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Відмінності у віросповіданні за доби середньовіччя мали величезний вплив на розвиток міжна-
родних відносин. У ті часи фактично склалися  угруповання (або системи) держав, які сповідували
одну релігію. Це  призводило до поділу світу за конфесійно-світоглядним  принципом  на  “своїх” і
“чужих”. Конкретніше, для народів Європи світ чітко розмежовувався на християнський та нехрис-
тиянський, де завдяки силі впливу та могутності особливе місце займали мусульманські держави.

Хрестові походи – величезний тривалий геополітичний конфлікт християнських держав з “іно-
вірцями” — у вітчизняній історіографії (дореволюційній та радянській) довгий час трактувалися
спрощено. На оцінку діянь хрестоносців істориками Російської імперії природно впливав релігійно-
ідеологічний фактор, перш за все позиція православної церкви. За радянський час їх найчастіше
трактували як грабіжницькі війни європейських феодалів проти вільнолюбних народів Сходу.

Зрозуміло, що навіть  сама постановка питання про участь Русі в хрестових походах  довгий
час  могла  розглядатися спочатку як крамольна, а пізніше, в часи певної “відлиги”, з певним “пат-
ріотичним” скепсисом. На це впливала і та обставина, що тодішній православний “старший брат”
Русі – Візантія представлялася в нашій літературі не як один з активних учасників хрестоносного
руху, а лише як країна, що постійно потерпала від хрестоносців, і зазнала жахливих втрат внаслідок
проведення четвертого хрестового походу. Це ж саме слід сказати і про християнську (монофізітську)
Кілікійську Вірменію,  яка насправді в той час перебувала в жорстокій та тривалій  конфронтації  з
країнами мусульманського світу, перш за все з турками-сельджуками.

Необхідно зазначити, що “класичні” хрестові походи, (як вони частіше уявляються в історіог-
рафічній традиції) і за часом здійснення, і за територією  їх проведення значно менші, ніж загальний
комплекс конфліктів під релігійними прапорами європейських держав з країнами та народами, що
сповідували інші релігії. І тут, що цікаво, у серйозному протиріччі опиняються географічні та істо-
рико-політичні орієнтири типу “Схід—Захід”, оскільки найбільш тривалий конфлікт християн з
мусульманами відбувався на крайньому заході  Європи – на Піренейському півострові (з моменту
захоплення вестготського королівства арабами в VII ст. і до кінця   XV ст., коли було ліквідовано
Кордовський емірат). Боротьба західноєвропейських країн з мусульманами у ХІ – ХІІІ ст. досить
швидко переросла у тривалий конфлікт перших проти Османської імперії, і мабуть, не випадково,
що над католицькими соборами і зараз височить під хрестом півмісяць як символ перемоги однієї
релігії над іншою. Завершуючи вступні нотатки, зазначу, що в Радянському Союзі найбільш автори-
тетним і у певній мірі єдиним відомим фахівцем з вивчення історії хрестоносного  руху на сході був
М.А.Заборов, для кого ця тема була другою за значенням, оскільки головною проблематикою досл-
іджень вченого було вивчення історії міжнародного робочого руху в ХХ ст. Остання обставина не
могла не позначитися на трактуваннях істориком подій та явищ далекого минулого [Заборов 1956;
Заборов 1971; Заборов 1972; Заборов 1980].

Традиційно при розгляді обставин, що призвели до виникнення хрестових походів перш за все
називають прагнення мешканців католицької Європи визволити “святі місця”, а також невдоволен-
ня, що виникло на Заході внаслідок численних конфліктів мусульман з християнськими паломника-
ми, що відвідували Близький Схід. На формування відповідних настроїв у населення Західної Євро-
пи вплинув  ряд важливих подій, що передували початку руху хрестоносців.  На Піренеях у 1085 р.
кастильський король Альфонс VI Хоробрий розбив арабів біля Толедо, в чому йому допомагали
загони французьких та германських рицарів. Дещо пізніше на боці іспанських християн у війні з
маврами братимуть участь майбутні учасники першого хрестового походу Раймунд Тулузький та
Гійом Шарпант’є. Жорсткі зіткнення відбувалися в цей час між католицькими рицарями та арабами
на півдні Італії та в Сицилії [Заборов 1980, 21—24 ].

