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З другої половини ХІ ст. в історії номадів
Північного Причорномор’я починається
половецька доба. На початку ХІІ ст., після
хрестових походів південноруських князів
у степ, тиск степовиків на слов’янські землі
зменшився, контакти Русі з кочівницьким
світом набули різноманітнішого характеру.
Традиційно в літературі стосовно ХІІ та
першої половини ХІІІ ст. приділяється ува-
га вивченню взаємин половців з Київським,
Чернігівським та Переяславським князів-
ствами [Плетнева 1990; Князький 1996;
Толочко 1999 та ін.]. Цікавими є розвідки
дослідників і щодо відносин половців з Ко-
ролівством Угорщина [Пашуто 1966; Шу-
шарин 1978] та Болгарією [Ангелов 1986].
Проте періодично кочівники причорно-
морських степів істотно впливали на пе-
ребіг складних політичних процесів у При-
карпатті та на Волині. Особливо важливо
враховувати кочівницький фактор, оцінюю-
чи останні десятиліття ХІІ – першу поло-
вину ХІІІ ст., коли в Південно-Західній Русі
розгортається боротьба за “галицьку спад-
щину”. Необхідно зазначити, що в письмо-
вих джерелах ця тема висвітлена недостат-
ньо. І це пов’язано не з тим, що кочівники
не впливали на політичні процеси в Півден-
но-Західній Русі, а зі специфікою висвітлен-
ня кочівників у давньоруських пам’ятках.
Руські книжники сприймали номадів крізь
призму протиставлення “свій – чужий”,
тому часто (навіть у подіях, де половці
відігравали важливу роль) про них інфор-
мація в джерелах вкрай лаконічна.

Найбільшу активність на Правобережжі
половці проявляли стосовно Дністровсько-
дунайського регіону [Князький 1997; Князь-
кий 2000]. Проте в другій половині ХІІ ст.
їхня діяльність епізодично спостерігається
і в західному напрямку. У вересні 1157 р.
германський імператор Фрідріх І Барбаро-
са у листі до свого духівника єпископа
Вібальда, описуючи свій переможний похід
проти Польщі, відзначає, що полякам, крім
прусів, поморців та русів, допомагали
“парти” (половці). На мій погляд, кочівників
до Польщі послали галицький князь Яро-

слав Володимирович і волинський князь
Мстислав Ізяславич, які тоді перебували у
тісному політичному союзі [Головко 2001,
57].

У 1182 р., коли польські війська взяли в
облогу давньоруське місто-фортецю Бе-
рестя, за інформацією польського хроніста
Вінцентія Кадлубка, “на допомогу місту
підходить Всеволод, князь Белза, з усіма
князями володимирськими, з галицькими
(воїнами. – Авт.), з відбірними найманими
військами, з тисячами партів (половців. –
Авт.)” [Vincentii Chronicon IV,14].

Згадка про цей епізод для нас дуже важ-
лива, оскільки дає підставу для того, щоб
повернутися до запитання, яке давно вже
постало в історіографії. А коли саме во-
линський князь Роман уперше зіткнувся з
кочівниками? [Котляр 1965]. Це питання
виникає і у зв’язку із розглядом тексту так
званого “Золотого слова” Святослава із
знаменитої пам’ятки писемності Русі “Сло-
ва о полку Ігоревім”, де йдеться про князя
Романа та інших східнослов’янських князів.

“À òû, áóé Ðîìàíå, è Ìñòèñëàâå!
Õðàáðàÿ ìûñëü íîñèòú âàøú óìú íà
äåëî. Âûñîêî ïëàâàåøè íà äåëî âú áóåñ-
òè, ÿêî ñîêîëú íà âåòðåõú øèðÿÿñÿ,
õîòÿ ïòèöþ âú áóéñòâå îäîëhòè. Ñóòü
áî ó âàþ æåëåçûè ïàðîáöè ïîäú øåëî-
ìû ëàòèíüñêûìè. Òúìè òðåñíó çåìëÿ,
è ìíîãû ñòðàíû Õèíîâà, Ëèòâà, ßòâÿ-
çè, Äåðåìåëà, è Ïîëîâöè ñóëèöè ñâîÿ
ïîâðúãîøà, à ãëàâû ñâîÿ ïîäêëîíèøà
ïîäú òûè ìå÷è õàðàëóæíûè” [Слово о
полку Игореве 1950, 23]. На думку
М.Ф. Котляра, коментований текст – це
пізня інтерполяція, оскільки, як вважає істо-
рик, князь Роман у 80-х роках не був ще
визначним політичним діячем. До того ж,
тоді він ще не здійснив якихось значних по-
ходів, у тому числі й проти степовиків [Кот-
ляр 1965, 117–120].

