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РОМАНОВИЧІ І НІМЕЦЬКИЙ ХРЕСТОНОСНИЙ ОРДЕН

Відносини Романовичів до Німецького Хрестоносного Ордену не 
були в крузі зацікавлень українських істориків. Можливо, що причи
на цього явища дежала у  виїмково малій кількости джерельного 
матеріялу, який не міг і не може до сьогодні дати вистачальної під
стави для конструкції викінченого образу тих відносин. Все таки 
деякі наші історики зупиняючись над тими справами пробували так 
чи інакше насвітлити важливіші фраґменти тих відносин. І так вже 
нестор історії Галицько-Волинської Руси Денис Зубрицький передру
ковуючи всі грамоти надані Орденові останніми Романовичами та 
аналізуючи їх  зміст пише: «Не они, князья искаютъ, покровительства 
и /союза противь Татаръ; только НЪмецкш воинственный орденъ 
нуждаеться въ ихъ защитЪ, нуждается до той степени, что въ тече- 
ніи девятьнадцати лЪтъ, пять разъ старается возобновить княжеское 
обЪщаше, а для снисканія благосклонности покровителей, употреб- 
ляють въ посредники какого-то родственника Галичскихъ князей, 
изъ славнаго досел'Ь въ Германій господствующаго рода, князей 
Шварцбургскихъ».1 — Звичайно така оцінка відносин останніх Рома
новичів до Ордену, хоч незвичайно корисна для наших князів, все 
таки виявляє поверховне трактування проблеми і тому не може мати 
для історії поважнішого значення. — Михайло Грушевський у своїй 
Історії України, не міг поминути тих справ. Правда, зв'язкам Данила 
Романовича з хрєстоносцясми він не присвятив належної уваги, зате ж  
докладніше скоментував договори Андрія і Льва з Орденом, відпо
відно насвітлив значення балтицької торгівлі та в окремій примітці 
додав основні інформації про грамоти Галицько-Волинських князів 
видані хрестоносця-м.2 — Відно-синам Романовичів до Німецького Ор
дену багато уваги присвятив М. Кордуба. В його освітленні всі Рома
новичі, від короля Данила почавши, були зв'язані з хрестоносцями 
мирними договорами і то так у  політичній як і в торговельно-еконо
мічній ділянках.3 В. Мацяк у своєму «Огляді історіографії і пробле

1 Денис Зубрицький, Исторія древпяго Галичского-Русскаго княжества, 
Львювъ, 1S52, часть III, crop. 258.

2 M. Грушевський, Історія України-Руси,, т. Ill, crop. 116, 523 i т. V, 
стор. 224. Нью-Йорк, 1954—55.

3 М. Кордуба» Історія Холмщини й Підляшшя, Краків, 1941, стор. 64, 
66, 91.
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матики Галицько-Волинської Держави* займає відповідне становище 
до відносин кн. Андрія і Льва II до Німецького Ордену. Вони, як 
пише він, були мирні й позитивні.4

Дивно виглядає те, що польські історики договорам Романовичів 
з хрестоносцями присвячують значно більше уваги як українські. 
Не мас майже жодного польського історика, який, займаючись поль- 
сько-хрестоносними конфліктами, не заторкував би відносин Романо
вичів до Нім. Ордену. Згадаємо тут тільки найновіших з них, що нас- 
вітлюють ці справи. До них належать: А. Прохаска, Я. Домбровський, 
С. Зайончковський, Г. Пашкевич і перш за все Б. Влодарський. Наве
демо тут думки двох останніх не тільки тому, що вони найбільше 
з усіх займаються тими справами, але головно тому, що їх  висновки 
трохи різняться. І так Влодарський уважає, що Андрій і Лев II були, 
якщо не ставленниками польського князя Локетка, то в кожному разі 
були в тіснім з ним союзі і тому ближча аналіза усіх грамот згаданих 
князів на річ хрестоносців виявляє, що вони мимо формального союзу 
з Орденом ставились до нього байдуже, під час коли до Локетка відно
сились дуже прихильно.5 Підхід Пашкевича до згаданої проблеми ін
ший: Андрій і Лев II старались удержувати приязні відносини не 
тільки з Локетком, але й з хрестоносцями, Мазовшем та Литвою.6 
Незалежно однак від різного насвітлення хрестоносної політики остан
ніх Романовичів, погляди обох істориків згоджуються в тому, що на 
формування відносин між: Галицько-Волинською Державою і хресто
носцями великий вплив мали економічні чи точніше кажучи торго
вельні справи.7

Сучасна підсовєтська історіографія займається щоправда хресто- 
носною проблематикою, але звертає передусім увагу на події в При
балтиці. Виходячи з марксівських позицій, більшість авторів на всту
пі про хрестоносні справи зазначає, що К. Маркс назвав хрестоносців 
«псами-лицарями»,8 і, що всі змагання загорнути Прибалтику під їхнє 
панування — це акти грубого насильства, натомість такі ж  самі зма
гання московських володарів, це прояви «історичної закономірности»
з прогресивними наслідками. Якщо йдеться про відносини Галицько- 
Волинської Держави до Ордену то В. Т. Пашуто у своїй монографії 
порушуючи ці справи коротко згадує про передачу Дорогичина кн. 
Конрадом Орденові Добжинських Братів та його відібрання Данилом

4 В. Мацяк, Галицько-Волинська Держава 1290—1340 pp. у  нових дослі
дах. Авґсбурґ, 1949, стар. 16.

5 Б. Włodarski, Polska і Ruś, 1194—1340, Warszawa 1966, str. 242—253.
6 H. Paszkiewicz, „Ze studjów nad polityką polską, litewską i krzyżacką Bole

sława Jerzego, ostatniego księcia Rusi halicko-włodzimierskiej". Ateneum Wileńskie,
II, zesz. 5—6. Wilno 1924, str. 34.

