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Динамізм Ногая, з одного, і близьке сусідство з його територією — 
з другого боїку, були причиною втрати суверенности Галицько-Волин- 
ської Руси. Докладної дати й обставин переходу спадщини Данила 
Романовича під впливи Золотої Орди не знаємо. Якщо за дату „non 
ante quem“ приймемо рік 1266, коли Ногай на чолі своїх військ воював 
ще в Ірані, а за дату „non post quem“ приймемо рік 1274, коли галиць- 
кочволинський літопис перший раз стверджує, що всі наші князі були 
під татарами, то дійдемо до переконання, що Ногай підкорив Галиць
ко-Волинську Русь у той власне проміжок часу (1267—1274). Саме під 
1274 роком Галицько-Волинський літопис, згадуючи, що Лев Дани
лович, вибираючись у похід проти Литви, звернувся до хана Менке- 
Тімура за допомогою, додає: « . . .  бо тоді всі князі були «під татарами».70

Залежність Галицько-Волинської Руси від татар підтверджує про
текційне звернення Ногая до наших князів, що його нотує літопис під 
1277 роком. У тому зверненні Ногай каже таке: «Завжди мені жалу
єтесь на Литву; то ось тепер сам даю вам військо і з ним воєводу Мам- 
шія, тож ідіть із ним на ваших ворогів».71 Коли ж  по смерті краків
ського князя Болеслава Лев хотів за допомогою Ногая поширити гра
ниці своєї держави коштом Польщі, інші князі, що були «під приму
сом татарським», му сіли йому в поході помагати.72 Фраза «бо тоді всі 
князі були підлеглі татарам» повторюється у галицько-волинського 
літописця під 1285 роком з нагоди походу татарських військ на Угор
щину73 і з нагоди походу тих же військ з допоміжними галицько-во- 
линськими відділами на Польщу в/ 1286 році.74

69 G. V e r n a d s k y ,  op. cit., pag. 53.
70 IICPJI, t .  II. C T op. 872; TBJT, t .  II, crop. 76.
71 nCPJI, t . II, CTop. 876; rBJI, T. II, c-rop. 79.
72 IICPJI, T. II, crop. 881; rBJI, t. II, crop. 82-83.
73 nCPJI, T. II, crop. 888; rBJI, t. II, crop. 87.
"4 nCPJI, t . II, crop. 892; rBJI, T. II, crop. 90.
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Уже з цих загальних фраз ясно, що фактична залежність Галиць- 
ко-Волинської Руси від Золотої Орди в останній чверті тринадцятого 
століття не підлягає сумнівам. Придивімося тепер, як ця залежність 
виявлялася в історичному процесі Галицько-Волинської Руси. Ворожі 
відносини між Галицько-Волинською Руссю і Литвою спровоковані 
Бурундаєм у 1258 році, не поліпшилися. 1274 року литовський князь 
Тройден здобув на Русі Дорогичин.75 Лев Данилович вирішив силою 
відібрати Доротичин і звернувся до хана Менке-Тімура за допомогою. 
Факт, що він звернувся до Менке-Тімура, а не Ногая свідчить про те, 
що розлад у Золотій Орді не пішов ще дуже далеко і в той час Лев 
все ще вважав Ногая другорядною силою. Менке-Тімур відрядив на 
допомогу Львові не тільки своє татарське військо під проводом воєво
ди Ягурайна (чи Ягурчина, як каже Пашуто), але й війська задні
прянських князів, між якими був Роман Добрянський з сином Олегом 
і Гліб смоленський. Похід, як виходить з пізніших вісток, досягнув 
своєї політичної мети: Лев відібрав від литовців Дорогичин.76 Під час 
походу підтримувався контакт і обмін інформаціями та співпраця між 
відділами Льва та татарськими відділами.77

Ініціятива до другого спільного татарсько-українського виступу 
проти литовців у наступному (1277) році вийшла від Ногая. Можливо, 
що цим кроком Ногай хотів дати зрозуміти нашим князям, що він 
нарівні з Менке-Тімуром має право вирішувати в таких чи ін
ших політичних заходах наших князів. Не виключене однак, що Но- 
гаєві йшлося передусім про грабіж-наживу. Його посольство привез
ло нашим князям Львові, Мстиславові й Володимирові грамоти, у 
яких він, нав’язуючи до скарг наших князів на Литву, закликає їх 
разом з татарськими військами під проводом Мамшія піти на неї 
походом. Чи справді наші князі нарікали на Литву, чи, може, це був 
тільки претекст, потрібний Ногаєві, важко сказати. У кожному разі 
похід відбувся. З українськими військами йшли князі Мстислав, Во
лодимир і Юрій Львович. Татари випередили княжі війська і, щоб 
не ділитися здобиччю, прийшли до наміченої цілі (Новгородка) скорі
ше. Князі ж, довідавшися про це, повернули до Городна. Таким чи
ном цей накинений нашим князям і нескоординований похід не мав 
ніяких важливіших політичних наслідків.78

У грудні 1279 року помер краківський князь Болеслав. Цю подію 
хотів використати князь Лев, щоб захопити краківський престол для 
себе. У зв’язку з цим він звернувся чи, точніше кажучи, поїхав до 
Ногая за допомогою. Ногай не тільки дав йому на допомогу військові 
відділи під проводом трьох воєвод (напевно, тисячників) Кончака, Ко- 
зія і Кубатана, але й звелів князям Мстиславові та Володимирові йти

75 В. Т. П а ш у т о, Образование литовского государства. Академия 
Наук СССР, Москва, 1959г стор. 388.

76 В. Т. П а ш у т  о, Образование литовского государства. Академия 
Наук СССР, Москва, 1959, стор. 388.

77 ПСРЛ, т. II, стор. 872—873.
78 ПСРЛ, т. II, стор. 876.
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на поміч Львові. Об'єднані українсько-татарські відділи в січні 1280 
року перейшли по льоду Вислу біля Сандоміра і рушили походом 
на Краків. Але під Копривницею війська Лешка .Чорного розбили 
українсько-татарські з’єднання і змусили їх до відступу.79 Таким чи
ном пляни Льва потерпіли цілковиту невдачу.

Півроку по смерті Болеслава помер у далекому Сараї (у липні 
1280 року) Менке-Тімур,80 останній хан Золотої Орди, який умів амбі
ції Ногая тримати у належних границях. Після цього впливи Ногая 
скоро збільшилися, аж  врешті він, залишаючи формальні ознаки вла
ди при ханах, сам став дійсним виконавцем тієї влади. Наслідником 
Менке-Тімура повинен був стати його братанич Телебуга, але підо 
впливом Ногая став брат померлого Туда-Менке. Це, очевидно, викли
кало деяку розгубленість серед татарської верхівки і змусило моло
дого Телебугу монтувати опозицію проти Ногая.

Думаємо, що про всі ці справи Лев Даінилович був докладно поін
формований, і, як тверезий політик, він вирішив зв’язатися з тією 
силою, що постійно росла, — з Ногаєм. Звичайно, ці кроки Льва були 
тісно пов’язані з його політикою, яка, на думку Л. Г. Генсьорського, 
сумлінного дослідника Галицько-Волинського літопису, «полягала в 
тому, щоб при допомозі татар насаджувати свою владу над усіма ін
шими волостями і володарями Романової спадщини та розширити 
шляхом дипломатичних переговорів або війни галицьке князівство за 
рахунок сусідніх держав (Литви, Польщі), можливо, з таємною дум
кою скинути пізніше також татарське ярмо».81

З нашого літопису можемо також добре зорієнтуватися, що Воло
димир, який, як відомо, не був у найкращих відносинах з Львом, рад
ше тримався легальної, ханської партії. Тому саме автор цієї части
ни Галицько-Волинського літопису, звеличник Володимира, коменту
ючи подорож Льва до Ногая над Дунай, називає Ногая окаянним і 
проклятим, підкреслює, що Лев просив собі допомоги, що радо йшов 
з татарами, що Мстислав, Володимир і Мстиславів син Данило пішли 
під примусом татарським, і не може приховати ісвого вдоволення з то
го, що ляхи  побили багато бояр і слуг із війська і що врешті Лев 
вернувся назад з великим безчестям.