На наш погляд, до процитованого вище
фраґменту “Слова о полку Ігоревім” потра-
пили всі основні південноруські князі (крім
чернігівських та рязанських Ольговичів)
або володарі з інших регіонів Русі (наприк-
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лад, Всеволод суздальський), котрі мали у
80-х роках вплив на ситуацію в Південній
Русі. Зрозуміло, що опис цих князів у се-
редньовічній пам’ятці набув гіперболічно-
го та узагальнюючого характеру. Б.О.Ри-
баков вважає, що підбір князів у “Золотому
слові” Святослава Всеволодовича пов’яза-
ний з їхньою активною участю в боротьбі
зі степовиками, насамперед у поході проти
половецького хана Кобяка 1184 р. [Рыба-
ков 1991, 117–132]. Розповідаючи про цей
похід, давньоруський літописець згадує
якогось Романа. Л.В. Войтович для вив-
чення теми додатково використовує текст
В.Н. Татищева, де відзначається участь у
поході саме волинського князя [Войтович
2000, 15; Татищев 1963, 130–131]. Як нам
здається, ці спостереження Б.О. Рибакова
та Л.В. Войтовича є цілком вірогідними.
Крім того, що згадка “Слова” про народи
“половців” та “хінова” цілком може бути
пов’язана і з якимись більш ранніми взає-
минами волинського князя з кочовиками.
І в цьому плані для нас важливим є згада-
ний вище епізод, коли якісь половецькі за-
гони допомагали белзькому князю Всево-
лоду під час його походу під Берестя
(1182 р.) проти поляків, які потенційно були
союзниками Романа Мстиславича.

У цьому ж плані необхідно особливо
звернутися до згадки автором «Слова» по-
статі галицького князя Ярослава Во-
лодимировича: “Ãàëè÷êû Îñìîìûñëå
ßðîñëàâå! Âûñîêî ñåäèøè íà ñâîåì çëà-
òîêîâàííåì ñòîëå, ïîäïåð ãîðû Óãîðñ-
êûè ñâîèìè æåëåçíûìè ïëúêè, çàñòó-
ïèâ êîðîëåâè ïóòü, çàòâîðèâ Äóíàþ
âîðîòà, ìå÷à áðåìåíû ÷ðåç îáëàêû, ñóäû
ðÿäÿ äî Äóíàÿ. Ãðîçû òâîÿ ïî çåìëÿì
òåêóò, îòâîðÿåøè Êèåâó âðàòà, ñòðå-
ëÿåøè ñ îòíÿ çëàòà ñòîëà, ñàëúòàíè çà
çåìëÿìè. Ñòðåëÿé ãîñïîäèíå, Êîí÷àêà,
ïîãàíîãî êîùåÿ, çà çåìëþ Ðóñêóþ, çà
ðàíû Èãîðåâû, áóåãî Ñâÿòúñëàâëè÷à”
[Слово о полку Игореве 1950, 22]. Цей
фраґмент “Слова о полку Игореве” свід-
чить не лише про високий рівень розвитку
Галичини у другій половині ХІІ ст., а й про
зростаючу потужність цієї землі-князівства
та велику силу її володаря [Пашуто 1956,
56; Толочко 1987, 151]. Згадка подонсько-
го князя Кончака у наведеному уривку не-
випадкова, оскільки галицькі полки допома-
гали чернігівським у їхніх конфліктах саме
з подонськими половцями. Паралельний

розгляд “Слова” і літописів дає підстави
думати, що у боротьбі з кочівниками
участь військ з Галичини була вкрай важ-
ливою.