7 B. Włodarski, op. cit., 236; Paszkiewicz, op. cit.> str. 54.
8 В. А. Дядиченко, Нариси з історії СРСР. Київ 1971, стор. 51. Історія 

Української РСР. Київ, 1967, стор. 95.
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Романовичем, а довше спиняється над торгівлею Галицько-Волинської 
Держави з містами Хрестоносного Ордену.9

*
Історія Німецького Хрестоносного Ордену, якому судилось бути 

в контакті з Галицько-Волинською Державою упродовж цілого століт
тя зачинається в Палестині. Там, саме для опіки над німецькими про
чанами — паломниками до Святої Землі, заснувалось окреме товарист
во Deutsches Haus —, якого діяльність зводилась спершу до піклу
вання хворими. Вибравши собі за покровительку Пречисту Діву Ма
рію, товариство збудувало свій шпиталь. З бігом часу з товариства 
постав лицарсько-монаший чин на зразок існуючих вже тоді орденів 
французьких Темпляріїв та італійських Йоанітів. Лицарі, вступаючі 
до ордену, крім звичайних монаших обітів убожества, безженности 
і безоглядного послуху духовній владі складали ще приречення, що 
зі зброєю в руках будуть боронити Святу Землю від невірних. Статут 
Ордену затвердив папа Климентій III в 1198 р. — під час третього 
хрестоносного походу, який то рік уважається за формальний початок 
Німецького Ордену. На чолі Ордену, якого офіціяльна назва звучала 
«ordo domus Sanctae Mariae Teutonicorum» по-німецьки «Orden des 
Hospitals St. Marie vom Deutschen Hause» стояв виборний великий 
майстер, йому підлягали комтурі-начальники відділів (округ). На ви
падок потреби орден наймав затяжних вояків (кнехтів). Емблемою 
Ордену був чорний хрест на білому полі.

Коли Свята Земля остаточно впада в руки турків-сельджуків, 
хрестоносці мусіли шукати за місцем нових поселень. їх  провід спер
шу переселився до Венеції, а більшість лицарства на запрошення 
угорського короля переселилась до Семигороду (1211 p.), щоб бонити 
його від нападів половців. Але тут вони скоро попали в конфлікт 
з королем Андрієм, який вирішив позбутись непокірних лицарів.

Так склалось, що в тому самому часі мазовецький князь Конрад 
шукав за поміччю в боротьбі з пруськими племенами, що раз-у-раз 
нападали на його землі. Між Німецьким Орденом та Конрадом прийш
ло до порозуміння на підставі якого Конрад дав хрестоносцям на 
вживання хелмінську землю над долішним бігом Висли, а вони зобо
в’язались боронити Мазовша від пруських нападів. Тому однак, що 
хрестоносці зволікали з приїздом на Мазовше, Конрад, для оборони 
кордонів своїх земель заложив на взір існуючих вже орденів інший 
орден сложений з меклєнбурзьких німців та поселив їх  в околицях 
Добжиана, звідкіля пішла їх популярна назва «Fratres de Dobrin* — 
Добжинські Брати. Заложення цього нового-конкуренційного закону 
притіш ило приїзд хрестоносців на Мазовше. З їх приїздом Добжин
ські Брати втратили рацію свого існування і тому кн. Конрад вирішив

9 В. Т. Лашуто, Очерки по истории Галицко-Вол ыпской Руси, Москва, 
1950, стар. 216—217 і 168.
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злучити їх  з Орденом Хрестоносців (1235). Але тільки частина Доб- 
жинських Братів на те погодилась. Друга їх частина 8 березня 1237 р. 
отримала від Конрада на підставі спадкового права (iure hereditario) 
місто Дорогичин та землі між Бугом та Нуром,10 які він недавно перед 
тим, за незнаних обставин зайняв від Романовичів. Але Дорогичин 
недовго був в руках Добжинських Братів. Галицько-Волинський літо
пис інформує, що Данило в слідуючому році (1238) вибрався походом 
на «ятчв’язгів. Тому однак, що ріки розлилися, похід не осягнув своєї 
мети. Отже Данило, який особисто проводив руським військом вирі
шив відібрати від Добжинських Братів Дорогичин, кажучи: «не го
диться, щоби хрестоносці держали нашу батьківщину, Темпличі, себто 
Соломоновичі і пішли на них походом з великою силою. Вони зай
няли город у місяці березні, старшину Бруна пійняли так само і вій
сько й вернулися до Володимира».11

Відібрання Дорогичина від Добжинських Братів-клієнтів Мазовша 
мало своє значення. Воно доказувало, що Данило хоч зайнятий внут- 
рішними справами (боротьба за Галич з чернігівським князем Михай
лом згл. його сином Ростиславом), уважав за конечне відібрати До
рогичин. Уважаємо, що причиною цього кроку Данила, була ключева 
позиція Дорогичина в торгівлі Галицько-Волинської Руси з Північно- 
західною Европою.

10 Codex D iplomaticus et Commemorationum Masoviae Generalis. Т. I. Ed. I. 
Koćhanowski, Varsoviae, 1919. No. 366, pag. 421. В документі читаемо-: 
donamus magistro B(runoni) et fratribus suis, ordinis militum christi. domus quondam 
Dobrinensis, castrum Drochicin et totum territorium. quod ex eadem parte castri 
continetur a mediate fluminum Bug et Nur. usque ad methas ruthenorum, saluo 
iure ecclesie Mazouiensis et nobilium, si quid in predictis fluminibus hactenus habue- 
runt. cum omni districtu et honore, castoribus. fluminibus. lacubus, saltubus, theloneo 
in ipso Drochicin de nauibus. siue de curribus, et cum omni iure, quod supradictum 
castrum noscitur hactenus habuisse. iure hereditario perpetuo possidendum, ut christo 
sub ordinis sui debito militantes. ab instantia paganorum defendant populum chris- 
tianum . . .  “.

Передачу Дорогичина Добжинським Братям так змальовує В. А. Дяди- 
ченко: «У 1237 ворожі полчища вторгнулися в руські землі. Вони захопили 
м. Дорогичин, що входило до складу Волинського князівства». (Нариси з 
історії СРСР. Київ, 1971, стор. 51). Важко відгадати причини цього фальшу. 
По перше не було ніякого «вторгнення», по друге, (названі Дядиченком 
«полчища» після 'злуки більшої частини Добжинських братів з Німецьким 
Орденом в 1235 р. могли начислювати щонайбільше кільканадцять лицарів 
і  оотінючдві кнехтів.