На початку 1285 року Ногай організував великий похід на Угор
щину. Причиною цього походу, як догадується Шпулер, був голод 
серед населення татарщини, який виник там наслідком зарази, що 
поголовно винищила татарську худобу.82 Похід був широко закро
єний, бо, як каже наш літописець, татари йшли «з великою силою, з 
величезним військом». На вимогу татар (літописець не каже докладно

7д ПСРЛ, т. II, стор. 881.
В. W ł o d a r s k i ,  Polska і Rus, 1194—1340. Warszawa, 1966, -pag. 197—198. 
St. K r a k o w s k i ,  op. cit., pag. 209.

80 B. S p u l e r ,  op. cit., pag. 62
81 A. І. Г е н с ь  o p с ь  к и й ,  Галицько-Волинський літопис, Київ, 1958. 

стор. 47.
82 В. S p u l e r ,  op. cit., pag. 66.
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чию: Ногая чи Туда-Менке) наші князі мусіли приєднатися до похо
ду. Пішли, отже, з. військами Лев, Мстислав та Юрій. Володимир за
лишився дома з огляду на поранену ногу. На жаль, літопис не подас 
нам жодних деталів про ролю наших князів. Одне певне, що княжі 
війська творили в тому поході автономну одиницю під власною ко
мандою, що йшла окремими шляхами на збірне місце. Тим часом як  
татарські війська заатакували Семигород зі сходу, наші князі, як до
гадуємося, мусіли підійти туди від півночі. Відсутність наших князів 
використав Болеслав Мазовецький, який напав із своїми військами 
на пограниччя посілостей Льва та поруйнував околиці Щекарова біля 
Сандомира.83 Вістка про напад Болеслава дійшла до Льва, і на його 
домагання татари «відпустили» його з походу для оборони його гра
ниць. Про дальшу участь наших князів в угорській кампанії літопис 
нічого не згадує^ Закінчуючи однак свої інформації про цю подію, він 
додає, що, повертаючися додому, татари заблудили в Карпатах і в на
слідок голоду мали великі втрати в людях.84

Найбільше інформацій про вимушену татарами військову спів
працю тих часів маємо у зв’язку з татарським походом на Польщу 
в 1287—88 роках. Ці інформації дає нам не тільки Галицько-Волин- 
ський літопис, але й польські тогочасні річники. Події, зв’язані, з тим 
походом, добре опрацював польський історик С. Кразовський.85 На 
думку цього історика, головним мотивом згаданого походу було ба
жання наживи та охота винагородити себе за невдачу тю переднього 
походу на Угорщину. Цим разом заклик до наших князів (Льва, 
Мстислава й Володимира) взяти участь у поході вийшов від обраного 
в 1287 році ханом Телебуги. Татарський похід на Польщу йшов дво
ма шляхами: південна армія Ногая, ідучи Підкарпаттям через Галич, 
Перемишль, мала заатакувати Краків з півдня; північна ж  армія Те
лебуги через Волинь, далі шляхом на Холм, Люблін і Сандомир по
винна була з ’єднатися з армією Ногая в околицях Кракова. Наші 
князі приєдналися до армії Телебуги. Особиста ворожнеча між Но- 
гаєм і Телебугою, добре знана нам з східшх джерел,86 знайшла та
кож відповідне насвітлення в нашому літописі. Літописець стверджує, 
що «між ними була велика незгода» і Ногай з Телебугою «не сходи
лися, бо вони обидва боялися, той цього а цей того». З  огляду на брак 
координації маневрів тактика обох армій виявляла дивний брак по
слідовності: тим часом як татарські відділи Телебуги грабили околи
ці Сандомира (середина грудня), війська наших князів облягали Сан
домир. Сандомир не був здобутий. При кінці грудня Телебуга нака
зав своїм відділам відступити, і вони у «січні 1288 року через Любачів 
прийшли під Львів. Наш літопис подає такий драматичний опис пе
ребування татарських військ на Львівщині: татари «стояли на Льво-

83 В. W ł o d a r s k i ,  op. cit., pag. 202.
84 ПСРД, т .11, crop. 888—890.
85 St. K r a k o w s k i ,  op. cit., pag. 202—228. 8, rozdziałiTrzeci najazd Tatarów 

na Polskę, 1287—1288.
88 The Travels of Marco Polo, Edited with Introduction by Manuel Komroff, 

New York, 1941, pag. 353.
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вій землі два тижні, кормлячися, не воюючи, але не давали з города 
вийти й за іпоживою; хто (відважився) виїхати з города, то одних по
бивали, других брали до неволі, інших обдирали й пускали голих, то 
ті померли з морозу, бо була (того року) дуже люта зима; так пусто
шили цілий край. А це все наслав Бог на нас за наші гріхи, караючи 
нас, щоб ми покаялися в наших злих беззаконних вчинках; Він на- 
кінець іще й гнів свій поклав на нас, і під час облоги померло в го
родах дуже богато (людей), а інші померли на селах, вийшовши з 
городів після відходу безбожних агарян».87

Якщо йдеться про армію Ногая, то вона в січні грабувала околиці 
на південь від Кракова. Коли угорські відділи, що прийшли на допо
могу краківському князеві Лешкові Чорному, розгромили татарські 
відділи біля Санча, Ногай дав наказ відступати.88 Татарські відділи 
Ногая швидким маршем повернулися, як каже літописець, «назад до 
своїх веж «А після Телебужиного й Ногаевого відходу», читаємо далі 
в літописі, «князь Лев зчислив, скільки людей згинуло в його землі: 
скільки взято до неволі, (скільки) побито і скільки їх з Божої волі 
згинуло — (виявилось, що) 'півтринадцяти тисячі.89 Жорстоку пове
дінку татар у краю своїх «мирників» належить пояснювати їх роз
дратуванням з приводу невдач у Польщі.

Вимушена участь наших князів у поході на Польщу 1287—88 ро
ків була не тільки останнім актом воєнної співпраці, але й, як вихо
дить з нашого літопису, останнім проявом залежно сти Галицько-Во- 
линської Руси кінця тринадцятого століття від Золотої Орди. У даль
шому ми постараємося висвітлити обставини, в яких наші князі поз
булися тієї залежносте, а тепер ще раз спробуємо підсумувати усі 
її форми.

З усіх п’ятьох спільних походів на Литву, Польщу й Угорщину в 
1274—1287 роках два відбулися з ініціятиви Льва Даниловича, — 
три ж  на вимогу татар. Відносно докладні описи усіх походів, що їх

87 ПСРЛ, т. II, стар. 894;ГВЛ, т. II, стор. 91.
88 St.  K r a k o w s k i ,  ор. cit.} pag. 218.
89 ПСРЛ, т. II, стор. 895; ГВЛ, т. II, стор. 92.
У праці «Очерки по истории...»  (стор. 297—298) В. Т. Пашуто подає, 

шо були два татарські походи на Польщу:, один у 1286, а другий у 1287 
році. При чому, як  каж е він про другий похід «содержание похода не рас
крыто». Твердження Пашуто базуються на дуже поверховій і цілком хиб
ній інтерпретації Галицько-Волинського літопису.