Зацікавленість Галичини та (дещо мен-
шою мірою) Волині степовою політикою
була обумовлена необхідністю функціону-
вання трансконтинентального бузько-
дністровського шляху, тісними зв’язками
Галича з подунайсько-придністровським
осілим населенням (берладниками, брод-
никами, подунайцями, “вигонцями галиць-
кими”). На підставі ретельного аналізу хро-
ніки візантійського автора Нікіти Хоніата
М.Ф. Котляр робить висновок, що близько
1197 р. волинський князь Роман здійснив
похід проти половців [Котляр 1965, 119–
120]. Розгляд згаданого уривка візантійсь-
кого джерела не дозволяє зараз категорич-
но підтримувати такий висновок, оскільки
даний уривок узагальнює діяльність Рома-
на протягом певного часу і не є хронологіч-
но прив’язаним [Хониат 1862, пор. Grala
1982, 121–127]. Описуючи боротьбу Ро-
мана з половцями, Хоніат, очевидно, мав
на увазі два дуже важливих походи проти
кочівників, які відбулися на початку ХІІІ ст.
Ця боротьба мала велике значення для
Візантійської імперії, оскільки перед цим її
столиці загрожували орди кочівників.

Взаємодія з половцями була дуже важ-
ливою для підлеглих Галичу берладників
(подунайців, бродників), які мешкали в Ду-
найсько-Дністровському межиріччі. Відо-
мо, що 1186 р. у вирішальних битвах з візан-
тійськими військами активну участь як
союзники болгар, крім половецьких загонів,
брали якісь “тавроскіфи” з місцевості “Вор-
дони”. Як установив Ф.І. Успенський, під
останніми грецький історик Нікіта Хоніат
розумів русів [Успенский 1879, 33–38]. Є
підстави припускати, що цим фактом
участь русів-подунайців у болгаро-
візантійській війні повністю не вичерпуєть-
ся, проте інформація візантійських джерел
не дає достатньо чіткої картини про етніч-
ну характеристику союзників болгар в
інших епізодах боротьби останніх з Візан-
тійською імперією.

І в наступні часи східнослов’янське на-
селення Подунав’я активно впливало на
перебіг подій у Болгарському царстві. Так,
1207 р., за повідомленням Георгія Акропо-
літа, “на Русі” знайшов притулок племінник
болгарського царя Калояна Іван-Асень.
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Звідси він на чолі руського та половецько-
го військ вирушив до Болгарії, посів столи-
цю країни, ставши болгарським царем
[Христоматия по истории България 1978,
85–86]. Деякі науковці вважають, що Іван-
Асень перебував у Галицькому князівстві,
однак у давньоруських джерелах жодних
даних про це немає [Котляр 1966, 19–20;
Павлов 1983, 119]. До того ж у той час в
Галичині відбувалася запекла політична
боротьба  і про надання місцевими воло-
дарями допомоги болгарському царевичу
не могло бути й мови. Тому, на наш погляд,
вірогідніше, що допомогу Івану-Асеню на-
дали слов’яни-подунайці.

Свідоцтва хроніки Вінцентія Кадлубка
доповнюють означену вище інформацію про
ведення Романом активної степової політи-
ки. Згідно досить тенденційного за духом
свідоцтва цього джерела, волинський князь
Роман запрошує князя Лешка не тільки
оволодіти руськими землями, а і взяти під
свою владу землю “партів (половців)”
[Vincentii Chronicon IV, 24]. Після захоплен-
ня в 1199 р. Галича, а в 1201 р. – Києва
Роман багато уваги приділяє степовій по-
літиці. Є думка, що тема боротьби русько-
го князя з половцями обговорювалася з
візантійським керівництвом під час пере-
бування в 1200 р. галицького посольства в
Константинополі [Котляр 1991, 25]. Про
похід Романа Мстиславича проти номадів
узимку 1201–1202 р. суздальський літопи-
сець повідомляє лаконічно, але досить
змістовно: “Òîå æå çèìû õîäè Ðîìàí
êíÿçü íà Ïîëîâöè è âçÿ âåæå Ïîëîâå÷ü-
ñêûå è ïðèâåäå ïîëîíà ìíîãî è äóøü
õðñòüÿíñêûõ ìíîæñòâî îò ïîëîíè îò
íèõ” [Полное собрание русских летописей
1926–1928, 418]. “Вежами” в давньорусь-
ких літописах називалися місця стійбищ
кочівників, у даному випадку місця їхнього
постійного перебування, своєрідні політичні
центри степовиків.