її Полное Собрание Русских Летописей, т. II. Ипатьевская Летописц 
Москва, 1962, стоір. 776. Український переклад цитуємо за: Галицько-Во
линський літопис, т. II, переклав і пояснив Теофіль Коегруба, Львів, 1936, 
стор. 12. Літопис мішає Добжинських Братів з французькими Темплярї- 
ями, якого назва походить вад того, що він відбував свої наради в святині 
(templum) біблійного Соломона. — Невеликі відділи Темпляріїв поселив 
Болеслав Встидливий в Лукаві, де вони проживали поверх ЗО років (1253— 
1286) не зумівши виказатись будь якими успіхами. Гляди: G. Rhode, Die  
Ostgrenze Polens, I. Band, Koln, 1955, p. 141.
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У тому самому часі спроваджений князем Конрадом Німецький 
Хрестоносний Орден не тільки закріплював своє і-снування, але й 
здобував та колонізував нові простори і будував нові укріплені 
міста, винищиючи місцеве пруське населення. До росту Німецького 
Ордену причинилось також його об’єднання з Орденом Мечоносців 
(Fratres Militiae Christi — der Orden der Schwertbriider) в 1237 p., який 
то орден заснований 1202 р. єпископом Альбертом зі своєї вихідної 
бази у Ризі поширював території свого володіння коштом балтійських 
племен.12

Важко документально ствердити, коли мав місце перший політич
ний контакт Данила Романовича з Хрестоносним Законом, але якщо 
йдеться про причини цього контакту то вони, на нашу думку, ясні: 
ними була перш за все татарська небезпека, що після їх  нападу на 
Середущу Европу в 1240-их роках, все ще висіла над Галицько-Во
линською Державою, далі намір Данила зупинити докучливі напади 
ятв’ягів на північні пограничні землі його держави і врешті необхід
ність забезпечити безперебійний торговельний обмін з північно-захід
ною Европою, що була поважним джерелом його доходів.

Вимушену залежність від Золотої Орди, яка зачалась -від його (по
їздки до квартири Батия в 1245 p., Данило уважав за тимчасову і 
робив усі заходи щоб її позбутись. Одночасно з розбудовою укріпле
них городів та реорганізацією своєї армії за татарськими зразками,13 
він шукає за союзниками для майбутньої протитатарської коаліції. 
Першим союзником, що обіцяв Данилові допомогу була Римська Ку
рія.14 У зв’язку з тим, думаємо, що папська дипломатія була також 
головним посередником у монтуванні галицько-волинського — хресто- 
носного фронту в проектованій протитатарській коаліції. Адже ж  
хрестоносці так з рації своїх завдань воювали з ворогами християн
ства, як і рації своїх традицій, які вони задемонстрували добровільно 
в бою польсько-німецького лицарства під Ліґніцою 9 квітня 1241 р. 
найкраще до того надавалися.15

Але Данило уважав, що у  співпраці з Орденом належить бути 
обережним. Уся дотеперішня діяльність Ордену, зокрема на терені 
Прус виказувала, що він навіть як союзник може бути небезпечний. 
Серед незнаних нам обставин, і оперуючи невідомою нам аргумента
цією Данило звертається до Риму, щоб він заборонив Орденові посе- 
люватись на території його держави. Коли візьмемо до уваги усі ці

12 Н. Łowmiański, „Agresja zakonu Krzyżackiego na Litwę w XII—XV“. 
Przegląd historyczny, t. 45. Warszawa 1954, str. 343.

13 м. Ждан, «До питання про залежність Галицько-Волинської Руси від 
Золотої Орди». Український Історик, Нью-Йорк, 1967, ч. 1—2, стор. 34.

14 М. Чубатий, «Західна Україна і Рим у  XIII віці у своїх змаганнях 
до церковної унії». Записки НТЩ т. 123—124. Львів, 1917, стор. 42—44.

15 St. Krakowski, Polska w walce z najazdami tatarskimi w XIII w. Warszawa, 
1956, str. 145—147. Під Ліґніцою відділ Німецьких Хрестоносців, що разом 
з  Темшіяріями та Йо знітами на лівому крилі брав участь в бою з татарами 
був цілковито знищений.
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клопоти, що їх мала пізніше Польща від хрестоносців, то заходи 
Данила треба оцінювати як вияв його незвичайної політичної далеко- 
зорости. — У відповідь на своє домагання Данило отримав від папи 
буллю датовану 27 липня 1247 р. на підставі якої, папа заборонив 
хрестоносцям або членам інших лицарскко-монаших орденів, без 
дозволу Данила поселювались у  тих землях, які він у тому часі посі
дав або лише плянував здобути.16 Цей останній зворот недвозначно 
вказує на те, що Данило виявив папі свої пляни відносно поширення 
кордонів своєї держави коштом ятв’ягів або навіть Литви, з якою від
носини зачали тоді псуватись і дістав на те апробату. Після цього 
запевнення настає ближчий контакт Данила з Хрестоносцями. На цей 
контакт вказують дві буллі вислані з папської канцелярії в 1248 р. 
Перша з них адресована до короля Данила. У ній папа Іннокентій 
просить сповіщати Орден Хрестоносців про рухи татарських військ, 
щоб таким чином причинитись до планування відповідних проти- 
заходів.17

У другій буллі висланій цього ж  самого дня і року (22. І. 1248), 
папа сповіщає Хрестоносний Орден про свій заклик спрямований до 
Данила і просить Орден, щоб той усі вістки про рухи татар одержаві 
від Данила негайно пересилав до Риму.18 Короткі згадки про хресто
носців не виявляють, річ ясна, в цілости тих контактів, які мусіли 
існувати між Данилом і Орденом. Не маємо очевидно ціяких інформа- 
цій про взаїмні посольства, обмін думками, спільне плянування обох 
контрагентів, які з природи речі мусіли бути зв'язані з тими кон
тактами.

На цьому місці слід згадати ще про один дипломатичний крок, 
який мав на меті сильніше зв’язати Хрестоносний Орден з протита- 
тарською політикою Данила Романовича. Маємо тут на увазі шлюб 
Софії, доньки Данила, з графом Генрихом з заможної родини Шварц- 
бурґів, яка то родина була у тісних зв'язках з Хрестоносним Орденом. 
На споріднення Романовичів з Шварцбурґами вже звернув увагу

16 Documenta Pontificum Romanomm Historiam Ucrainae Illustrantia. Romae, 
1953. Vol. I, pag. 36.

17 Маємо дві версії цієї буллі. В першій версії опублікованій в Docu
menta etc. pag. 42 читаємо, що про татар Данило має повідомляти «dilectis 
filiis fratribus de domo Theotonica in Pr uscle partibus commorantibus. . . ». Друга 
версія опублікована <в Historica Russiae Monumenta vol. I. No. 77. (її цитують 
Чубатий в праці «Західна Україна а т. д.», ЗНТШ, т. 123—24, стор. 96 і В. 
Т. Пашуто в праці Очерки і т. д стор. 168), звучить: «dilectis fratribus de 
domo Theotonica in Rvissiae partibus commorantibus». Якщоб ця друга версія була 
правдива, то ми мали б право твердити, що вже в році виставлення буллі 
на терені Галицько-Волинської Держави перебували хрестоносні посли, 
обговорюючи з Данилом справу протитатарського виступу. Зв’язувати пере
бування хрестоносців з комерційними справами як то робить Дашуто у  
своїх Очерках, -стор. 168, на нашу думку не можна. Торгівлею займались 
не «fratres» лицарі але «hospites» і «negotiators» — купці і неґоціянти (посе
редники).