Одним з найважливіших механізмів хрестоносного руху був союз папства та рицарства. Саме
римська курія, використовуючи посилення свого впливу в середині ХІ ст., стала ініціатором походів
на Схід, за наслідками яких папство прагнуло посилитись не тільки на Сході, а й на Заході. Крім
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цього, римські понтифіки прагнули підкорити язичників та православних престолу святого Петра.
Зокрема, 17 квітня 1075 р. Папа Григорій VIІ  в листі до київського князя Ізяслава Ярославича
висловив свої претензії на світове панування [Historica… 1841, 1]. Цей же Папа і був першим ініціа-
тором походу проти “невірних”, ідею здійснення якого він висловив у 1074 р. [Эпоха… 1999, 348].
Проте реалізувати її йому не дала можливості тривала  боротьба з германськими імператорами
(конфлікт за інвеституру).

Під час  собору, який скликав у 1093 р. Папа Урбан ІІ в італійському місті П’яченці, грецьким
посольством було порушено питання про допомогу західних християн візантійцям у боротьбі проти
турків.  Дійсно, з середини ХІ ст. одна з найбільших християнських країн –   Візантійська імперія
починає все більше і більше потерпати на зовнішньополітичній арені, де з півночі та зі сходу на неї
тиснуть кочівники. Мова перш за все йде про племена, які називалися огузами й мешкали наприкінці
ІХ ст. в північно-східному Прикаспії. Протягом Х ст. відбувається поступове переселення основної
маси огузів на захід, внаслідок чого спостерігається  процес розкладу єдиного огузького етнічного
масиву. Основна їх частина мігрувала через Іранське нагір’я у Малу Азію, де у другій половині ХІ
ст. утворилася держава турків-сельджуків, а згодом саме ці турки стали чи не головними суперника-
ми хрестоносців на Сході. Інша група огузів, яка отримала назву торків, на початку ХІ ст. проникла
у причорноморські степи.

У середині ХІ ст. більшість з них  попрямувала на Балкани. Так, за результатами дослідження
В.Г.Васильєвського, саме у вересні 1064 р. сюди прийшла величезна орда огузів. Вчений називає
кількість цих кочівників – 600 тис., але ця цифра взята з вивчення візантійських джерел (хроніки
Михаїла Атталіата) і можливо є перебільшеною [Васильевский 1908, 26]. Можна думати, що значно
пізніше саме перебування цих торків на Балканах полегшило проникнення сюди їх одноплемін-
ників, які прийшли сюди з Малої Азії. Таким чином, візантійцям довелося вести війну “на два фрон-
ти” – на півночі та на сході – фактично з одним і тим же (за етнічним походженням) кочовим наро-
дом. Дещо раніше торків у першій половині ХІ ст. на Балкани прийшли значні за чисельністю угрупо-
вання печенігів. Зазначимо, що останні залишалися  серйозною загрозою для греків і у другій поло-
вині ХІ ст., тобто в час, коли на Русі про  них як про серйозного ворога вже почали забувати. На-
решті,  вже наприкінці ХІ ст. через Дунай починають здійснювати напади половці [Князький 2000,
121—129].

За таких умов константинопольський двір, не маючи достатньо сил для протистояння напад-
никам, з надією дивився на “єдиновірні” християнські країни Західної Європи, де  в цей час набули
популярності  ідеї “священної” війни з язичниками. Але плани та наміри Константинополя і Рима у
їх зовнішньополітичній діяльності за багатьма показниками не збігалися. Головний ініціатор та ру-
шійна сила хрестоносного руху – римська курія фактично боролася за створення великої теократич-
ної держави під егідою папства. Ідеологічне обґрунтування ідеї “папоцезаризму”, тобто підкорення
папству всіх світських монархів знайшло відбиття у відомому трактаті “Dictatus papae” [Средневе-
ковье… 1913, 45]. Ясна річ, що така концепція розвитку католицизму постійно знаходилася в конфлікті
з тенденцією до розвитку національних централізованих держав, які в ті часи тільки починали по-
ступово виникати на карті Європи. Суперечності між римським та константинопольським релігій-
ними центрами призводять 1054 р. до офіційного розколу християнського світу, коли папські по-
сланці на чолі з кардиналом Гумбертом привезли до Константинополя і поклали біля святого пре-
столу в храмі св.Софії грамоти, в яких  відлучали від церкви всіх послідовників патріарха Михаїла
Керуларія [Magolias  1982, 113—116].