Вістку про похід на Польщу літописець розбиває на дві частини: у 
першій (довшій) він подає опиа усього походу і закінчує його поверненням 
татар на свої землі. Далі подає короткі вістки про інші події, що мали місце 
під час цього походу, а потім ще раз повертається до походу, описуючи 
вдруге його початок. Це повторення опису початку походіу1 потрібне літо
писцеві для того, щоб подати докладний і вичерпний вступ до' заповіту 
князя Володимира, на якому він зупиняється докладніше. Та сама при
чина повороту князя Володимира з-над Сяну додому (рана в нозі) без 
усякого сумніву доводить, що йдеться про один, а не про два походи. Це 
саме твердить історик цього походу С. Краковський, який у цитованій 
нами перед тим праці, крім Галицько-Волинського літопису, користував
ся ще кількома польськими тогочасними річниками.
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подає літописець, дозволяють нам зробити такі висновки: 1) галиць
ко-волинські війська йшли в похід під проводом своїх князів, як авто
номні частини, навіть у тих випадках, коли походи відбувалися в інте
ресах татар; 2) тактичні завдання княжих військ були, правда, 'ко
ординовані з завданнями татарських відділів, але виконувані власни
ми силами; 3) татари користувалися галицько-волинськими війська
ми тільки в тих випадках, коли йшлося про походи на найближчих 
сусідів: Польщу, Литву й Угорщину. Порівняймо тепер наші виснов
ки з висновками А. Н. Насонова стосовно військових зобов’язань ін
ших українських та московських князів, щоб таким чином підкресли
ти ту різницю, яка в обох комплексах країв (Галицько-Волинська 
Русь — Київське, .Чернігівське та Московські князівства) постала: 
згадані князівства зобов’язані були висилати свої війська навіть на 
дальші терени воєнних дій (в Ірані та на Кавказі).90 2) На випадок 
потреби татари оголошували загальну мобілізацію населення при до
помозі свого адміністративного апарату (десятники, сотники, тисяч
ники, темники й баскаки) та включали рекрутованих безпосередньо 
у свої відділи.91

До другорядних обов’язків галицько^волинських князів належало 
відповідно 'Приймати хана чи його представників, коли вони перебу
вали на їх землі. Так, коли під час походу на Польщу Телебуга ввій
шов у посілості нашого князя Мстислава, останній зустрів його «із 
напоями й дарами» біля Горині, потім біля Перемишля зустрів його 
з такими самими «напоями і дарами» князь Володимир, врешті, ко
ло Бужковичів князь Лев наздогнав його «з питтям і дарами».92 Було 
зовсім зрозуміле, що під час перебування татарських військ на на
ших землях князі були зобов’язані харчувати їхні війська. Під час 
повороту з Польщі відділи Телебуги, як це ми перед тим згадували, 
перебували на Львівщині два тижні, «кормлячись, не воюючи», як ка
же літописець.93 А що в цьому випадкові були великі надуживання — 
це належить пояснювати роздратуванням татар невдачею в Польщі.

Черговим обов’язком галицько-волинських князів у стосунках з 
Золотою Ордою був обов’язок платити данину. Про це свідчить вираз
но згадуваний уже заповіт князя Володимира Васильковича.94 На 
жаль, з цього єдиного джерела не маємо можливосте: ствердити ні рід, 
ні висоту тієї данини. Одно певне: данину збирали від населення кня
жі урядники. Про татарських урядників (баскаків) на терені Гали
чини і Волині немає мови.95

90 А. Н. Н а с о н о в ,  цит. праця, стор. 55; під 1277 роком так пише 
Троицкая летопись: «. . .  князи мнози зъ  бояры и слутами поЪхаша на вои
ну съ царемъ Менгутемиромъ, и помже богъ княземъ русскымъ, взяш а 
славны градъ Ясьскы и Д едеяковъ...» , стор. 334.

91 А. Н. Н а с о н о в, цит. праця, crop. 54—55.
92 ПСРЛ, т. II, стор. 892.
93 ПСРЛ, т. II, стор. 894.
94 ПСРЛ, т. И, стор. 903.
95 До цієї справи див. також М. Г р у ш е в с ь к и й ,  цит. праця, том III, 

стор. 102.
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Своєю брутальною поведінкою татари часом ускладнювали зовніш
ню політику наших князів та спрямовували її у небажаному напря
мі. Так, наприклад, вимушений Бурундаєм напад на Литву пересунув 
її з приятельських для Галицько-Волинської Руси позицій на ворожі. 
Поза цим спорадичним випадком татари не втручалися в закордонну 
політику наших князів, і вона укладалася згідно з плянами самих 
князів. Маємо тут на увазі передусім традиційно дружні відносини 
з мазовецькими князями і ворожі з князями Малопольщі.

Якщо йдеться про внутрішню політику наших князів останньої 
чверти тринадцятого століття, то нею, на нашу думку, володарі Зо
лотої Орди зовсім не цікавилися. Маємо на увазі перш за все справу 
наслідства на княжих столах і евентуальні зміни границь між княжи
ми посілостями, які речі в московських князівствах часто були реґу- 
льовані ханами. Одначе знаємо подію, яка змушує думати, що і в Га- 
лицько-Волинській Русі того часу ханська влада вважалася за Гаран
та правопорядку в міжкняжих відносинах. Коли по семрті князя Во
лодимира його братанич Юрій Львович неправно захопив Берестя, 
що згідно з заповітом покійного мало належати його братові Мсти
славові, Мстислав послав послів до Юрія, пригадуючи йому, що за
повіт був зроблений при царях і при рядцях (очевидно, татарських), 
і тому Юрій не повинен його самовільно міняти. Коли ж  Юрій не 
хотів відмовитися від Берестя, Мстислав вислав Юрія пороського, щоб 
навести татар на свого братанича, який щойно під цією загрозою 
вийшов з Берестя.

Незалежно від факту, що «тоді усі князі були під татарами», се
ред освічених кіл громадянства існувало переконання, що Галицько- 
Волинська Русь і татарські володіння в східній частині України — 
чітко розмежовані політичні комплекси. Так, автор кінцевих сторі
нок Галицько-Волинського літопису, пропаґатор концепції відроджен
ня королівської влади в об’єднаній Галицько-Волинській державі,96 
зупиняючися на біографічних даних про князя Мстислава, каже, що 
він панував над своєю землею, яка «протягалась аж по татарів, а сю
ди по ляхів і по Литву.97 Очевидно, що під «татарами» автор міг ма
ти на увазі не корінні посілості Золотої Орди, тобто надволжанські
і причорноморські степи, бо туди Мстиславові посілості не доходили, 
а ті українські землі, що силою політичних умов попали під татар
ське володіння. Таким чином границя між татарськими посілостями і 
посілостями Мстислава, що лежала на Горині,98 в очах сучасника роз
межовували два українські комплекси з зовсім: різними правно-полі- 
тичними відносинами: східній комплекс — татарський і західній, Мсти
славів, нетатарський.

А. І. Генсьорський, дослідник Галицько-Волинського літопису у 
тонкій аналізі питання редакторства останнього зводу того літопису

96 А. І. Г е н с ь о р с ь к и й ,  цит. праця , стор. 29.
97 ПСРЛ, т. II, стор. 933; ГВЛ, т. II, стор. 118.
98 М. Г р у ш е в с ь к и й ,  цит. праця* том III, стор. 161.
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1292 року, характеризуючи події і настрої в Галичині та на Волині 
та згадуючи про консолідацію Польщі під рукою чеського короля 
Вацлава (1300), яка стала тією потенціальною силою, що могла б за- 
ґрозити спадщині Романовичів, пише так: «Не давно, що в тих умо
вах Мстислав і його прихильники дедалі частіше мусі ли згадувати 
той час, коли особа коронованого Данила Романовича об’єднувала 
своїм авторитетом все Галицько-Волинське князівство, згуртовуючи 
в одне місце сили для охорони його кордонів із заходу і півночі. 
Можна припустити, що вже тоді були зроблені й певні кроки в на
прямі надання королівського титулу Юрію Львовичу з боку папи, по
літика якого суперечила політиці Вацлава».99

" А .  І. Г е н с ь о р с ь к и й ,  цит. праця, стор. 29.
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(Закінчення)

IV

Саме в тих часах в Золотій Орді проходили події, що на нашу 
думку — мали вирішальний вплив на долю Галицько-Волинського 
князівства об’єднаного знов у одну цілість рукою Юрія І. Львовича. 
1291 року згинув хан Телебуга в засідці зручно зааранжованій Но- 
гаєм. Його наступником став Тохта син Менке-Тімура (двоюрідний 
брат Телебуги). Але і він, хоч завдячував свій престіл Ногаєві, скоро 
попав з ним в конфлікт. Конфлікт перейшов у відкриту війну, у 
якій під час битви впав Ногай убитий рукою руського вояка (1299 
року). Після смерти Ногая його спадщину зайняли сини, з якими за
раз же Тохта зачав- війну. У побідних для Тохти битвах вигинули 
всі нащадки Ногая, тільки одному з його внуків вдалось втекти з 
3.000 своїх прихильників і поселитись на нових землях, які араб
ський хронікар називає країною Budul біля місцевости Karak.100 Шпу- 
лер, інтерпретуючи цю відомість, твердить, що під назвою Karak нале
жить розуміти Краків, a Budul — це Поділля. Таким чином Поділля 
стало тереном поселень згаданих недобитків.101 На жаль хронікар не 
подає, про яке Поділля мова: про східне чи про західнє-галицьке. 
Якщо; б тут була мова про галицьке Поділля, то ми одержали б добру 
і правильну розв’язку питання походження ординців, каланників та 
сотних людей, яким свою розвідку п. н. The Royal Serfs (Servi Regales) 
of Ruthenian Law and their Origin присвятив Г. Вернадський, і на якій 
ми на початку нашої праці докладніше зупинялись. За нашими здога
дами промовляв би факт, що галицьке Поділля ближче Кракова чим 
східне. За ним промовляла б також аналогія між поселеннями тих 
втікачів і великим рухом колонізаційним збігців' з Золотої Орди під
час воєн Тімур-Ленка і Тохтамиша, які за згодою Витовта поселились 
в околицях Вильна.102 За правильністю нашого здогаду промовляло б