18 Documenta Pontificum Romanomm e t c pag. 42. Nr. 31.
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Грушевський,19 докладніші коментарі до цього подав Бавмґартен у 
своїй праці (про генеалогію Рюриковичів,20 але найширше цілу справу 
подружжя Софії Данилівно!' з Генрихом графом Шварцбурґом опра
цював Б. Влодарський.21 Залишаючи на пізніше ширшу інформацію 
про ролю Шварцбурґів зазначимо тут тільки, що вони в першій чет
вертині чотирнадцятого століття виконали важливу ролю у монтуван
ні приязних відносин між Хрестоносним Орденом і останніми Рома
новичами.

Крім татар була ще одна справа, якою був зацікавлений Хресто
носний Орден з рації своїх місійних завдань та політичних маневрів 
і Данило та мазовецькі князі з рації географічного положення своїх 
земель. Це була справа ятв’ягів, які своїми несподіваними наскоками 
непокоїли та нищили Підляшшя і Мазовше. У цьому випадку пляни 
Данила не обмежувались тільки до пасивної оборони — вони зміряли 
до остаточної розв’язки ятв’язького питання, до опанування ятв’язь- 
коі землі. Справу мала розв’язати умова, що її уклали в Рацьожні 
1254 р. згадані три котраґенти: Данило, мазовецький князь Зсмовіт 
і майстер Хрестоносного Ордену Бурхард Горнгавзен. На підставі тієї 
умови Орден мав задержати за собою дві третини здобутої на ятв’я- 
гах землі, а одну її третину мали поділити між собою Данило і Зє- 
мовіт.22

Після згаданої умови в Рацьожні не маємо жадних документаль
них даіних оро дальші зв’язки Данила з хрестоносцями» Проте не має 
сумніву, що такі зв’язки мусіли існувати так довго, як довго існували 
проблеми, що їх  розв’язка лежала в інтересі обох контраґентів. Поми
нувши протитатарський аліянс, який вже мабуть в тому часі виказав 
цілу свою неміч, існувала ще справа ятв’язького питання, про що 
засвідчує побідний похід Данила на ятв’ягів в 1254/55 р.23 і потрібна 
для обох сторін виміна товарами.24 У наших міркуваннях підемо ще

19 м. Грушевський, Історія України-Русі, т. Ill, crop. 116.
20 N. de Baumgarten, Genealogies et mariages occidentaux des Rurikides Ru

sses. Roma, 1927, p. 49.
21 B. Włodarski, op. cit., pp. 244—247. Споріднення нашої княжої родини з  

графами Шварцбурґами не буіло новістю в  нашій історії. Відомо, що перед 
роком 1087 незнана по імени донька Ярополка, турі(вського князя, сина 
їзяслава І вийшла заміж за графа Ґюнтера ІІІварцбурґа (дивися: Баувм- 
ґартен цит. праця,, стор. 10).

22 . . .  „Noverit universitas vestra, quod nos de £ra (trum nostrorum consilio et 
eon) sensu, excellenti viro Danieli primo regi Ruthenorum et illustri principi Szamo- 
vito Duci Mazoviae et eorum liberis terciam partem (terrae Jatwezenorum) . . .  con- 
ferimus in perpetuum possidendam. . .  Preussisches Urkundenbuch (Politische A b-  
teilung). Bd. I. Erste Halfte (bis zum 1257 J.). R. Philippi-K. P. Wolke, Konigsberg 
1882, No. 298.

23 M. Грушевський, «Хронологія .подій Галицько-Вол. літ.», Записки 
НТШ, 1901, 'т. IV, стор. 68.

24 м. Кордуба у своїй праці Історія Холмщини й Підляшшя, Краків, 
1941, стор. 66, пише: «Для оживлення торговлі нової столиці (Холма — М. 
Жд.), Данило уклав перший торговельний договір з Нім. Орденом». — Ми, 
щоправда не стрічали жадних джерельних (літописних або документаль-
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дальше: не думаємо, щоб напад Бурундая на Литву, а в наступному, 
1259 p., році на Галицько-Волинську Русь,25 у яких хрестоносці вия
вили своє цілковите незацікавлення, змінив відносини Данила до 
Ордену. Адже ж  саме напад на Литву позбавив Данила його союзника
— Мендовга, отже тим більше належало скріпити зв’язки з Орденом, 
щоб в разі потреби зашахувати Литву від заходу. Та проте, після 
1259 р. ціла політична активність Данила аж до його смерти в 1264 р. 
стає дуже квола,26 а сліди контактів з хрестоносцями зникають з істо
ричних джерел.

Про хрестоносну політику його наслідника Льва, з огляду на ціл
ковитий брак джерел важко щонебудь певного сказати Змушений 
признати фактичну зверхність Золотої Орди,27 він міг тільки дуже 
обережно контактуєатись з ідеологічним противником татар — хре
стоносцями, оперуючи не політичною, а економічною арґументацією. 
Так хіба належить вияснювати факт, що коли литовський князь 
Тройден зайняв Дорогичин в 1275 p.,28 Лев звернувся до тодішного 
хана Менке-Тімура за допомогою.29 На приказ хана зібрано велику 
армію, у якій крім татарських військ та відділів Льва, взяли участь 
ще війська кн. Романа Брянського, Гліба Смоленського, волинських 
князів Мстислава і Володимира та пинські військові відділи. Хоч між  
князями не було згоди, всетаки головна мета була досягнена: Доро
гичин — ключева позиців в торгівлі з хрестоносцями і вікно в північ
но-західну Европу, знайшовся знов в руках Льва. Не виключене, що 
всесильний тоді емір Ногай, зять візантійського імператора, і сама 
Візантія були зацікавлені в активізації того торговельного пляху, 
що його Пашуто влучно назвав «другим шляхом із варяг у греки».30

Незалежно від цього маємо ще й інший доказ на те, що між Львом 
та Орденом існувало не тільки порозуміння у справах торговельних, 
але якась, докладніше неозначена, договореність. Маємо тут на увазі 
грамоту Юрія II видану в 1325 р. Вернєрові, Майстров-і хрестоносців, 
в якій він запевняє Вернера, що буде жити в згоді з хрестоносцями, 
так як жив його прадід Лев.31 Як далеко йшла ця згода важко ска
зати. Хоч залежний від Золотої Орди, Лев все таки не тільки являв 
самостійну політичну активність у відношенні до своїх західних сусі

оеіих) гаісток, які свідчили б, що такий договір, буїв укладений. Але беручи 
до уваги велике зацікавлення Данила Дорогичином, його заходи для під
несення добробуту краю, як також приязні відносини Данила до хрестоно
сців можемо припускати, що такий договір міг бути укладений.

