]. 
Дмитро Детько разом із князем Данилом Острозьким зустрічали в 1340 р. ординські війська, що 
допомогли відбити польську інтервенцію [46, 158–159]; про різночитання в джерелах “Daniele 
Ostrogio” i “de Ostrov” див.: [5, 126]. Те, що Любарт Гедимінович так легко опанував Волинську та 
Галицьку землі в 1340 р. свідчить на користь версії, що він уважався спадкоємцем ще за життя 
Болеслава-Юрія [15, 127]. 

Пiсля невдалих спроб за допомогою окремих груп бояр здобути Галицьку землю по частинах, у 
1350 р. польський король признав право Угорщини на неї. Родиннi зв’язки Арпадiв, спадкоємцями 
яких виступала Анжуйська династiя, з другою галицькою династiєю були ближчими вiд родинних 
зв’язкiв Казимира III із цiєю династiєю. Схоже, що перша дружина угорського короля Карла Роберта  
походила з династії Романовичів [9, 161–164; 10, 7–10] і його син Людовик виступав як спадкоємець 
Романовичів “по кужелю”. Рiвночасно він був i спадкоємцем Казимира III, сестра якого Єлизавета 
була його матiр’ю. За польсько-угорською угодою 1350 р. Польща визнала за Людовиком “спадкове 
право” на королівство Русі, яке він передавав у довічне володіння Казимирові ІІІ.  

У ході війни з Польщею та Мазовією у 1349–1351 рр., втративши значні території, Любарт-
Дмитро повернув собі Володимир, Белз, Берестейську землю та Холмщину. У 1352 р. у війну 
вступили угорські війська. Король Людовик був навіть поранений про облозі Белза і, зазнавши 
великих втрат, мусив відступити. На допомогу Любартові прийшли литовські дружини Кейстута та 
Євнуха Гедиміновичів і інших князів, яким Любарт мусив роздати на Волині уділи. За угодою 1352 р. 
за ним залишилася вся Волинь [14, 29–32]. У 1353 р. Любарт-Дмитро Гедимінович здійснив кілька 
походів на захід. Зокрема, у травні він був під Львовом, але не зміг утримати столицю краю і лише 
зруйнував міські укріплення, напевно, щоб полегшити оволодіння містом у майбутньому [16, 65].  

Перманентна війна не припинялася. Любарт-Дмитро послідовно боровся за відновлення Галиць-
ко-Волинської держави. На початку жовтня 1366 р. він уклав мирну угоду з Казимиром ІІІ, яка уточ-
няла волинсько-галицький кордон. Одним зі свідків з боку Любарта виступав князь Данило Острозь-
кий [14, 38–39].   
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По смерті Казимира ІІІ Людовик Анжуйський приступив до анексiї Руського королівства. I тут 
угорський король пiдшукав вагомiші аргументи. Серед його найближчих соратникiв був опольський 
князь Володислав, внук дочки белзького князя Гремислави Всеволодiвни. Тому саме йому в 1372 р. 
було передано в лен  відділене від Польщі “королівство Руське з містами і населенням”. Володислав 
відразу поспiшив прийняти титул “господаря Руської землi, вiчного дiдича i самодержця” та почав 
карбувавати власнi грошi [28, 53; 57; 60, 147–154; 61, 265–274; 66, 111–119; 65; 20, 27–31, 74–93]. 
Любарт не мiг визнати цього титулу, що й призвело до вiдновлення вiйни. Умови для початку вiйни 
були не вигiдними, але волинський князь мусив реагувати на такi дiї. У 1370–1371, 1372, 1376–1377 рр. 
Любарту-Дмитру Гедиміновичу вдавалося зайняти частину Галицької землі, але втриматися тут він 
не зміг [6, 153–168]. 

До самої смерті 4.08.1383 р. (дату смерті дає змогу уточнити запис Івана, священика церкви Св. 
Катерини, на переписаному ним Псалтирі в річницю смерті великого князя Любарта-Дмитра Геди-
міновича, яка зберігається у Флоренції в бібліотеці Лоренцо Медичі [36, 349]) князь не тільки зберіг 
під своїм правлінням Волинську землю (1340–1383), а й в умовах боротьби з потужним польсько-
угорським союзом намагався відстояти і Галицьку землю (1340−1349, 1353−1354, 1376−1377).  

Свідченням його державницької політики було не лише прийняття титулу великого князя, який 
у ХІV ст. означав суверенного володаря.1 У 1347 р. він добився в імператора Іоанна VI Кантакузена 
та патріарха Іоанна ХІV Каліки відновлення Галицької митрополії, яку зайняв його ставленик 
Феодор [31, Приложение № 3].  

Як суверенний володар Любарт-Дмитро Гедимінович карбував власну монету [32, 152–159]. У 
2006 р. на кордоні Волинської, Львівської і Рівненської областей було разом із монетами великого 
князя литовського Вітовта Кейстутовича (1392–1430) випадково знайдено шість срібних монет із 
зображенням хреста та лева [3, 59–61]. Монети злегка відрізнялися по-різному скерованими голова-
ми лева і його реалістичними іконографічними особливостями. У 2006–2008 рр. ще близько 20 по-
дібних монет знайдено в Луцьку та Володимирі-Волинському [32, 154]. Атрибутацію монет побіжно 
підтверджують знахідки основної кількості монет на Волині, використання князем Любартом-
Дмитром печатки із зображенням лева, що крокує [17, 129], використання зображення рівносторон-
нього хреста на гербах Волині, яке відоме з початку ХІV ст. [44, 29], а також наявність такої монети 
у складі Сосновського скарбу [18 А, 88–100] (Федір Любартович, син Любарта-Дмитра, був князем 
Сіверським у 1393–1405 рр. [11, 679]). Різноманітність штемпелів (не менше п’яти) вказують на 
тривалий час карбування цієї монети [32, 155].  

Висновок. Не викликає жодних сумнівів, що великий князь Любарт-Дмитро Гедимінович не 
лише укріпив і зберіг державність Волині у другій половині XIV ст., а й був послідовним борцем за 
відродження Галицько-Волинської держави. Особистість цього князя ще не отримала належної 
оцінки. Його діяльність потребує подальшого всебічного дослідження.  
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