100 Т и з е н г а в з е н В. Т. Сборникъ материаловъ относящихся къ  исто
рии Золотой Орды. Том I. СПб, 1884, стор. 92,

101 В. S р u 1 е г , op. cit., р. 79.
102 М. Z d a n , op. cit., р. 586—589.
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врешті твердження Сафаргалиєва, що недобитки сторонників Ногая 
поселились поза границями володіння Золотої Орди.103

Хоч на] інших відтинках своєї політики Тохта мав деякі позитив
ні досягнення, війна з Ногаєм та його наслідниками дуже підірва
ли сили Золотої Орди. М. Г. Сафаргалисв твердить, що у зв’язку з 
домовою війною в Золотій Орді «деякі заворушення проходили також 
У руськім улусі. Ті заворушення спонукали ханів піти на уступки 
місцевим великим і удільним князям. За хана Менке-Тімура, як це 
ів и д н о  з його ярлика, данину в користь ханів збирали «данщики». 
Данщики, (себто ті, що піднаймали від ханів право збирати данину) 
безпощадно обдирали руський улус. Після Менке-Тімура «данщики» 
зникають і право збирати данину перейшло в руки великих князів».104

Представивши коротко домашні неполадки в Золотій Орді у двох 
десятках літ на переломі тринадцятого і чотирнадцятого століть — 
повертаємося знов д<̂  Галицько-Волинської Руси.

На 1292 році кінчається галицько-волинський літопис, головне дж е
рело до історії Західньої Руси. Історик, який хоче відтворити образ 
тієї країни першої половини чотирнадцятого століття стає перед ве
ликими труднощами. Єдиними джерелами його дослідів стають фраг
мент^ хронік сусідніх народів з баламутними, часто протирічними 
даними, нечисленні папські булі та дуже обмежені числом докумен
ти (напр, останніх Романовичів зі сусідами). Все таки складаючи ці 
фрагменти разом приходимо до переконання, що як не Лев Данило
вич, при кінці свойого життя, то у всякому випадку Юрій Львович 
перестав уважати себе залежним від Золотої Орди. За цим промов
ляє в першу чергу факт заснування Галицької Митрополії в 1303 
році.105 Політичний аспект її заснування, ясний: ішлось проте,щоб 
зірвати ті вузли, що через Київську а потім через Московську Митро
полію підлеглу політичній супремації Сараю в’язали Галицьку Цер
кву з Золотою Ордою. Не треба при тому забувати, що хани намага
лись використати церкву у своїх політичних цілях. Так нпр. ярлик 
хана Менке-Тімура виданий для православного духовенства Руси 
між 1270 і 1276 pp. звільняв щоправда те духовенство від усіх по
датків, однак накладав на нього обов’язок молитись за хана і його 
родину.106 Таким чином, як каже Греков, публічна молитва духовен
ства за ханів мала виробити в народніх масах переконання, що та
тарська влада походить від Бога і що їй треба коритись.107 Ясно, що 
обов’язок молитись за ханів і їх родину накинений на духовенство 
Київської Митрополії мусів викликати реакцію зі сторони галицького 
духовенства, яке підлягало тій Митрополії і зі сторони Юрія І, який 
напевно бачив у ханських розпорядженнях зручне вістря політично
го характеру.

108 М. Г. С а ф  а р г а л и е в , цит. праця, стор. 61.
104 М. Ґ. С а ф а р г а л и е в ,  цит. праця, стор. 64.
105 М. Г р у ш е в с ь к и й ,  цит. npavji, том III, стор. 271.
108 G. V e r n a d s k y ,  op. cit., pag. 166.
107 Б. Д. Г р е к о в ,  А. Ю.  Я к у б о в с к и й ,  цит. праця, стор. 223.
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Другим доказом того, що Юрій Львович вийшов з-під залежности 
Золотої Орди є його королівський титул. Щоправда, історики мають 
різні погляди на питання його коронації,108 але для нашої тези ва
жливе не питання коронації, але факт, що Юрій уживав —* байдуже 
правно чи не правно цього титулу. Уживання титулу короля, що його 
засвідчують маєстатичні печатки Юрія, свідчать, що він уважав себе 
незалежним від нікого сувереном.

Маємо однак відомість, що могла б, на перший погляд, захитати на
шу тезу про його вихід з-під залежности Золотої Орди. Малопольський 
річник під роком 1302 згадує, що Володислав Локетек воюючи з то- 
дішним польським королем Вацлавом, при допомозі руських військ 
Юрія І і татарських відділів нищив Сандомирську землю. Друга віст
ка- річник Траски — каже, що у відповідь на те малопольські лицарі 
цього самого року напали на Люблиніцину, розбили війська русинів, 
литовців і татарів, та відібрали Люблин, що його зайняла Русь перед 
кількома роками.109 Тому, що напад на Сандомирську землю відбувся 
з ініціативи Локетка, можна думати, що він, а не Юрій закликав ли
товців і татар на допомогу. Малий засяг дій першого нападу, що скін
чився тільки грабуванням околиць Сандомира каже припускати, що 
участь татар у ньому була мінімальна.110 На те саме вказує також 
порядок, в якому річник Траски вичисляє союзників, що їх побило 
малопольське лицарство.111 Якщо отже в 1302 році в Люблинщині бу
ли дійсно невеликі татарські відділи, то беручи до уваги політичну си
туацію Золотої Орди в перших роках чотирнадцятого століття, кон
кретно кажучи невдалий похід Тохти на Кавказ у 1301 p.,112 військову 
інтервенцію в Ґазні (в східній Персії) та дипломатичні невдачі в Ірані 
в 1303 p.,113 клопоти з колонією ґенуезців, Кафою та іншими містами, 
яких мешканці нераз нападали на татар, брали полонених і продавали 
в неволю114 та стихійні нещастя: трирічну посуху від 1300 до 1303 pp.

108 Mykola A n d r u s i a k ,  Kings of Kiev and Galicia, The Slavonic and East 
European Review. London 1955, vol. XXXIII. No. 81, p. 348.

Володимир М а ц я к ,  Галицько-Волинська Держава 1290—1340 pp. у но
вих дослідах. Авґсбурґ 1948, стор. 16.

109 М. Г р у ш е в с ь к и й ,  цит. праця,, том III, стор. 111-112.
110 В. W l o d a r s k i ,  op. cit., pag. 231, пише: Wladyslaw tokietek uzyskawszy

pomoc od Jerzego і maj^c ze sob  ̂ jakies oddzialy tatarskie w 1302 r. wtargn^l do
ziemi sandomierskiej. Byla to zapewne niewielka wyprawa. . .

111 B. W l o d a r s k i ,  ibidem, (Rocz. Traski, M.P.H., t. II, s. 853: . . .  milites Cra- 
covienses et Sandomirienses . . .  deinde cum multitudine Ruthenorum et Lithuanorum ac 
Tartarorum pugnaverunt. .  .