25 м. Ждан, «До питання.. .» ,  У,І., ч. 1—2, 1967, стор. 37.
26 В. Włodarski, op. cit., p. 181.
27 м. Ждан, «До питання. . .  », У.І., ч. 2—3, 1967, стар. 95.
28 м. Грушевський, «Хронологія подій. . .» ,  ЗНТШ, 1901, т. 4, ч. З, 

стор. 70.
29 ПСРЛ, т. II, 1962, стор. 871—872.
30 в. Т. Пашуто, Очерки і  т. д., crop. 294.
21 Codex Diplomaticus Prnssicus, Ed. G. Voigt, Konigsberg, 1842, v. II. No. 116, 

pag. 154.
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дів, але навіть заставляв татар йому в тім помагати. Так, наприм.,. 
коли по смерти малопольського князя Болеслава, Лев вирішив зай
няти Краків, татарський емір Ногай прийшов йому з військовою допо
могою Все таки у жадному політичному чи мілітарному акті Льва не 
знаходимо ніякого сліду співпраці з хрестоносцями. Таким чином 
остаточний висновок може бути лиш один: договореність Льва з хре
стоносцями в практиці обмежувалось тільки економічними, точніше 
торговельними справами.

Після внутрішньої війни в Золотій Орді, жертвою якої впав Ногай 
у 1299 p., Галицько-Волинська Русь вийшла з-під татарської політич
ної залежности.32 На жаль цілковитий брак наших історичних джерел  
не позволяв нам докладніше зорієнтуватись в закордонній політиці 
наслідника Льва — Юрія І. Все таки можна усталити ось такі основні 
його етапи: Звільнений від татарської залежности Юрій І. висунувся 
на одне з передових місць між володарями Середущої Европи. Спорід
нений з Володиславом Локетком — сестра Локетка була жінкою 
Юрія І. — він підтримував цього князя у його змаганнях з чеськими 
Перемислідами за володіння в Польщі. Ці приязні відносини охоло
дились щоправда трохи внаслідок зайняття Любліна краківськими та 
сандомирськими військами, але на інших відтинках закордонної полі
тики Юрій І зберіг свою міцну позицію. Авторитет Юрія І. стояв так 
високо, що коли під час війни двох кандидатів на угорський престол 
перемога припала Карлові з родини Анжу, його противник Оттон 
Баварський на якийсь час мусів шукати пристановища на дворі 
Юрія І.33 Північний сусід Галицько-чВолинської Руси — Литва, у якій 
правив тоді Витень (1296—1315) була зайнята обороною своїх кордонів 
перед хрестоносцями, які в 1300—1315 pp. двадцять разів напали на 
литовські зем лі34 Зайнята північними справами Литва змушена була 
припинити свою агресивну політику відносно Галицько-Волинської 
Руси. Беручи до уваги всі ці відносини до найближчих сусідів можемо 
поставити здогад про відносини Юрія до Хрестоносного Ордену. Під
ставою цього здогаду буде не лише льогіка подій, але й пізніша гра
мота, у якій є натяк на ці відносини. Маємо тут на увазі згадувану 
вже грамоту Юрія II, надану Великому Майстрові Ордену, Вернерові 
в 1225 р. В грамоті Юрій II обіцяє Вернерові додержувати такої при
язні, в якій з Орденом його предки зокрема ж  «найдорожчий його дід 
Юрій».35 Якщо йдеться про з ’ясування причини тієї приязні, то вона 
на нашу думку ясна: Юрій старався запевнити безперебійний обмін

32 м. Ждан, «До питання. . .»,  У.І., ч. 1—4, 1968, стор. 69—71.
33 Мати Юрію І. Констанція і мати Оттона Єлисавета були рідними 

сестрами, доньками угорського короля Белі І.
34 J. Ochmiański, Historia Litwy, Wrocław, 1967, str. 45.
35 Подаємо в оригінальній мові виїмок згаданої грамоти: „ . . .  Quod 

quemadmodum nostri progenitores felicis recordationis Rex Daniel, seu Leo noster 
atayus, aut Georgius noster avus karrisimus pacem et omnimodam caritatem cum 
ordine prenominato tenere consueverunt. . .  “. Codex Dipl. Pruss. Ed. Voigt, v. II. 
No. 116, pag. 154.
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товарів віддавна вживаним річковим шляхом.30 Але була ще одна 
причина, чому Юрій хотів мати в Ордені союзника: це була литовська 
проблема. Литва, як то ми вже перед тим згадували, була щоправда 
в часах Юрія заабсорбована своїм конфліктом з Орденом, але беручи 
до уваги її детеперішню, повну вихилясів, політику відносно Галиць- 
ко-Волинської Держави і її постійно зростаючий динамізм, була потен- 
ціяльним агресором на українські землі.