З середини ХІ ст. західні і східні церковники починають вести полеміку з питань віри, в яку
поступово було втягнено духовенство всіх  християнських країн, в тому числі й Русі. Проте у перші
десятиліття після “розколу” теологічні розбіжності не створювали нездоланних перешкод між пра-
вославними та католицькими державами: теологічна полеміка часто вичерпувала себе, загасала,
після чого починалися переговори щодо відновлення єдності християнського світу. Ініціаторами ос-
танніх частіше всього були грецькі політики та ідеологи, що було пов’язано з тяжким внутрішнім та
зовнішньополітичним становищем Візантійської Імперії.
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Зазначимо, що нова хвиля значних протиріч між Візантією та західним світом виникла на більш
практичній ниві вже внаслідок проведення хрестових походів, оскільки грекам довелося у повній мірі
відчути на “власній шкурі” наслідки перебування у Візантії численних та погано керованих військ
хрестоносців. Ясна річ, що і в питаннях проведення військових акцій проти мусульман у ватажків
хрестоносців та у візантійських монархів було багато розходжень.

Характерним явищем для розвитку давньоруської церкви цієї доби була наявність елементів
релігійної терпимості. Так, один із найбільш видатних релігійних діячів Русі Феодосій Печерський
наголошував: “Ìèëóé íå òîëüêî ñâîåÿ âåðû, íî è ÷þæèÿ, àùå íàãà èëè ãîëîäíà èëè çèìîþ èëè
áåäîþ îäåðæèìà, àùå òî áóäå æèäîâèí, èëè ñðàöèí. Èëè áîëãàðèí, èëè åðåòèê, èëè ëàòèíÿíèí
èëè îò âñåõ ïîãàíûõ – âñÿêîãî ïîæàóé è èçáàâè îò áåäû ÿ, ÿêî ìîæåøè” [Патерик… 1911, 133].
Щоправда, в цій проповіді милосердя християнський ідеолог, віддаючи традиційну данину суспіль-
ним настроям тієї епохи, протиставляє християн-русів прихильникам інших релігій.

Аналогічні прояви терпимості щодо західного варіанту християнства характерні і для твору
чернігівського ігумена Данила,  який незабаром після першого хрестового походу здійснив подорож
до Ієрусалиму (1107 р.), жив при дворі “охоронця гроба господня” та володаря Ієрусалимського коро-
лівства Балдуїна Фландрського. Разом з рицарями останнього Данило подорожував по містах, які
контролювали хрестоносці. В розповіді про свою мандрівку давньоруський монах не приховує свого
доброго ставлення до хрестоносців, які визволили від мусульман “святі землі”. Проте у цьому творі
відчутні і певні антилатинські мотиви, оскільки головну мету своєї місії давньоруський паломник
вбачав в уславленні Русі: “Àç ïîñòàâèë êàíäèëî íà ãðîáå ñâÿòåìü îò âñåÿ Ðóñüñêèÿ çåìëè”
[Книга… 1984, 74—75 ].

Як доводить французький історик В.Гулдсдофф, винятковий прийом Данила королем хресто-
носців, дозвіл оглянути фортецю в Ієрусалимі, відвідати  фортеці на підході до Бейруту пов’язані з
тим, що давньоруський монах вів переговори з Балдуїном про участь у хрестоносному русі норвезь-
кого короля Сігурда. Дійсно, в 1111 р. велика армія хрестоносців з Норвегії (біля  10 тис. воїнів)
прибула до Акри, що допомогло Балдуїну захопити у мусульман Бейрут [Gultzdoff  1983, 526—527].