112 B. S p u 1 e r , op. cit., pag. 80.
113 B. S p u l e r ,  op. cit., pag. 81.
114 Б. Д. Г р е к о в ,  А.  Ю.  Я к у б о в с ь к и й ,  цит. праѵ,я, стор. 90.
Рухи спротиву проти Золотої Орди існували тоді також на Русі й у

Московських землях. Шпулер згадуючи про ці справи так пише:
. . .  Dart hatte sich die Lage insofern zugespitzt, als verschiedene russische Fursten 

oder auch organisierte russische Banden gegen tatarische Beamte vorgingen oder sich zu 
Raubereien vereinigten. B. S p u l e r ,  Geschichte der Islamischen Lander, Leiden 1953, 
pag. 57.

Про те, як легковажив московський князь татарами свідчить під роком 
1301 така літописна записка: «Тое ж е осени князь Данило Московскіи . . .
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та у зв’язку з тим цілковите винищення живого інвентаря — коней 
та худоби115 — ми схильні були б думати, що ці невеликі татарські 
з ’єднання, що помагали Локеткові рекрутувались із недобитків — но- 
гайців, що унезалежнились від Сараю.

Після смерти Тохти в 1312 р. за ханський престіл знов розгорілась 
коротка, але кривава домова війна між його сином Ільбасаром, про
відником консервативних поклонників шаманізму і його двоюрідним 
братом Узбеком, головою поступової — магометанської групи.116

Війна скінчилась перемогою Узбека, який зайнявши ханський пре
стіл присвятив усі свої сили відбудові попереднього значення Золотої 
Орди. Перш за все, щоб забезпечити державу перед загрозливими ві- 
досередніми силами, що так яскраво виявились за його попередників 
Тохти і Телебуги, Узбек безоглядно нищив усі прояви опозиції, караю
чи смертю навіть членів ханської родини. У зовнішній політиці він 
спирався на прязних відносинах з Єгиптом, а це дозволило йому від
стоювати претенсії Золотої Орди до царства ільханів. Пильну увагу 
присвятив він також північним, московським справам. Сучасник Тох
ти, князь тверський Михайло користаючи з ослаблення Золотої Орди 
зробив спробу скинути татарську владу. Спроба ця не вдалася і на- 
слідник Тохти Узбек для відстрашаючого прикладу покарав Михайла 
смертю. Ярлик на велике князівство отримав Юрій, князь Москви, 
вірний виконавець усіх ханських наказів.117

Після смерти Юрія — біля 1308 р. — Галицько-Волинською Русю 
стали правити його сини Андрій і Лев. Незвичайно мала кількість 
історичних джерел з тих часів є причиною, що їх панування не тільки 
мас дуже неповне насвітлення, але є ще й досі предметом контрс- 
версійних дискусій. Коли йдеться про їх становище до Золотої Орди 
то М. Грушевський схарактеризував його таким твердженням: «. . .  хоч 
галицько-волинські князі далі уважалися підручниками Орди, але 
їх  становище супроти неї було досить семостійне. Що вони уживали 
часом Татар в своїх інтересах, останній факт того рода бачилисьмо 
в війщ з Вацлавом 1302 р».118 Важко нам відгадати на підставі яких 
фактів Грушевський твердив про залежність галицько-волинських 
князів від Золотої Орди — ми тих фактів не бачимо. Якщо йдеться 
про подію з 1302 p., то ми про неї вже писали. Тут додамо тільки, 
що якщо її доказова сила для залежности Юрія І від Золотої Орди 
р,уже мала — то ця ж  доказова сила для залежности його синів 
Андрія і Лева II від Орди фактично жодна. Маємо натомість два 
автентичні й вірогідні документи, що доказують цілковиту незалеж
ність Галицько-Волинської Руси того часу від татар. Перший доку

много татары избилъ, и князя Костянтина Рязанского нѣкакою хитростью 
я л ъ . . .  Троицкая Летопись, Москва 1950, стор. 350.

115 Б. Д. Г р е к о в ,  А. Ю. Я к у б о в с к и й ,  цит. праця, стор 88.
116 М. Г. С а ф а р г а л и е в , цит. праця, стор. 64.
117 А. Н. Н а с о н о в ,  цит. праця» стор. 89.
118 М. Г р у ш е в с ь к и й ,  цит. праця, стор. 118.
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мент — це грамота Андрія і Лева писана у Володимирі 9 серпня 
1316 p., на підставі якої князі, між іншим, зобов’язалися боронити 
Хрестоносний Орден від татар. Аналізуючи документ та беручи до 
уваги тогочасну політичну ситуацію історики, як напр., Грушевсь
кий і, останньо, Влодар-ський доходять до переконання, що обов’язок 
боронити хрестоносців від татар є тільки претекстом, за яким кри
ються ближче невідомі зобов’язання.119 Але незалежно від дійсних 
мотивів договору він стверджував одно: в хвилині його підписування 
Галицько-Волинська Русь була цілковито незалежна від Золотої 
Орди. Важко уявити собі наших князів як підданих хана й одночасно 
тих, що беруться боронити хрестоносців від його нападів. Думаємо, 
що міжнародна ситуація і правно-політичне положення Руси було 
настільки знане хрестоносцям, що важко було б нашим князям у 
цьому випадку грати перед ними, та й перед іншими сусідами вза
галі, кепську фарсу. Ще одна заввага: татари почавши від Чінгіс- 
хана мали занадто добру розвідку, щоб не могли довідатись про за
ключения такого договору. Чи ж} Романовичі будучи підданими хана 
хотіли б рискувати своєю владою, а може і своїм життям?

За повною суверенністю держави Юрієвичів свідчить факт від
новлення галицької митрополії, на чолі якої став митрополит Гав- 
риїл (1317—1328). У тодішних умовах акт віднови тієї митрополії мав 
не тільки релігійне але також — і то перед усім — політичне зна
чення. Як відомо, тогочасний київський митрополит Петро, на почат
ку своєї митрополичої діяльности їздив до татарської столиці, де 
дістав ханське потвердження й окремий ярлик, який давав йому ве
ликі матеріальні і юридичні привілеї. Таким чином справу віднови 
галицької митрополії належить уважати не тільки за ворожий акт 
Юрієвичів у відношенні до хана Узбека, але й за доказ суверенно
сти Галицько-Волинської Руси.119а

Додатковий арґумент, що свідчить про те, що Лев та Андрій аж 
до своєї смерти не підлягали Орді дає нам лист польського володаря 
Володислава Локетка до папи Івана XXII з дня 21. 5. 1323. В листі 
Локетек пише папі, що два останні князі русинів, які були для По
льщі « . . .  непоборним щитом проти жорстокого народу татарів ві
дійшли з цього світу. . .»120 Таким чином лист повні підтверджує 
наші думки про цілковиту незалежність Галицько-Волинської Руси 
від Золотої Орди. Але крім цього лист дає нам ще й інші цінні інфор
мації. Ми довідуємось із нього, що по-перше, якщо князі були «щи

119 М. Г р у ш е в с ь к и й ,  цит. праця, том III, на стороні 116 читаємо: 
. . .  «тут щось замовчано, і що татар, котрих напади не були так дуж е  
страшні пруським рицарям висунено в сім договорі навмисно наперед».

33. W i o d a r s k i ,  op. cit., pag. 246.: „Wzmianka о Tatarach byla tylko zaslona 
dymna, azeby ukryc cos innego. . .  Tatarzy przecie Zakonowi nie zagrazali. . . “.

110a Микола Ч у б а т и й ,  Історія християнства на Руси-Україні, том І. 
Рим-Нью Йорк 1965. стор. 674—680.

120 Докладніші інформації подає Грушевський в примітці ч. 14 п. н. 
Лист Локєтка про останніх Романовичів. Історія України-Руси, том III. 
стор. 527.
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том» для Польщі — то звичайно вони мусіли боротись з татарами, 
по-друге, якщо князі були «непоборимим щитом» — то їхні війни 
з татарами мусіли бути успішні-переможні. На жаль, деталі тих воєн 
перед нами закриті. На підставі дуж е обмежених джерельних фраг
ментів про ці події В. Мацяк спробував подати їх образ. Хід його 
думок такий: «Між 1316—1320 роками наступив правдоподібно пер
ший незнаний, великий набіг татарської Орди під проводом хана 
Узбека на Галицько-Волинську Державу. Цей набіг був відбитий 
нашим народом під проводом князів Андрія і Лева Юрієвичів. Дру
гий ще сильніший набіг Узбека на Західню Україну, що відбувся в 
1323 р. ще раз розбився об українську збройну силу, але коштуваві не 
тільки багато татарської, але й крови галицько-волинського боярства 
та всього народу, щобільше, коштував життя обох останніх із роду 
Романовичів, молодих князів Андрія і Лева Юрієвичів, що загинули 
в боротьбі з татарами».121 Ширше розпрацював ці події цей ж е са
мий автор в циклю популярних статтей друкованих в часописі «Укра
їнська Думка».122 Автор уважає, що підчас першого нападу Узбек 
мав не менше 300.000—400.000 вояків, а в тому військову допоміжну 
силу єгипетського союзника султана Аль Маліка ан-Насіра. По укра
їнському боці мало стати найменше чверть мільйона війська крім 
того правдоподібно підмогу прислали німецький орден, Польща, Угор
щина і Литва. — Підчас другого нападу Узбека армії Золотої Орди 
Тсу України були чи не ще численніші як за першим разом.