Вмираючи, Юрій І. залишив двох малолітних синів — Андрія і 
Льва II,37 і доньку Марію- Не має підстави підозрівати, щоб сини мали 
якінебудь труднощі внутрішно-політичного характеру в оволодінню 
батьківської спадщини. Адже ж  їх батько поставив Галицько-Волин
ську Державу на передовому місці не тільки під політичним оглядом, 
але піклуючись торгівлею, запевнив її матеріяльний добробут. Крім 
того заснувавши чи вивінувавши відповідно галицьку метрополію,38 
мусів мати і духовенство по своїй стороні Таким чином і політичний 
актив Галицько-Волинської Держави (боярство) і економічний (міщан- 
ство-купецтво) і духовний не мали причини стояти в опозиції до синів. 
Згадуємо про ці справи тому, що Влодарський зупиняючись над нану- 
ванням Андрія і Льва твердить, що Локетек був не тільки опікуном 
Андрія і Льва (що зрештою з рації їх споріднення не було виключ
ною справою), але й допоміг їм осягнути престол.39 Приязне становище 
Андрія і Льва у відношенню до Польщі поможе нам до деякої міри 
відповідно зрозуміти відносини Галицько-Волинської Держави до Хре- 
тоносного Ордену. Перший слід тих відносин зазначений у грамоті, 
що її спільно обидва князі 9 серпня 1316 р. виставили на руки Вели
кого Майстра Ордену Карла Тревірського. Важко нам ствердити від 
кого вийшла ініціятива заключения союзу, але факт, що не княжі 
посли їздили до Ордену, а посли хрестоносців пррпбули до Володимира 
Волинського промовляв би за тим, що ця ініціятива вийшла від хре
стоносців. Ще одна справа. На чолі посольства стояв Зіґгард Шварц- 
бурґ ґравденцький (ґрудзьондзький) комтур, якого князі називають

36 Наш погляд на цю справу підтверджує одна фраза привілею, що його 
надаїв кн. Андрій син Юрія І, купцям з Торуня. У згаданому привілею з 
1320 р. Андрій забезпечує за торунськими купцями усі ті права, які вони 
мали в часах його батька Юрія I («Ceterum omnia jura, quae tempore patris. 
nostri felicis memoriae in terra Russiae omnes negotiatiores habuerunt volumus, ut cetero 
omnes hospites seu negotiatores simili jure perfruerantur»).

До цитованого привілею повернемось ще раз пізніше.
37 На думку Влодарського, в хвилині смерти батька, Андрій та Лев, 

могли мати 15—16 літ. В. Włodarski, op. cit., p. 237.
38 На тему хто започаткував заходи для створення Галицької Метро

полії Лев І чи Юрій І існують серед українських істориків розбіжні думки. 
Дроте -не має сумніву, що формальне її заснування припадає на часи Юріія 
І. На цю тему писали: Грушевський, Чубатий, Коструба та ін.

39 В. Włodarski, op. cit., p. 239. Союз Юрієвичів з Мазовшем закріплено 
тим, що їх сестра Міарія, біля 1309 р. вийшла заміж за мазовецького князя: 
Тройдена. N. de Baumgarten, op. cit., p. 47, table XI.
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своїм кревняком («consanguineus noster»).40 Факт поставлення в про
воді посольства людини мило баченої на дворі князів промовляє також 
за тим, що позитивним вислідом переговорів зацікавлені були перш 
за все хрестоносці. Який ж е зміст цього документу? Отож книзі 
обіцюють Орденові: 1) зберігати приязні відносини, такі які бували за 
чаїсів їх попередників, 2) боронили хрестоносців перед наіпадами та
тар, 3) боронити їх  також від кожного іншого ворога.41 Всі новіші 
історики, які займаються тією справою, стверджують, зрештою цілком 
правильно, що з тією обороною хрестоносців перед нападами татар 
щось не є впорядку. Щоправда під час панаду татар на Середущу Ев
ропу в 1240-их pp. кіннота Кайду (Кайдана) переґальопувала крізь 
північно-польські терени і перейшла Вислу, — але ж  ці часи безпово
ротно минули. Про те, щоб татари плянували або навіть були в спро
мозі напасти на хрестоносців не було й мови. Навпаки, якщо /котрийсь 
з контрагентів міг би допомогти другому в бою проти татар, то скоше 
хрестоносці Романовичам, а не навпаки. Таким чином справа татар
ського нападу була тільки претекстом, який скривав за собою вій
ськовий союз проти цього іншого неназваного ворога. У тодішній полі
тичній ситуації тим ворогом могла бути тільки Литва, в якій саме 
перед роком (1315) прийшов до влади меткий та енергійний брат Ви- 
теня — Ґедимін.

Але відносини Романовичів до Хрестоносного Ордену не обмежу
вались тільки політичними справами. Вони розтягались перш за все 
на торговельні взаємини, яікі були не тільки плянуванням на майбутнє, 
але й щоденною потребою так Галицько-Волинської Держави, як і 
Хрестоносного Ордену. їх  віддзеркаленням являється привілей, що 
його Андрій Юрієвич князь у Володимирі надав купцям Торуня, од
ного з важливіших міст Хрестоносного Ордену. Привілей виданий 
1320 р. в порозумінню з радою бояр відновляв усі ті права, що їх мали

40 Якщо йдеться про посвоячення Романовичів зі Шварц&уґами, то ця 
оправа ще дотепеїр не зовсім докладно вияснена. Грушевський (т. III, стор. 
116, прим. 1), за Бальцером повторює, що «може) бабка сих Ґунтера і З’іґе- 
гарда Олена (!); незшісного роду була руською княжною». Бавмґартен про
бував теж насвітлити справу цього споріднення, але тому, що найбільше 
джерел і літератури до цієї справи притягає Влодарський уважаємо, що 
його концепції найбільш правдоподібні. На його думіку донька Данила вий
шла заміж за Генріха Шварцбурґа, а їх  синами були Ґунтер і Зіґегард; 
таким чином вони були вуйками обох Романовичів. Характерне те, що 
сестра обох комтурів Юдита вийшла заміж 'за Генриха фон Пляуен, який 
вад часів подружжя прийняв назву «de Russia», «Ruthenus(Reuss)». В. Włodarski, 
op. c i t pp. 244—247. — В. Мацяк припускає, що вінчання Софії з Генріхом 
ІІІварцбурґом відбулось правдоподібно 1253 р. «Ройси й Шварцбурґи в ук
раїнській історії», Рід та знамено, іМайнц-Кастель, 1947. Зшиток 4, стор. 
’26—28.