В той час половецькі орди вже чітко
розділилися на два угруповання: донських
і дніпровських половців. Протягом ХІІ ст.
об’єктом походів руських князів частіше за
все були зимовища донських половців на
р. Сіверський Донець. Проте на межі ХІІ–
ХІІІ ст., після смерті хана Кончака бороть-
ба з ними вже припинилася. Є всі підстави
вважати, що у 1201–1202 рр. Роман завдав
удару по дніпровських “вежах”, які знахо-
дилися в низинах Дніпра, в так званому Лу-

комор’ї [Плетнева 1985, 278–279; Плетне-
ва 1990, 150]. Саме звідси половці ходили
в низини Дунаю та на Балкани. Похід Ро-
мана об’єктивно був дуже важливим для
нормалізації ситуації на південному кордоні
Русі, створювалися умови для припинення
руйнівних нападів кочівників. Проте нові
князівські усобиці невдовзі звели нанівець
результати виправи Романа.

“Âçÿò áûñ Êûåâ Ðþðèêîì è Îëãîâè-
÷è è âñåãî Ïîëîâåöüêîþ çåìëåþ è ñòâî-
ðèñÿ âåëèêî çëî â Ðóññòåè çåìëè, ÿêîãî
æå çëà íå áûëî îò êðåùåíèÿ íàä Êèå-
âîì”, – з драматизмом розповідає про події
наступного року суздальський літописець
[Полное собрание русских летописей 1926–
1928, 418]. Нападники – дружини князя
Рюрика Ростиславича і його союзників чер-
нігівських Ольговичів та орди половців –
розорили нижню та верхню частини міста,
кочівники захопили велику кількість поло-
нених. Англійський дослідник історії Русі
Дж.Феннел, визнавши певне перебільшен-
ня книжником масштабів розорення міста,
все-таки справедливо зазначає, що тоді
Києву було “завдано страшного удару, після
якого він довго не міг оговтатися” [Фен-
нел 1989, 64]. Залучення половців, жорсто-
ке розорення столиці, масові вбивства та
насильства над мирним населенням – усе
було показником гостроти міжкнязівських
відносин: відносин Романа з Рюриком та
чернігівськими Ольговичами. Звернемо
увагу, що під час згаданого вище походу
на половців 1201–1202 р. ніхто з південно-
руських князів не підтримував Романа.

На час нападу на Київ, що стався у січні
1203 р., князя Романа в місті не було. Його
намісникові, князю Інгварю Ярославичу,
вдалося врятуватися із розореного міста
втечею. Сам ініціатор страшного розорен-
ня столиці Рюрик Ростиславич, вірогідно
через острах помсти, повернувся до Овру-
ча, залишивши в Києві свій гарнізон. І тут
відбулася подія, яка ще раз показала ве-
ликі здібності Романа як політика і дипло-
мата. Через місяць після подій у Києві га-
лицький князь прибув до Овруча і уклав з
Рюриком угоду.

 Згідно цього договору, Рюрик відмовляв-
ся від союзу з половцями та Ольговичами,
(“îòâîäÿ è îò Îëãîâè÷ è îò Ïîëîâåöü”),
а Роман погоджувався на повернення свого
колишнього тестя до Києва. Гарантом цієї
угоди, згідно Суздальського літопису, став
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володимиро-суздальський князь Всеволод
Юрійович [Полное собрание русских лето-
писей 1926–1928, 419]. Перед Романом сто-
яла дуже складна проблема: ліквідувати
антикиївський альянс Рюрика з Ольговича-
ми та половцями, і він з вирішенням цієї про-
блеми цілком упорався. Застосування бо-
йових дій проти них (і це показала практика
90-х років ХІІ ст.) навряд чи дало б належ-
ний швидкий результат, але призвело б до
нового ослаблення південноруських земель,
зробило б їх легким об’єктом для нападів
кочовиків.