Щоправда популярні газетні статті не мусять відзначатися вели
кою акуратністю в передаванні історичної дійсности, але в цьому 
випадку, з огляду на те, що вони намагаються розкрити темну заві
су над пануванням останніх Романовичів належить вирізнити в них 
елементи правдоподібносте від елементів неправдоподібносте. Зали
шаємо тут на боці справу достовірности дат обох походів,123 а зай
мемось тут питанням зібрання великих армій обох противників. 
Чверть, а то й майже пів мільйонові армії тих противників повинні б 
свідчити про те, що йдеться про битви, які мали вирішальне значен
ня для цілої середущої Европи. Тому й дивним являється факт, що 
ані в угорських, ані, в польських, ані в німецьких тогочасних хроні
ках не має адекватного відгомону тих подій, тим більше, що, як це 
виходить з тверджень В. Мацяка, по стороні Романовичів брали участь 
угорські, польські та німецькі допоміжні війська.

Оцінка висоти орієнтальних, зокрема татарських, військ, що дош
кулювали Україні, Литві та Польщі впродовж 15—17 століть була 
предметом палких дискусій між польськими істориками, що їх  за
початкував доцент львівського університету О. Ґурка. Він обсто

121 В. М а ц я к ,  Галицько-Волинська Держава 1290—1340 pp. у  нових 
дослідах. А вґсбурґ 1948, стор. 18.

122 В. М а ц я к ,  Україна 14-го століття в зударах з ісляжом. Українська 
Думка. Лондон 1953, ч. 31/281, 32/282 і 33/283.

125 В л о д а р с ь к и й ,  сумнівається чи другий напад взагалі відбувся. 
В. W l o d a r s k i ,  op. cit.у pag. 256—257.
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ював мінімальну кількість тих військ, а його противники попадали в 
протилежну крайність і підносили їх висоту до соток тисяч. Добре 
підсумовує ті дискусії сумлінний польський історик Стефан Кучин- 
ськийѵ у своїй праці про татар під Збаражем.124 На його думку всі та
тарські орди (кримська, перекопська, ногайська мала 1 велика, ку
банська, будяцька і добруцька — отже усі ті, що постали на зрубі 
Золотої Орди) в 16—17 віках зібрані під проводом кримського хана 
могли дати від 60, до 80 тисячів вояків. Для порівняння подаємо тут 
думки Ст. Краковського, історика трьох татарських нападів на Поль
щу, на праці якого ми в нашій розвідці вже покликались. На його 
думку татарська армія в 1241 р. становила 100.000 до 120.000 вояків, 
у 1259/60' pp. — 20.000—30.000 вояків, а в 1287/88 pp. біля 30.000 (ра
зом з допоміжним військом галицько-волиських князів). Ми хотіли 
б тут також звернути увагу на наше дослідження над кількістю 
армії Батия, в якому ми, беручи за вихідну точку інформації «Таємної 
історії монголів», оцінили її приблизну кількість на 130.000 до 140.000.

На думку В. Мацяка в обидвох боях по стороні Узбека брали 
участь сараценські відділи єгипетського союзника султана іслямсь- 
ких мамелюків Аль Маліка ан-Насіра. Маємо підстави думати, що тих 
допоміжних відділів у другому нападі в 1323 р. вже напевно не було. 
У тому часі відносини між Узбеком і Маліком так охололи, що цей 
останній, всупе/реч своїй обіцянці, не дав Узбекові допомоги у війні 
з Гулагідами що відновилась в 1318—1319 роках.125

Якщо мова про військову допомогу Маліка у першому нападі, то 
треба сказати, що були усі об’єктивні дані для висилки тієї допомоги 
Узбекові. Трудність була однак в тому, що технічні можливосте тран
спорту великих військових частин були мінімальні. Сухопутня і окру
жна дорога через Малу Азію і Кавказ була забльокована Гулагіда
ми. Залишався транспорт кораблями через Середземне Море, який 
вимагав великої кількосте: транспортних кораблів, що їх Єгипет у 
тому часі не мав, або комбінований марш військ західнім узбереж
жям Малої Азії, транспорт через Босфор, врешті марш через Бал
кани та форсування? гирла Дунаю. Такий марш вимагав би переходу 
мамелюцьких військ через Вірменію, посілосте турків-османів, Ві
зантію та Болгарію і натрапляв би на дуже поважні труднощі полі
тичного! характеру. Таким чином доходимо до переконання, що якщо 
б навіть Узбек мав допоміжні відділи мамелюків, то вони були міні
мальні і тому мали тільки демонстративне значення.126

Також і чисельний стан княжих військ, 250.000, що його подав 
В. Мацяк вимагає дбайливої провірки. Згадуваний Степан Кучинсь- 
кий опрацьовуючи історію Ґрунвальдської війни доходить до пере

124 Stefan Maria K u c z y n s k i ,  Tatarzy pod Zbarazem. Studia z dziejow Europy 
Wschodniej X —XVII w. Warszawa 1965, pag. 227—245.

125 Михайло Б. Ж д а н ,  Другий напад татар на Україну, Визвольний  
Ш лях , Лондон 1965 р. кн. 6/208. Річник 8, стор. 648.

128 Салих З а к и р о в ,  цит. праця, стор. 83.
В. S p u l e r ,  op. cit., pag. 93.
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конання, що максимальна мобілізаційна спроможність Польщі почат- 
ків 15-го століття становила п’ять відсотків цілого населення. В теорії 
це давало б біля 70.000 вояків (без Литви). Насправді ж  чисельний 
стан польської армії під Ґрунвальдом становив 22.000, а литовсько- 
української 17.000 людей. Так, отже, союзна армія мала 39.000 воя
ків і боролась проти 33.000 армії хрестоносців.127 Спробуймо тепер, 
послуговуючись методою Кучинського, кинути промінь світла на чи
сельність армії князів Андрія і Лева. Згідно; з даними В. Кубійовича 
населення України в княжій добі могло становити приблизно один 
мільйон душ,128 стосуючи п’ятьвідсоткову максимальну мобілізацій
ну спроможність ми дістали б армію в 50.000 вояків.

Хочемо тут зазначити що наше насвітлення чисельного стану 
армій Узбека та останніх Романовичів аж ніяк не зменшує вартости 
історичних дослідів В. Мацяка над пануванням Андрія і Лева II. Пра
вильне його твердження, що « . . .  становище обох Юрієвичів супроти 
татарщини і суздальсько-тверсько-московських князів тверде й воро
же. Про плачення Юрієвичами данини татарам та про участь татар, 
Польщі, Литви й Угорщини в обсадженні галицько-волинського кня
жого престолу Юрієм II Тройденовичем не може бути Й М О В И».129

З черги переходимо до кінцевої фази нашої праці, розгляду від
носин між Золотою Ордою та Юрієм II.