41 Найважливіші місця документу (2-га і 3-тя точка) звучать: „. . .  
terras vestras fideliter premunire curabimus prae Tataris dummodo nobis constite- 
rit, et ab hostili quolibet invasore. . .  ". Codex Diplomaticus Prussians. Vol. II. No. 
75, pag. 92.
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торунські купці за його батька Юрія. Характерне при цьому те, що 
того самого дня Андрій надав краківським купцям подібний привілей, 
у  якім обнизив мито на деякі товарі на дві третини попередньої ви
соти.42

Привілей наданий кн. Андрієм торунським купцям підтверджує 
наші погляди на те, що головною причиною добрих відносин між Га
лицько-Волинською Державою і Хрестоносним Орденом за останніх 
Романовичів була торгівля. Уважаємо проте, що тут слід нам зробити 
екскурс, щоб представити цю торгівлю у відповідній перспективі. 
Географічне положення Галицько-Волинської Руси, що в часах її 
найбільшої експансії (кінець 12 до половини 13 ст.) займала велику 
більшість балтицько-чорноморського простору, було природною при
чиною того, що через її терени переходив другий «шлях із варяг 
у  греки».43 Цей шлях зачинався в гирлі Висли, якою ішов аж до 
гирла іВугу і Бугом угору; його продовженням був Дністер аж до 
Чорного Моря. Важливішими містами, що одночасно були пристанями 
для річкових суден були Дорогичин, Берестя, Володимир (над доп
ливом Бугу, річкою Луг) і Галич. Східне відгалуження цього річко
вого шляху зачиналось у Бересті, йшло на схід річкою Муховець 
далі волоком до річки Пини, врешті Прип’яттю до Дніпра,44 продов
ження цього шляху вело Десною і Окою до Булгара, а звідсіля Вол
гою до Хорезму.45 Північно-південний річковий шлях перетинали два 
східно-західні сухопутні шляхи. Перший з них ішов з Києва через 
Луцьке, Володимир, Завихост, Краків, Битом, Ono ля і Вроцлав, і далі 
на захід в Німеччину. Другий шлях постав у зв’язку з розвитком 
Львова і йшов через Городок, Любачів, Сандомир, Опатів до Кракова. 
Річковий шлях був знаний вже у вчасному середньовіччі. Археоло
гічні праці проводжені на терені Дорогичина і в його околицях від 
1889 р. аж до сьогодні викрили чимало залишків, що свідчать про ста
родавність цього шляху. Зі згаданих предметів слід назвати кусники 
бурштину, пряжки та запинки, мечі, ножі та остроги. Крім цього біля 
Дорогичина відкрито більшу кількість монет-діргемів 8—9 віків, які 
свідчать про оживлену транзитну торгівлю з арабськими країнами 
того часу. На окрему згадку заслуговують олив’яні привісні пломби. 
Зі значків витиснених в олові виходить, що більшість з них походить 
з часів київського князя Всеволода Ольговича (1139—1146 pp.)* Деякі 
археологи твердять, що пломбами опечатувано транзитні товари, ін
ші ж, що ними заосмотрювано шкурки з вивірок, які правили за міс
цеву монету.46 Але до найбільшого значення цей шлях дійшов в часах

42 Monumenta Medii Aevi Historica Res Gestas Polonia Illustrantia. Tomus V.,
Cracovia 1897. No. XII, pag. 14—15.

43 Пашуто,, циг. праця crop. 166.
44 В. М. Дотин, Древняя Русь и европейские государства в 10—12 ев. 

Ленинград, 1968, стор. 183.
45 Tadeusz Lewicki, Znaczenie handlowe Drohiczyna nad Bugiem we wczesnym

średniowieczu i zagadkowe plomby ołowiane znalezione w tej miejscowości. Kwar
talnik Historiji Kultury Materialnej. Tom IV. Warszawa 1956. str. 292.

46 T. Lewicki, op. c i t pp. 288—297.
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росту Хрестоносного Ордену. Справа в тому, що саме тоді в районі 
долішного бігу Висли постало чимало міст заселених німецьким ку
пецьким елементом (Торн, Марієнбурґ, Єльбльонґ, Кульм, Бальґа, 
Хрістбурґ і ін.), які включившись у  могутній торговельний союз Ган- 
зу, стали важливим партнером в торгівлі з Галицько-Волинською Дер
жавою. Головними товарами, що їх  привозили тією дорогою до наших 
земель були: сукно, кружива, вовна, шкіра, хутра та риба; — виво
зили ж  на північ дерево, збіжжя, мед, віск, тварину і ін. Транзитом 
через наші землі перевожено з Греції на північ шовк, вина, предмети 
розкоші тощо. Щоб удержати на високому поземі згадану торгівлю, 
треба було не тільки вести відповідну фіскальну політику та ґаран- 
тувати особисту безпеку купцям, але удогіднювати саму комунікацію. 
В наших історичних джерелах маємо докази на те, що наші князі 
розбудовували річкові пристані47 та мали до диспозиції відповідну 
фльотилію.48 Коли ж  ідеться про привілеї для німецьких купців, то 
їх  відповідно ілюструє грамота кн. Андрія для торунських купців, що 
її подаємо у  свобідному перекладі:49

Андрій, з Божої ласки князь Володимира і пан Руси, визнач
ним мужам радним, міським урядовцям і всім горожанам в Торунг 
(заявляємо) ласку і в усіх справах прихильну поставу. Нехай Ва
ша Достойність знає, що ми бажаючи поліпшення для свого краю
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Грамота кн. Андрія Юрієвича видана торунським купцям
у Володимирі 1320 р.

47 ПСРЛ, т. II, стор. 788.
48 Коли в 1279 р. був. голод у ятвягів, вони ‘звернулись до кн. Володи

мира з проханням продати їм збіжжя. Володимир погодився на це і «тслав  
до них із Берестя жито в човнах, Бугом.. * Вони плили Бугом, звідти пе
рейшли на Наров . . .  ». ПСРЛ, т. II, стор. 879.

49 в  оригінальній, латинській, мові грамота звучить: Andreas, Dei gratia 
dux Ladimiriae et dominus Russiae, discretis viris consulibus, scabinis ac universis 
civibus in Thoren, favorem et in omnibus affectuosam voluntatem. Novit vestra
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як також користи для усіх купців, які лають намір прибувати до 
нашого краю з сукном, товаром і якимнвбудь іншим крамом, беру
чи до уваги ваші дозрілі поради і (по нараді) з нашими боярами 
та вельможами видаємо такий привілей всім купцям на (їх) про
хання, що на майбутнє жоден з наших митників або урядників 
не сміє відбирати від них сукно чи товари ані взагалі їх  собі при
своювати. Крім цього х о ч є м о і  щоби всіма тими правами, що ними 
користувались усі купці за життя славної пам9яті нашого батька 
в руській землі, користувались надалі усі купці і неґоціянти. Ко
ли ж, однак, якомусь купцеві чи неґоціянтові, що прибуває до на
шого краю з сторони наших (митників) станеться в нашій землі 
яканебудь, несправедливість або насильство, а він це зможе до ка
зати, то тоді за кожний незаконно забраний або заплачений денар 
ми зобов3язуємось віддати два денари. Цього всього (вище сказа
ного) в імені нашої влади, так ми самі, як і всі наші (урядовці) 
хочемо кріпко додержуватись. Дано у  Володимирі в день муче
ника Руфа 1320 року Божого.