Зацікавленість Русі ідеєю хрестових походів була викликана не лише релігійними причинами.
Вона обумовлювалася напруженою боротьбою східних слов’ян з новою хвилею кочівників, що нако-
тилася на причорноморські степи у другій чверті ХІ ст. Розповідаючи про розгром коаліцією давньо-
руських князів кочовиків-торків, київський літописець наголошує, що останні “áîæüèì ãíåâîì ãî-
íèìû îò çèìû, äðóçè æå ãëàäîì, èíè æå ìîðîì è ñóäîì áîæüèì. Òàêî áîã èçáàâè õðåñòüÿíû îò
ïîãàíûõ” [Повесть… 1950, 109]. У такий  спосіб на сторінках давньоруських політичних трактатів
при оцінці подій міжнародного життя з’являються і поширюються ідеї боротьби християн з язични-
ками, тобто фактично ідеї хрестових походів, які викладаються у типовій для середньовіччя церков-
но-релігійній формі.

Ще більш напруженою у другій половині ХІ – на початку ХІІ ст. була боротьба Русі з половця-
ми. Необхідно зазначити, що тоді кочовики вдиралися в глибину східнослов’янських земель, грабу-
вали околиці південноруських міст, перш за все Києва та Переяславля, виводили у степ численних
полонених і захоплювали велику воєнну здобич. Одночасно половецькі хани здійснили наприкінці ХІ
ст. серію широкомасштабних походів на захід, завдавши великої шкоди польським та угорським
землям [Галл Аноним 1961, 81—82; Chronici…1936, 412—414, 424—425; Chronicon… 1937, 80].

Велика загроза для Русі експансії половецьких орд змусила на початку ХІІ ст. князів Свято-
полка Ізяславича та Володимира Всеволодовича “Мономаха” організувати серії виправ у степ. Ха-
рактеризуючи переможні походи давньоруських князів 1103, 1109, 1110, 1111 рр., під час яких давньо-
руські дружини завоювали половецькі міста на Сіверському Донці, доходили до Азовського моря,
Б.О.Рибаков охарактеризував ці військові кампанії як “хрестові походи”, оскільки вони здійснювали-
ся як типові для того часу релігійні війни, в яких активну участь брало православне духівництво
[Рыбаков 1982, 459]. Перемога давньоруських князів у цій боротьбі на довгий час ліквідувала поло-
вецьку загрозу як для Русі, так і для її західних сусідів. Не випадково, описуючи перемогу руських
дружин над половцями, київський літописець підкреслює, що звістки про неї дійшли до багатьох
країн, навіть до віддаленого Риму [Повесть… 1950, 195].
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Аналіз передумов першого хрестового походу дає підстави зробити висновок, що хрестові
походи  як явище в самому широкому розумінні необхідно розглядати в контексті загального розвит-
ку суспільства в добу середньовіччя і взаємин, які тоді склалися між державами та народами. Супе-
речності, які виникали, значно посилювалися між державами та народами, що сповідували різні
світові релігії, набували під впливом конфесійно-світоглядного фактору своєрідної форми. Саме ця
обставина дає підстави з певними застереженнями розглядати тривалий конфлікт між різними за
релігійними ознаками державами та народами як конфлікт глобальних систем держав та народів.
Проте цей конфлікт мав суттєві відмінності на кожному конкретному хронологічному зрізі, на його
розвиток в конкретних обставинах впливали місцеві особливості.

Саме  тому в загальній історії боротьби християнського світу з нехристиянським, в історії
хрестоносного руху ХІ – ХІІІ ст. необхідно окремо розглядати походи  військ хрестоносців  на Схід,
боротьбу християнських держав на Піренейському півострові проти арабів, конфлікти християнсь-
ких володарів з арабами в Південній Італії та Сицилії тощо. Однозначно, що боротьба Русі проти
половців мала всі ознаки релігійно-ідеологічного та релігійно-політичного конфлікту, який за змістом
та формою можна порівнювати не з подіями на Близькому Сході, а з багатолітньою війною на Піре-
нейському півострові, яка отримала назву “реконкіста” (відвоювання).