Нам здасться, що жоден із володарів Галицько-Волинської Руси 
не має в історіографії, давнішій і новішій, такого контроверсійного 
насвітлення як Юрій II. Зокрема, коли йдеться про його татарську 
політику, то на її відтинку ми бачимо незвичайно багато супереч
ностей. Так, напр., Линниченко твердить, що перед приходом Юрія II 
в Галицько-Волинській Руси правили баскаки і що вони накинули 
Руси Юрія.130 Думки Линниченка злагіднює Прохаска, який татар
ські впливи обмежує до союзу галицько-волинського боярства з та
тарами, а це боярство, опираючись на тому союзі, старалось тримати 
в своїх руках Юрія II. 131 Вибраний князем Болеслав-Юрій, на думку 
Вернадського, дістає підтвердження від хана Узбека, і т. д.132

Не можна сказати, щоб наведені погляди згаданих істориків були 
позбавлені джерельних підстав. Біда тільки в тому, що ці джерела 
не були критично розглянені. Взагалі поскільки мова про інтерпре
тацію тих західних джерел, що займаються татарською проблемати
кою, то вона мусить бути незвичайно обережна. Візьмім, напр., листа 
Володислава Локетка до папи в справі смерти останніх Романовичів.

127 Stefan М. K u c z y n s k i ,  Wielka wojna z Zakonem Krzyzackim , Warszawa 
1955. str. 186—193.

128 В . К у б ій  о в и ч ,  Географія України и сумежних країв. Краків— 
Львів 1943, стор. 267.

129 В. М а ц я к ,  Галицько-Волинська Держава 1290—1340 pp. у нових 
дослідах. Авґсбурґ 1948, стор. 19—20.

130 Цитуємо за: М. Г р у ш е в с ь к и й ,  цит. праця, том III, стор. 122.
131 A. P r o c h a s k a ,  W sprawie zaj^cia Rusi przez Kazimierza Wielkiego, 

Kwartalmk historyczny, 1892, pag. 29.
132 G. V e r n a d s k y ,  op. cit., pag. 203.
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Спершу Локетек пише, що згинули князі,, які були непобідимим Щ И 

ТО М  проти жорстоких татар („quos immediatos pro scuto inexpugnabili 
contra crudelem gentem Tartarorum habebamus“) —. а в другому місці того 
ж  листа згадує, що татари звикли збирати з руської землі данини 
(,,de qua annua tributa percipere consueverunt“). Очевидно, обидва тверд
ження себе взаємно виключають. За правдивістю першого тверджен
ня промовляє договір Романовичів з хрестоносцями звернений проти 
татар. Вістка про збирання татарами податків з Галицько-Волинської 
Руси за часів, останніх Романовичів не знаходить ніде підтвердження 
— навпаки і згадка про те, що вони були «непоборним щитом» і їх 
договір з Орденом промовляють проти неї. Думаємо, що фразу про 
збирання податків татарами Локетек сконструював з тією метою, 
щоб представивши темними красками положення на Руси добитись 
в римській курії проголошення хрестоносного походу, який під пре- 
текстом превентивної війни з татарами мав на меті прилучення 
Галицько-Волинської Руси до володінь Локетка. Але консервативна 
й обережна римська курія, мусіла наперед добре прослідити політич
ну ситуацію. Видко, що ця ситуація не була аж така загрозлива, ко
ли реакція наступила аж по двох роках. У чотирьох булях виданих 
у другій половині 1325 року папа проголошує хрестоносний похід 
і дає відпуст усім тим, що підуть на війну „contra scismaticos, Tartaros, 
paganos aliasque permixtas nationes infidelium“.133 Факт, що першою ціллю 
проголошеного походу являються «схизматики», а татари є аж на дру
гому місці поруч якихось нерозшифрованих поган та інших невірних, 
свідчить, що акутиої татарської небезпеки в тому часі не було.

Після цих загальних уваг спробуймо представити татарську про
блематику в часах Юрія II. — Після смерти останніх Романовичів, ще 
в цьому самому або щонайвище в першій половині наступного 1324 
року княжий престол зайняв обраний боярами Болеслав Юрій Трой- 
денович. Зупиняючись над тими подіями Вернадський твердить, що 
Юрія затвердив на престолі Узбек.134 Твердження Вернадського опер
те на вістках швайцарського хронікаря Івана Вінтертурського, якого 
невігластво в галицьких справах того часу виказав Грушевський у 
окремій; 15-тій примітці до 3-го тому своєї історії.135 Незалежно від 
цього хочемо тут звернути увагу на те, що навіть у часах найбільшої 
залежности Галицько-Волинської Руси від татар, отже в 1275—1290 
літах не існувала процедура затвердоюення наших князів ханами, тим 
менше не було їх настановлю вання, як то твердить Вінтертурський.136

133 Gotthold R h o d e ,  Die Ostgrenze Polens, Koln 1955, pag. 123.
134 G. V e r n a d s k y ,  op. cit., pag. 203.
135 M. Г р у ш е в с ь к и й ,  цит. праця, том III. crop. 527—528.
136 М. Г р у ш е в с ь к и й ,  там же. В хроніці Вінтертурського читаемо, 

що татарський імператор настановив двох поганських князів на Руси (мо
ва про Лева й Андрія — наша зам. Жд.), що невдоволені русини отруїли їх, 
а тоді, той же імператор настановив (procuravit) християнина (отже Юрія II 
— Жд.), але тому, що і цей їм не подобався, вони отруїли його такою силь
ною отруєю, що його тіло розлетілося на дрібні куски.
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Грамота Юрія II. для Ордену Хрестоносців з 1334 року

В своїй закордонній політиці Юрій II придержувався того самого 
курсу, що його вели його попередники Андрій і Лев: прозахіднього 
і протитатарського. Цей курс визначають перш за все його договори 
з хрестоносцями укладені в 1325, 1327, 1334 і 1335 pp., в яких ясно 
зазначається, що „terras vestras fideliter premunire curabimus pro tata- 
ris.. ,“137 Незважаючи на те, що в тогочасній політичній ситуації для
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Грамота Юрія II. для Ордену Хрестоносців з 1334 року

обох контрагентів, Юрія і хрестоносців, дійсний наголос був поло
жений на ту частину договору, що обіцювала хрестоносцям оборону 
„ab hostiliti qualibet invasione" — поставлення татар у ворожі позиції 
виключає фактичну залежність Галицько-Волинської Руси від Орди.

Утвердившись на княжім престолі Юрій II послуговувався титу
лом „dei gracia dux terre Ruscie, Galicie et Ladimerie“ та уживав печаті 
Юрія Львовича.138 Твердження, що він дістався на престіл «з Божої 
ласки» виключало чке-небудь втручання татар і в зв’язку з тим і за
лежність від них. Уживання королівської печаті підтверджувало ці 
факти.139

137 В. W l o d a r s k i ,  op. cit., pag. 276.
138 В. WI о d a r s k і , op. cit., pag. 275. Незвичайно цікаві думки на тему ко" 

ролівського титулу Юрія II та руського королівства подає Jozef S і е r a d s k і , 
Regnum Rusciae, Polityka ruska Kazimierza Wielkiego. Krytyka dotychczasowych 
pogl^dow і zarys nowey konstrukciji. (Na marginesie pracy J. Dabrowskiego „Korona 
krolestwa Polskiego"). Kwartalnik Historyczny, vol. 65/25, 1958, pag. 500—505.

13® Перший солідний дослідник панування Юрія II, чеський історик Ре- 
жабек обстоює думку цілковитої незалежности Юрія від татар. Болеславъ 
Юрій 11, князь всей Малой Руси. Сборникъ матеріаловъ и изслѣдованій.
С.-Петербург. 1907, стор. 57. Погляди Режабка на цю справу старається 
збити нестійкими аргументами коментатор його праці И. А. Линниченко. 
На думку Линниченка, Юрій «сѣлъ на княжескомъ столѣ южной Руси съ 
согласія хана и находился по отношенію къ нему въ тѣхъ ж е васаль- 
ныхъ отношеніяхъ, что и его предшественники. Там же, стор. 95.

Очевидно сучасник Юрія II хан Узбек міг уважати себе зверхником  
Галицької Руси. Зверхником усіх руських земель уважав себе і хан Тох-
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За часів панування Юрія II робляться поважні заходи для відно
влення галицької митрополії. Ці заходи увінчались успіхом: Галич 
дістав свого митрополита в особі Теодора.* Коли візьмемо до уваги 
факт, що Юрія II аж ніяк не можна уважати за ревного ісповідника 
православної релігії, то мусимо прийти до заключения, що старання 
відновити галицьку митрополію мусіли мати політичне підложжя. 
Таким чином треба думати, що Юрій II так як його попередники 
Юрій І, Лев II і Андрій уважали існування окремої галицької митро
полії; за один з атрибутів суверенности своєї держави.