Цитована грамота відкриває нам багато цікавих справ, що відно
сяться до торгівлі Галицько-Волинської Держави з Хрестоносним Ор
деном. На її підставі можна твердити, що вже перед Андрієм існували 
між обома партнерами торговельні зв'язки, що в даному випадку іні- 
ціятисва до вэдновлешга, чи може радше оживлення, тих зв’язків вий
шла від Торуня, що головним продуктом імпорту було сукно, що купщі 
діставали запевнення безпеки та обіцянку справедливого стягання 
мита тощо. Натомість не мас в грамоті згадки про виїсоту мита, про 
те чи купців обов’язувало якенебудь право складу (jus depositionis), 
чи купці мали повну свободу рухів, чи їхні шляхи були точно визна
чені, як то звичайно було в тих часах і т. п. Звичайно розглядаючи 
справу торгівлі міст Ордену з нашими землями не слід забувати про 
те, що вона у  великій мірі була узалежнена від Мазовша, через яке 
вів річковий шлях. Але тому, що за Романовичів Мазовше було пере
важно в союзі з Галицько-Волинською Державою, мазовецькі князі, 
як правило не робили ніяких перешкод. У цьому випадку Орден та
кож робив усякі можливі заходи, щоб торгівля відбувалась безперебій-

discretio, quod nos cupientes meliorationem terrae nostrae, ac etiam profectum om
nium hospitum, terram nostram cum pannis mercimoniisque vel rebus quibuscunque 
ingredi volentium, vestro (?) consilio maturo, baronum ac nobilium nostrorum, omni
bus hospitibus jus tale per preces concedimus, quod nullus de cetero theloneatorum 
vel ministraliorum nostrorum ab eis pannos vel mercimonia exigere debeat, пес etiam 
omnino ista ademptare. Ceterum omnia jura, quae tempore patris nostri felicis me
moriae, in terra Russiae omnes negotiatores habuerunt, volumus, ut de cetero omnes 
hospites seu negotiatores simili jure perfruantur. Item si alicui hospiti vel negotiatori, 
terram nostram ingredienti, aliqua injuria vel molestia aut violentia nata fuerit, per 
aliquos nostros, in terra nostra, quod ostendi potuerit: pro uno quocunque denario 
injuste ablato vel recepto, duos reddere obligamus. Haec autem omnia in verbo 
dominationis nostrae, per nos et per omnes nostros, firmiter volumus observari. Da
tum in Ladimiria, in die Ruffi martyris, anno Domini MCCCXX. — Hansiscbes 
Urkundenbuch. Bd. II. No. 371. Ed. V. Hohlbaum, Halle, 1879.
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но. Маемо відомості про те, що комтур торунський вже в 1286 р., в 
імені торунських і кульмських купців просив кн. Локетка, щоб він не 
ставив перешкод згаданим купцям у їхній поворотній дорозі з Русі 
до .Прус. Лсжетєк не тільки погодився на те, але й обіцяїв їм збройну 
охорону.50

Не має сумніву в тому, що пожвавлення торгівлі з Хрестоносним 
Орденом мусіло значно збільшити німецький осілий елемент в Гали
чині та -Волині, який то елемент на заклик Данила, після відходу 
татар над Волгу стало побільшувався.51 Трагічна для Галицько-Волин
ської Держави подія, вбивство кн. Войшелка, котрий віддав своє кня
зівство Шварнові, відбулася в домі німця Марколта, який запросив 
усіх князів на обід (1267 p.). Очевидно запрошувати князів на гостину 
могла тільки заможна людина найправдоподібніше збагачений ку
пець.52 Перед своєю смертю Володимир Василькович назначив своїм 
наслідником Мстислава Даниловича. Цей останній «скликав володи- 
мирських боярів свого брата, містичів (міщан — Жд.), русь і німців 
і велів перед усіма читати братову грамоту про віддання (йому) землі, 
всіх городів і стольного города Володимира...»  Якже ж  Володимир 
умер (10 грудня 1888 p.), то «плакало над ним усе населення володи- 
мирське, чоловіки, жінки й діти, німці, сурожці й новгородці, а жиди 
плакали (за ним) так, як під час здобуття Єрусалиму..  .53 Але 
найкращим свідоцтвом того, що німецькі купці осідали у галицьких 
та волинських містах на постійне поселення, є пізніша грамота Дедь- 
ка, регента Галицько-Волинської Держави, з 1341 або 1342 р. для 
торунських купців. У грамоті він подає до відома тим купцям, що вони 
не тільки можуть без перешкоди приїжджати з крамом до Львова, 
але й залишитись у ньому — так як давніше, на постійний побут.54

Підсумовуючи наші дотепершні розважання, ми в праві твердити, 
що за панування Романовичів Галицько-Волинська Держава ввесь час 
перебувала у  приязних відносинах з Хрестоносним Орденом, уважа
ючи його за свого природного союзника. Ці приязні відносини продов
жувались і за їх  наслідників кн. Болеслава-Юрія Тройденовича і ре
гента Дмитра Детька, але ті справи виходять вже поза межі нашої 
статті.

50 В. Włodarski, op. c i t p. 249.
бі Після заложения Холма Данило для відбудови краю «почав закли

кати прихожих людей: німців, русь. . .  ПСРЛ, т.. II, стор. 843.
52 IICPJI т. II, стор. 868.
53 ПСРЛ, т. И, стор. 905 і 920.
54 Цитуємо тут переклад відносного місця грамоти Дедька за Грушев

ський: « . . .  тому даємо знати всім, хто хоче їхати в Руську землю, що як 
d за наших попередників, вони можуть безпечно прибувати до Львова ні
кого не боячись. Колиж би хто хотів прибути на життя (постійний побут
— примітка наша М. Ж.), дістане горожанство для себе й для своїх дітей* 
на рік свободу від повинностей, як г давніше бувало (курсив наш — М. 
Ж.). М. Грушевський, Історія України,-Руси, т. 4. Нью-Йорк, 1955, стор. 28.