Для розуміння подій кінця ХІ – початку ХІІ ст. та історії наступних хрестових походів важли-
вою обставиною є те, що самій християнській релігійно-політичній наддержавній системі були при-
таманні серйозні протиріччя. Це перш за все протиріччя між католицьким Заходом, з усіма держава-
ми, що сповідували католицизм, та православною Візантією та іншими державами, де поширюва-
лося візантійське християнство. В самій західній Європі стрижневим був конфлікт двох тенденцій.
З одного боку, римська курія прагнула створити загальноєвропейську (а згодом і загальносвітову)
конфесійну супердержаву на чолі з Папою, а з іншого – поступово викристалізовувався процес ство-
рення централізованих національних держав.

Головним союзником папства та католицької церкви в хрестоносному русі було рицарство.
Одночасно християнські монархи не дуже охоче підтримували ідею проведення походів, оскільки
участь в них шкодила національним інтересам їх держав і об’єктивно в разі успіху в першу чергу
посилювала папство. Останнє по мірі посилення своєї могутності прагнуло поширювати свій вплив
не тільки на Близький Схід, а й на країни та народи, де взагалі не була поширена католицька релігія.
Важливим знаряддям в цьому процесі перш за все були монахи-місіонери, які задовго до початку
хрестових походів розпочали активну діяльність серед “невірних”. Із західними місіонерами Русь
познайомилася майже за сто років до початку хрестових походів. Відомо, що в правління княгині
Ольги в Києві побувала місія германського архієпископа Адальберта та в 1008 р. у столиці Русі
побував авторитетний католицький діяч — місійний архієпископ Бруно Кверфуртський. Останній
перед подорожжю до Русі здійснив мандрівку до язичників-угорців, а тепер у Східній Європі праг-
нув навернути до християнства печенігів [ Про Бруно див.: Древняя… 1999, 313—317; Widera 1959,
365—370; Алпатов 1973, 71—74].

Вже в ході першого хрестового походу стало зрозуміло, що недисципліноване західноєвро-
пейське рицарство само по собі не є достатнім знаряддям для реалізації планів папства. До цього
слід додати, що рицарі були представниками світської частини панівного класу, на чолі якого стояли
суверени держав, противники посилення папства – королі. Саме тому невдовзі на землях, захопле-
них на Сході хрестоносцями, виникли воєнно-чернецькі ордени тамплієрів та іоаннітів, які були
симбіозом місіонерів та воїнів. На Піренейському півострові були створені ордени монахів-воїнів –
Калатрава, Алькантара та Сант’яго. В добу хрестових походів навіть склався у світогляді ідеальний
тип воїна, яким був рицар-монах [Гуревич 1972, 223].

У середині ХІІ ст. сфера дії хрестоносців на чолі з папством розширяється. 1147 року хресто-
носці допомогли португальцям відвоювати Лісабон. У полі зору курії опиняються нехристиянські
народи Європи, з якими до цього не одне століття воювали східнонімецькі феодали. Того ж року, коли
розпочався другий хрестовий похід, Рим проголосив, що боротьба з полабськими та прибалтійськи-
ми народами є також частиною загального хрестоносного руху, тим самим папство фактично пере-
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хопило ініціативу в боротьбі з європейськими “невірними” у східногерманських герцогів. Цікаво,
що в  цьому поході разом з польськими феодалами брали участь і руські дружини. У зв’язку з цим
Магдебурзькі аннали повідомили, що польський князь Болеслав IV “з величезним військом висту-
пив проти прусів, безжальних варварів, в поході його підтримували руси, хоч і в меншій мірі, але
відзначені іменем християн” [Annales…1859, 188]. Історики вважають, що в бойових діях брали
участь загони київського князя Ізяслава Мстиславича [Головко 1988, 78] .

Дуже схвально на Русі був сприйнятий і найбільш масштабний воєнний захід хрестоносців на
Сході – третій хрестовий похід. Давньоруський літописець в піднесених тонах писав про перебування
на Сході германських  рицарів на чолі з імператором Фрідріхом І Барбаросою, яких він порівнював
навіть із “святими мучениками”. Необхідно відзначити, що руські князі напередодні походу мали
активні зв’язки з германським імператорським двором, а підтримка Барбароси відіграла важливу
роль для князя Володимира, сина Ярослава Володимировича “Осмомисла” у завоюванні престолу в
Галичі [Полное…1908, 667—668].