У тому ж 1203 р. до Суздаля прийшло
посольство від Романа з пропозицією до
Всеволода сприяти відновленню мирних
відносин між галицько-волинським і черні-
гівськими князями. Через деякий час таку
угоду було укладено. Наслідком умілої дип-
ломатії Романа стало створення великої
коаліції руських князів проти половців. Се-
ред них, крім Романа, літопис, зокрема, зга-
дує Рюрика Ростиславича, переяславського
князя Ярослава, сина Всеволода суздальсь-
кого, племінників Рюрика Мстиславичів.
Похід завершився великою перемогою. “È
âçÿøà Ðóñêèè êíÿçè ïîëîíó ìíîãî, è
ñòàëà è çàÿøà è âîçâðàòèøà âî ñâîÿñè
ñ ïîëîíîì ìíîãèì” [Полное собрание рус-
ских летописей 1926–28, 419].

Цим походом Роман здійснив свій намір
розколоти, посварити і ослабити своїх супер-
ників. Можливо, це відчули Ольговичі, які
взагалі не брали участі у війні з половцями.
Вміла політика галицького князя сприяла
зміцненню його відносин з давнішніми со-
юзниками – київським населенням і “чор-
ними клобуками”, які стояли чітко на анти-
половецьких позиціях і ворожо ставилися до
Рюрика [Полное собрание русских летопи-
сей 1926–28, 419]. Дослідниця історії по-
ловців С.О. Плетньова, оцінюючи подальші
відносини Русі зі степовиками, відзначає, що
на початку ХІІІ ст. у цих відносинах вста-
новився стан спокою та рівноваги [Плетне-
ва 1990, 168]. Це було наслідком реалізації
степової політики галицько-волинського кня-
зя Романа Мстиславича.

Смерть Романа під польським містом
Завихостом (червень 1205 р.) призвела до
відновлення боротьби за “галицьку спад-
щину”. Важливу роль у цій боротьбі відігра-
вали колишні противники князя Романа.
Зокрема, у війну знову вступив князь Рю-
рик, який облишив чернецтво [Рапов 1977,

162]. Цікаво, що колишній тесть Романа
не відчував достатньо власних сил для
змагання за Галич, а тому залучив собі в
союзники чернігівських князів і половців.
Створення потужної коаліції є серйозним
аргументом проти поглядів тих істориків,
які перебільшують слабкість позицій Рома-
на та його нащадків у Галичині. Визнаючи
наявність серйозної опозиції до Романа з
боку частини галицького боярства, треба
відзначити, що ситуацію в краї князь усе ж
таки контролював. Саме це дало мож-
ливість йому здійснювати походи до Киє-
ва, в половецькі степи, почати війну проти
малопольських князів Лешка та Конрада
влітку 1205 р. [про це докладно: Головко
2001, 171–192].

Під 6710 роком Галицько-Волинський
літопис повідомляє: “Ñîáðàâøþ æå Ðþ-
ðèêó Ïîëîâöè è Ðóñè ìíîãî è ïðèèäå
íà Ãàëè÷ü, îñòàâèâ ìíèøåñêèé ÷èí, áå
áî ïðèÿë áîÿçíè ðàäè Ðîìàíîâè…” [Пол-
ное собрание русских летописей 1908, 717],
але ці події стосуються кінця 1205-го – по-
чатку 1206 рр. Датування літописної
пам’ятки певною мірою полегшується па-
ралельним матеріалом із Суздальського
літопису, де докладно передаються події на
Галичині після смерті Романа Мстислави-
ча [Полное собрание русских летописей
1926–1928, 426–428; хронологію подій див.
Грушевський 1901, 7–8]. Відстань від Киє-
ва до Галича військо Рюрика могло подо-
лати за 8–12 днів, але з моменту смерті
Романа і до моменту облоги його столиці
суперниками пройшло близько півроку. Це
час, коли Рюрик позбавився чернецтва,
повернувся до Києва, де повернув владу,
вступив у переговори з половцями та чер-
нігівськими Ольговичами. Участь останніх
у поході була не випадковою, оскільки
чернігівські князі по жіночій лінії були близь-
кими родичами колишніх галицьких князів
Ярослава Володимировича Осмомисла та
Володимира Ярославича.