Є справді дві вістки, які могли б захитати наше переконання у цій 
справі. Перша з них це нотатка польського річника Святого Хреста 
(Rocznik Swi t̂okrzytfki) яка твердить, що 1337 року татари разом з ру
синами напали на Люблинщину, облягали Люблин та нищили його 
околицю.140 Однак на підставі докладної аналізи Генрик Пашкевич 
прийшов до переконання, що згаданий похід відбувся не в 1337 p., 
а в 1341; p., цебто вже після смерти Юрія II.141 Погляд Пашкевича 
приймає також Влодарський.142

Чергову вістку про напад татар на Польщу подає колектор по
датку святого Петра (Swi^topietrze) Петро Ґервазій. Він каже, що на 
початку 1340 року татари напали на Польщу. Але й проти цієї вістки 
про похід татар на Польщу в 1340 році можна висунути застережен
ня: по-перше жодне інше джерело не підтверджує вістки про той на
пад, по-друге між лютим 1340 року і груднем 1340 року, коли тоі на
ступив знаний і відповідно в джерелах удокументований напад татар 
на Польщу був занадто малий протяг часу на те, щоб татарські вій
ська могли повернутись над Волгу, відпочити та перегрупуватись і 
знов напасти на Польщу. Якщо б отже наш погляд на те, що до кін
ця 1340 р. не було жодних перемаршів татарських військ через те
риторії Галицько-Волинської Руси, правдивий, то все свідчило б про 
те, що Юрій II аж до кінця свого життя зберіг повну суверенність.

V.

7. квітня 1340 р. вмер Юрій II отруєний боярами, а вже за десять 
днів після тієї події війська Казимира напали на Львів і пограбу
вавши та 'знищивши княжий замок швидко повернулись до Польщі.143 
Напад Казимира заставив Дмитра Дєдька, регента держави, зверну

тамиш у тому часі, коли прогнаний Тімурленком із Сараю ночував у око
лицях, які йому на тимчасове перебування віддав Витовт.

* Микола Ч у б а т и й ,  цит. праця,, стор. 697-698. 
і4° Г р у ш е в с ь к и й ,  цит. праця , том III. стор. 126.
141 Н. Р a s z k і е w і с z , Polityka ruska Kazimierza Wielkiego, Warszawa 1925, 

pag. 36—37.
142 Jan P t a s n i k ,  Mionumenta Poloniae Vaticana. Vol. I, nr. 208.
B. W l o d a r s k i ,  op. cit., pag. 292.
143 M. Г р у ш е в с ь к и й ,  цит. праця , том 4, стор. 26.
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тись по допомогу до Узбека. Яка могла бути ціна тієї допомоги нам 
не відомо, але знаючи претенсії татар до всіх тих земель «де тільки 
вступили копита їхніх коней», мусимо погодитись із фактом, що Га
личина та Волинь по довгій перерві, що тривала від 1290 р. знов по
пала у 1340 р. під фактичне панування татар. Восені 1340 р. татарська 
армія що за інформаціями Траски мала 40.000 вояків напала на 
Польщу.144

Нам невідомі деталі цього походу, але на підставі попередніх та
тарських воєнних операцій можемо догадуватись, що північна Га
личина та південна Волинь були теренами перемаршу татарських 
військ, а Люблинщина та й Сандомирщина були обширами воєнних 
дій. Не виключене, що татарські з ’єднання напали і на терен пів
нічної Угорщини виступаючи таким чином і проти цього союзника 
Польщі. У зв’язку з тим, що похід викликав в історичних джерелах 
невеликий — та й ще до того не одностайний — відгомін, маємо під
стави догадуватись, що його розміри були невеликі, а число вояків 
подане Траскою напевно перебільшене. Все ж  таки він осягнув ту 
ціль, для якої був організований: заставив Казимира числитись із 
фактом існування Галицько-Волинської Руси як незалежної держа
ви та розпочати з Дєдьком переговори.

Похід на Польщу з 1340—41 року був останнім походом, що його 
зорганізував хан Узбек. В 1341 або 1342 році, він помер,145 залишаючи 
по собі пам’ять здібного адміністратора та доброго політика. Після 
короткої і традиційної вже палацової революції в Золотій Орді, син 
його Ґамбек, знаний у східньоевропейських літописах під назвою 
Джанібека, усунув призначеного Узбеком за наслідника другого си
на Тінібека і сам став правити Ордою (1343—1357 pp.). Не маючи тих 
здібностей, що ними відзначався Узбек, він щоправда потрафив збе
регти цілість Золотої Орди, але не міг запобігти фактові, що вона 
внаслідок росту турків-османів, втратила усі свої впливи на Близь
кому Сході, а в Европі зійшла до ролі другорядної сили, яку у своїх 
інтересах стали використовувати Польща і Литва.146

Маємо відомість, що коротко перед подіями 1349 року до поль
ського короля прибули татарські посли для переговорів (Nuncii Таг- 
tarorum venerunt ad regem Poloniae).147 Думаємо, що це посольство було 
попереджене польською місією до Сараю, яка зробила Джанібекови 
корисну пропозицію. Татари, маючи на увазі дотеперішню успішну

144 М. Г р у ш е в с ь к и й ,  цит. праця, том. 4, стор. 27. Про те, що татар
ський похід відбувся в осені твердить також Rhode op. cit., p. 179. Натомість 
Смелян Терлецький думає, що похід відбувся в липні або серпні. О. Тер- 
лецький, Політичні події на галицькій Руси в р. 1340 по смерти Болеслава 
Юрія. Записки Наукового Товариства гмепи Шевченка. Львів 1896 т. 12, 
кн. 4.

145 М. С а ф а р г а л и е в .  цит. праця, стор. 101; В. S р u 1 е r , op. cit., р. 98.
В. Spul  er,  op. cit, pag. 101.

147 Г р у ш е в с ь к и й ,  цит. праця, том 4, стор. 33; G. R h o d e ,  op. cit., 
pag. 185.
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експанзію литовців на північно-західні українські землі, із двох пре
тендентів на Галицькі землі — Литви й Польщі — вибрали останню. 
Куліси переговорів між Казимиром і Джанібеком нам не відомі, але 
їх  відгомін напевно можна знайти в листі хрестоносців до папи з 
1357 p., у якому вони доносили, що Казимир зобов’язався платити 
татарам данину за цю частину руської землі, яку він держить у 
себе.148

Восени 1349 року відбувся великий похід польських військ на Га
личину, який закінчився її переходом під володіння Казимира.149 
Змінивши однак безпосереднього зверхника — володаря, Галичина 
залишилась надалі — принаймні на початку — під верховною вла
дою суверена — Золотої Орди, що підчас воєнної кампанії Казимира 
в, Галичині задержала невтральність.

Але Казимир — новий володар Галичини — не думав залишитись 
довго на становищі підвладного татарського хана. На підставі його 
контактів з римською курією можемо твердити, що він не виконував 
свої зобов’язання супроти Сараю, а це було причиною, що татари 
скоро перекинулись на сторону Литви. Підчас литовсько-польської 
кампанії з 1352 року ми бачимо татар вже по стороні литовців.150 
Співпраця татарсько-литовська також не тривала довго, бо вже від 
1356 року татар} бачимо знов по стороні Польщі.

Часті переходи Сараю на протилежні позиції доказують, що Зо
лота Орда половини? чотирнадцятого століття стала на шлях цілко
витого політичного розкладу і, як твердить Шпулєр, сталась „еіп 
Spielball fremder Belange"151 — у даному випадку Литви і Польщі, а її 
зацікавлення галицько-волинськими землями було вже диктоване 
бажанням тимчасової наживи, для якої вона ще довгий час улашто
вувала на наші західні землі, так під Польщею як і під Литвою, свої 
грабіжницькі напади.

148 Г р у ш е в с ь к и й ,  цит. праця , том 4, стор. 43.
140 Г р у ш е в с ь к и й ,  цит. праця, том 4, стор. 33—34.
150 Г р у ш е в с ь к и й ,  цит. праця, том 4, стор. 38.
131 S р u 1 е r , op. cit., pag. 101.