Східнослов’янські книжники продовжували сприймати боротьбу Русі проти кочовиків (“не-
вірних”) як складову частину хрестоносного руху [Пашуто 1973, 60]. З хрестовими походами по-
рівнюються і конкретні зіткнення давньоруських князів з нехристиянами. Так, у 60-х роках ХІІ ст.
на честь перемоги над волзькими булгарами (1164 р.), що була здобута дружиною суздальського
князя Андрія Боголюбського, створюється нове свято Спаса, а автор “Слова великого князя Андрія
Боголюбського про милость Божу” порівнює цей похід з хрестовими походами проти сарацин [Ры-
баков 1973, 110].

Історія здійснення третього хрестового походу (1189 – 1192 рр.) певною мірою нагадувала
події першої акції хрестоносців: знову на Візантію здійснюють напади з півночі та сходу кочівники,
і знову, як сто років тому, греки, забувши про існуючі політичні та релігійні протиріччя, звертаються
по допомогу до західноєвропейських  християнських країн, але справжню підтримку Імперія отри-
мала з півночі. Наприкінці ХІІ – на початку ХІІІ ст. давньоруський князь Роман Мстиславич здійснив
три переможних походи проти половців, що кардинально покращило для візантійців ситуацію на
Балканах [Котляр 2000, 9—10]. У Константинополі перемога русів сприймалася як чудо. З іншого
боку, там з тривогою отримували повідомлення із-за Дунаю про конфлікти між давньоруськими
князями, оскільки це вело до ослаблення потенційних союзників греків у боротьбі з кочівниками.
Зокрема, візантійський історик Нікіта Хоніат з великим сумом розповідає про війну Романа з Рюри-
ком на початку ХІІІ ст. [Бибиков 1981, 71; Древняя… 1999, 139],  оскільки міжусобиці князів спри-
яли активізації спільних для Русі та Імперії ворогів – половців.

У ХІІ ст. поступово починають змінюватися в негативний бік  взаємини латинського Заходу
не тільки з Візантією, а взагалі з усіма країнами, що не входили до католицького світу. Вже у 40-х
роках ХІІ ст. один з найвпливовіших католицьких діячів Бернард Клервоський закликав “або цілком
знищити, або навернути до християнства” східних слов’ян [Рамм 1957,76]. Знаменно, що краківсь-
кий єпископ Матвій, реагуючи на заклики та послання Бернарда, писав йому: “Не бажає згаданий
народ (руси. – О.Г.) бути єдиним ні з грецькою, ні з латинською церквами” [Щавелева 1976, 115]. Це
перш за все свідчить про певну автономність в той час Русі у церковно-політичному житті.

Умови для перетворення антиправославних закликів латинських ідеологів в конкретні плани
дій хрестоносного воїнства починають реалізовуватися на початку ХІІІ ст., що було пов’язано з по-
чатком нового етапу в історії хрестових походів. Ідеологом  нової хвилі хрестоносного руху природ-
но була римська курія, яка фактично очолила широкомасштабний наступ західноєвропейського ри-
царства проти народів східноєвропейського регіону від Північного кола до Босфору. Саме тоді Близь-
кий Схід втрачає своє пріоритетне значення в експансивних планах папства.  1204 року на  Балка-
нах в результаті здійснення четвертого хрестового походу було захоплено Константинополь і виник
оплот католицизму на Балканах  – Латинська імперія. Остання вела боротьбу не тільки з “уламками”
колишньої Візантійської імперії – Нікейською та Трапезундською імперіями, а й з православними
південнослов’янськими державами – Болгарією та Сербією. Хрестоносці з Данії, Швеції та Німеччи-
ни з’являються у Фінляндії та Прибалтиці, на території якої виникає новий тип державних утворень,
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сформованих на базі духовно-рицарських орденів. Природно, що ці ордени стають провідниками
реалізації планів папства, а римська курія водночас надає значної переваги “орденським братам” у
порівнянні з представниками світської влади, оскільки “брати” знаходились під безпосереднім па-
тронатом понтифіка [История … 1992, 282 ].