Нова ситуація у Південно-Західній Русі
позначилася і на активізації східної політики
Польщі й Угорщини. На момент появи ко-
аліції Рюрика під Галичем тут їх зустріла
велика армія угорського короля Андрія (Ен-
дре) ІІ [Приселков 1950, 292], якому були
добре відомі плани коаліції південноруських
князів щодо Галича. Вірогідно, що певну
інформацію про підготовку нападу Андрій ІІ
отримав від вдови Романа Ганни, з якою
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десь восени 1205 року зустрічався у при-
кордонному галицькому місті-фортеці побли-
зу Перемишля Саноку [Полное собрание
русских летописей 1908, 717; Codex dip-
lomaticus Hungariae ac civilis 1829, 32]. Після
цих переговорів у Галичі з’явився угорсь-
кий гарнізон. Треба відзначити, що Троїць-
кий літопис у передачі цього сюжету дещо
відрізняється від суздальського, оскільки
появу угорських загонів у Галичі безпосе-
редньо пов’язує із загрозою місту з боку
Рюрика та союзників. Перша версія здаєть-
ся більш вірогідною. Галицьке боярство,
судячи з Галицько-Волинського літопису (“íå
ñìåøà Ãàëè÷àíå íè÷òî æå ñòâîðèòè, áå
áî èíåõ ìíîãî Óãîð…” [Полное собрание
русских летописей 1908,717]), зайняло во-
рожу позицію щодо іноземних військ. Така
позиція магнатів не обов’язково свідчила про
те, що вони були прихильниками Рюрика. Га-
лицько-волинський літописець розповідає про
зіткнення загонів галицьких магнатів з
військом Рюрика та Ольговичів біля міста
Мікуліна на річці Серет. За повідомленнями
книжника, бій продовжувався цілий день, і
галичани не дозволили Рюрику захопити
місто. В боях за Галич на боці Рюрика ве-
лику активність проявили половецькі заго-
ни. Зокрема, літописець повідомляє про
зіткнення двох половецьких ханів Котяна та
Самогура з якимись піхотинцями, під час
яких ватажки кочівників ледь не потрапили
у полон. Ймовірно, тут йдеться про зіткнен-
ня половців з угорським гарнізоном. Похід
Рюрика на Галич завершився невдало для
Рюрика та його союзників, у тому числі й
половців.

У 1207 р. Галичина і Волинь на певний
час переходять під владу чернігівських
князів Ігоревичів: Володимира, Романа і
Святослава. Проте їхня влада в цих зем-
лях тривала недовго. У 1211 р. галицькі
бояри-вигнанці, що втекли в Угорщину від
Ігоревичів, “ïðîñèøà ó êîðîëÿ Óãîðüñêî-
ãî: äàé íàì îòöè÷à Ãàëèöþ Äàíèëà ñ íèì
ïðèèìåì è îò Èãîðåâè÷å” [Полное со-
брание русских летописей 1908, 723]. Цей
заклик відповідав намірам Андрія ІІ, який
послав через Карпати велике військо на
чолі з воєводою Потом. Крім галицьких
бояр, велику дипломатичну діяльність з
організації військової акції здійснювала кня-
гиня Ганна. Саме з її ініціативи на Волині
було створено велику коаліцію, військо якої
вирушило на Галичину.

На допомогу Ігоревичам прийшли по-
ловці, яких запросив теребовльський князь
Ізяслав Володимирович. “È ïðèåõàøà æå
è ïîëîâöè Ðîìàíîâè (на той час галиць-
кий князь із династії Ігоревичів. – Авт.) íà
ïîìîùü, Èçÿñëàâ ñ íèìè Âîëîäèìåðè÷ü”
[Полное собрание русских летописей 1908,
725]. Основні військові дії розгорнулися
біля міста Звенигород. Судячи з Галиць-
ко-Волинського літопису, саме половці були,
крім звенигородців, єдиною реальною си-
лою з табору Ігоревичів, що чинила опір
суперникам Ігоревичам. Під час одного із
зіткнень угорцям вдалося захопити звени-
городського князя Романа Ігоревича, після
чого мешканці Звенигорода здалися. Не-
забаром було розбито і військо Володими-
ра Ігоревича та його сина Ізяслава.

У грудні 1218 р. за допомогою київсь-
кого князя Мстислава Романовича в Га-
личі князем став Мстислав Мстиславич
Удатний (Удалий). Під час свого князюван-
ня останній активно використовував для
боротьби з суперником половецьку допо-
могу. Цьому сприяло те, що могутній по-
ловецький хан Котян доводився Мстисла-
вові тестем [Полное собрание русских
летописей 1908, 747]. На початку зими
1219–1220 р. угорсько-польське військо на
чолі з воєводою Філнеєм з Галичини всту-
пило до Волині, але не змогло добитися
успіху. На допомогу волинянам підійшов
Мстислав Удалий з половецькими загона-
ми. Це дало можливість завдати нападни-
кам поразки і вимусило останніх відійти на
південь. Тоді ж у Галичині половці допо-
могли Мстиславу відвоювати в угорців Га-
лич. Необхідно відзначити, що галицький
літописець, якого насамперед цікавили дії
руських князів, досить фрагментарно опи-
сав участь степовиків у зазначених подіях
[Полное собрание русских летописей 1908,
736–737].

На початку 20-х рр. ХІІІ ст. монголи
“ïðèäîøà íà çåìëþ ïîëîâåöüêóþ” [Пол-
ное собрание русских летописей 1908, 740].
Під “Половецькою землею” літописець
розумів величезну степову територію від
передгір’я Карпат та низин Дунаю на За-
ході до Волги та Північного Кавказу на
південному сході [Плетнева 1975]. На-
прикінці ХІІ – на початку ХІІІ ст. у половців
виникає два значних, перехідних до держав-
них, об’єднання – Подніпровське і По-
донське. Першими на собі відчули силу
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монгольських орд подонські половці на чолі
з ханом Юрієм Кончаковичем, близьким
родичем володимиро-суздальського князя
Юрія Всеволодовича [Baumgarten 1925,
table X, N8]. Його військо було розгромле-
не татарами, а його керівники “Äàíèë Êî-
áÿêîâè÷ü è Þðüè óáèåíà áûñòà, ñíèì
ìíîæåñòâî Ïîëîâåöü” [Новгородская
первая летопись старшего и младшего из-
вода 1950, 215]. Лихо вимусило рештки
подонських та подніпровських половців
звернутися по допомогу на Русь. На чолі
подніпровських половців тоді стояв згада-
ний хан Котян, тесть Мстислава Мстисла-
вича, який не раз надавав допомогу зятеві.
Саме Котян, згідно інформації новгородсь-
кого літопису, звернувся першим до Гали-
ча. А після цього звернення Мстислав
Мстиславич “íà÷à ìîëèòèñÿ êíÿçÿì ðóñ-
êûì” [Новгородская первая летопись стар-
шего и младшего извода 1950, 261]. Було
вирішено провести спеціальний з’їзд князів
у Києві, куди Мстислав Мстиславович по-
прямував з Галича. В Києві сидів тоді його
нещодавній союзник Мстислав Романович.
Крім них, в обговорюванні проблеми взяв
участь чернігівський князь Мстислав, во-
линський князь Данило та багато менш
вагомих у політичному плані князів.