Проявом високої активності римської курії стає не тільки проникнення на Русь її представ-
ників, перш за все монахів домініканського монастиря, а й поява католицьких місіонерів у половець-
ких степах, де виникає католицьке єпископство [Щавелева 1984, 139—151; Пашуто 1966, 33—40].
1207 року Папа Римський Інокентій ІІІ, враховуючи ситуацію, що склалася внаслідок четвертого
хрестового походу (захоплення Константинополя та виникнення Латинської імперії) та бажаючи
поширити католицький вплив на Східну Європу, звернувся з посланням до всіх єпископів, кліру та
народу Русі з закликом: “… країна греків і їх церква майже повністю повернулася до визнання
апостольського престолу і підкорилася його розпорядженням, тому уявляється оманою, що частина
не об’єднується з цілим і що часткове відкололось від загального” [Historica…1841, 3—4]. У тому ж
році Інокентій ІІІ послав на Русь місію, що повинна була сприяти проведенню унії в Галицькій землі
[Abraham 1904, 101]. Проте ця акція не мала успіху, можливо тому, що угорський король Андрій ІІ,
який в цей час мав значний вплив у Південно-Західній Русі не бажав ділитися здобутками своєї
східної політики з курією.

Зростанню протиріч у взаєминах між Руссю та західним світом сприяє те, що на початку ХІІІ
ст. хрестоносна агресія поширюється в Східній Прибалтиці, а згодом і в Західній. На землях ливів,
куршів, латгалів створюється Орден мечоносців [Генрих Латвийский 1938, 112—124], а згодом та-
кий самий процес починається у Прусії. В 30-ті роки тут різко посилюється Тевтонський орден. Цей
орден виник у 1190 р. на Близькому Сході, на початку ХІІІ ст. певний час знаходився в Східній
Угорщині, де вів боротьбу з половцями. Тевтонці, незабаром після своєї появи у Прибалтиці, інкор-
порували до свого складу невеликі місцеві  орденські організації тамплієрів та іоаннітів. У 1235 р.
до складу Тевтонського ордену ввійшли рицарі так званого Добжинського ордену (офіційна назва –
Орден пруських рицарів Христових ), що виник 1228 р. із прибулих з Риги мечоносців.

Необхідно зазначити, що крім безпосередньої боротьби з хрестоносцями, яку в основному
вели Новгородська, Псковська  та Полоцька землі-князівства,  правлячі кола на Русі прагнуть позба-
вити католицьке духівництво головного козиря, яким воно виправдовувало свої дії – ініціативи в
наверненні до істинної віри. Тому саме в цей час спостерігається активізація діяльності давньорусь-
кого духовенства, представники якого докладають значних зусиль, намагаючись залучити до право-
слав’я ливів, естів та ін. [Пашуто 1968, 230].

Давньоруська церква активно займалася місіонерською діяльністю і в причорноморських сте-
пах. Для цього вже в ХІ ст. у Пороссі в місті Юр’єві виникає єпископія, духовенство якої провадило
активну християнську пропаганду серед “поганих” [Poppe 1968, 189—190]. Як свідчать археологічні
та письмові джерела,  діяльність руських та православної церкви по наверненню кочівників до хри-
стиянства давала реальні наслідки: частина степовиків приймала нову віру, вступала в шлюбні зв’язки
зі слов’янами, сприймала культуру останніх, переходила до осілого та напівосілого господарювання
[Плетнева 1984, 64 ].

Нова корекція відносин між Руссю і папством, зокрема у ставленні давньоруської верхівки до
хрестоносців, відбулася в середині ХІІІ ст., на що вплинули не тільки поразки західного рицарства
під Дорогичиним (1238 р.), в гирлі Неви (1240 р.) та на льоду Чудського озера (1242 р.), а й вторг-
нення монголо-татарських полчищ у Східну Європу [Запровадження… 1988, 167—168]. Підкорення
нападниками значної території Східної Європи, похід монгольського війська у 1241—42 рр. в Цен-
тральну Європу, постійні напади останніх на Польщу в третій чверті ХІІІ ст. змусили папську курію
більш толерантно  ставитися до руських князів як потенційних союзників проти агресорів. Відомо,
що з ініціативи папства в середині ХІІІ ст. були здійснені численні поїздки католицьких місіонерів
на схід, метою яких фактично було проведення розвідки ситуації у Східній Європі. Серед цих місіо-
нерів були  відомі мандрівники Плано Карпіні та Гійом де Рубрук, подорожні записи яких є важливим
джерелом з історії Східної Європи середини ХІІІ ст.
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Саме під час цих поїздок і встановлювалися дипломатичні контакти Риму не тільки з татарсь-
кими ханами, а й з давньоруськими князями. Зокрема, небезпека з боку монголів примусила римсь-
ких пап встановити і підтримувати тісні контакти з галицько-волинським князем Данилом, про що
свідчить активне листування західноруського володаря з Римом у другій половині 40 – на початку
50-х років ХІІІ ст.

Необхідно зазначити, що в цих взаємних діях кожна із сторін переслідувала власну мету. Да-
нило сподівався, що римська курія, яка мала величезний авторитет в Європі, зуміє організувати
активні дії проти загарбників. Проте Рим не зробив нічого для активної боротьби із загрозою з боку
Золотої Орди, причому не тільки через свою ворожість до православних. Вочевидь, що курія не
могла організувати  потужні хрестові походи проти монголів, оскільки хвиля хрестоносного руху
вже давно пішла на спад. А тому в Римі сподівалися якимсь чином використати опір давньоруських
князів для проведення вигідної для курії дипломатії  з золотоординцями.

Головним же для папства було отримання з Русі інформації про ситуацію в Східній Європі,
яка сильно хвилювала західноєвропейський світ. Зокрема, 23 січня 1248 р. Папа Інокентій ІV в листі
до князя Данила просив: “Якщо тобі буде відомо, про те, що військо татар збирається напасти на
християн, передай про це улюбленим синам, братам Тевтонського ордену, які мешкають в землях
руських. Це повідомлення через братів дійде до нас, що дозволить нам продумати, як з Божою допо-
могою організувати мужній опір означеним татарам” [Большакова 1976, 129]. 1253 року в Дороги-
чині відбулася коронація князя Данила Романовича королівською короною.

В нашій історіографії довгий час недооцінювалася ця подія для Русі. Дослідники мали підста-
ви вважати, що згода на коронацію була пов’язана зі сподіваннями Данила отримати допомогу із
Заходу проти монголів. Ці сподівання не справдилися, більш того папство вимагало навернення
Русі до католицької віри. Проте отримання нового титулу мало певне політичне значення для Русі,
оскільки сприяло дипломатичним зносинам галицько-волинського володаря із Заходом. Не випад-
ково, що прихильний Данилові літопис постійно з цього часу згадує його саме як “короля”.

У 1253 р. Папа Інокентій IV начебто оголосив хрестовий похід, але закликав до нього не шведів
та німців, а країни Центральної Європи, котрі на той час не були здатні до війни з ординцями. Тому
цей заклик виявився лише словесною декларацією. Більш того, в березні 1255 р. новий Папа Олек-
сандр IV відмовився від обіцянок своїх попередників взяти під захист “престолу святого Петра”
Східну Європу і почав намовляти литовського володаря Міндовга напасти на володіння Данила.
Зрозуміло, що вже наступного року галицько-волинський князь припинив контакти з папською ку-
рією. А 13 лютого 1257 р. у своєму посланні до оломоуцького та вроцлавського єпископів Папа
Олександр IV прямо звинуватив Данила в тому, що він, незважаючи на “духовні і довгочасні благо-
діяння” римської курії, відмовився служити апостольському престолу. Наприкінці листа Папа гово-
рить про необхідність “використати проти цього короля (тобто Данила. – О.Г.) допомогу світської
влади”, якщо згаданим єпископам не вдасться підкорити Данила [Documenta…1953, 49—50]. А дещо
пізніше, в квітні 1257 р. римська курія доручає своїм наближеним розпочати пропаганду хрестового
походу проти Русі, обіцяючи його учасникам відпущення гріхів. Зрозуміло, що з цього моменту
давньоруські князі вже не могли і мріяти про можливі спільні дії під гаслом хрестоносного руху
разом із представниками західноєвропейського рицарства проти монголів.
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