“Îòòóäà æå ïðèäîøà ìåñÿöà àïðèëÿ
è è ïðèäîøà ê ðåöå Äíåïðó”, – пише га-
лицький книжник [Полное собрание русских
летописей 1908, 741]. На початку квітня
війська південноруських князів вирушили на
південь. Питання про обставини перепра-
ви давньоруських військ через Дніпро, як і
загалом їхнього походу назустріч монго-
лам, досить складне через плутану інфор-
мацію джерел, у тому числі свідчень Га-
лицько-Волинського літопису. В.К. Романов
вважає, що біля Варязького острова війська
давньоруських князів переправилися на
лівий берег Дніпра [Poманов 1981,89], про-
те це твердження суперечить повідом-
ленням джерел про ще одну переправу
давньоруського війська через Дніпро [Нов-
городская первая летопись старшего и
младшего извода 1950, 261]. Тому більш
вірним є уявлення, що біля Варязького ос-
трова переправу здійснили чернігівські пол-
ки, які перейшли на правий берег і об’єд-
налися з волинськими, галицькими,
київськими та смоленськими ратями, що
йшли на південь правим берегом Дніпра
[Феннел 1989,103]. Місце переправи чітко

визначене в Академічному літописі: “Ïðè-
äîøà ê ðåöå Äíåïðó íà Çàðóá, ê îñòðî-
âó Âàðåæüñêîìó” [Полное собрание рус-
ских летописей 1926–1928, 505]. Заруб –
це давньоруське місто на правому березі
Дніпра напроти місця впадання в нього Тру-
бежу. Йому відповідає археологічне горо-
дище Монастирьок між селом Зарубинці і
хутором Монастирьок напроти сучасного
міста Переяслава-Хмельницького.

Події 1223 р. підштовхнули до активних
дій не лише кочовиків, а й осіле населення
причорноморських степів, основну части-
ну якого становили слов’яни [Головко 1991,
40–46; Бубенок 2002, 14–37]. У Галиць-
ко-Волинському літописі збереглася досить
цікава інформація: “À âûãîíöè Ãàâëè÷ü-
ñêûÿ ïðèäîøà êî Äíåïðó (помилка літо-
пису, справді має бути Дністер. – Авт.) è
ïðèèäîøà â ìîðå” [Полное собрание рус-
ских летописей 1908, 741]. У тексті
пам’ятки двічі згадуються галицькі війська,
котрі йшли у похід проти монголів, проте
конкретизація слова “выгонци” дає підста-
ву думати, що тут мова йшла про представ-
ників населення, яке мешкало в нижній течії
Дністра і Прута, ймовірно, відомих, за по-
відомленнями ХІІ ст., берладників [Мавро-
дин 1949, 105]. Згадка цього населення, а
також бродників, що перейшли на бік на-
падників ще до битви на Калці, свідчить
про велику чисельність населення слов’ян-
ського походження, що мешкало в степовій
зоні сучасної України. В Галицько-Волинсь-
кому літописі відзначено, що у “âûãîíöåâ”
було “ëîäåé òûñÿ÷à”. Хоча це, без усяко-
го сумніву, перебільшення, проте можна
вважати, що берладників було дуже бага-
то. В.В. Мавродін вважає, що їх було 35–
40 тис. воїнів, В.Т. Пашуто – 40 тис. [Мав-
родин 1949, 105; Пашуто 1968, 250].
Можливо, на вказаних “лодьях” прийшла
на південь і частина воїнів-пішців із Волині
та Галичини.

Додаткову інформацію, що розкриває цю
тему, дає хроніка Ібн-аль-Асіра, де розпові-
дається, що після завершення Калкської
битви якісь купці вийшли на кораблях у Чор-
не море. Скоріше за все, це кораблі тих же
“галицьких вигонців”, що були функціональ-
но купецькими [Сборник материалов, отно-
сящихся к истории Золотой Орды 1884, 27].

Не поодинокі згадки у джерелах про
бродників і берладників, їх виняткова ак-
тивність у подіях 1223 р. свідчить, що по-
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ява завойовників у причорноморських сте-
пах зачіпала, крім кочових тюркських орд,
і осіле, переважно слов’янське, населення
степів, руйнувала звичний уклад життя і
систему взаємин між слов’янами та інши-
ми представниками осілого населення.
Перехід східних бродників на бік монголів
стався через складні обставини і, вірогід-
но, мав вимушений характер [Полное со-
брание русских летописей 1926–1928, 508;
Новгородская первая летопись старшего
и младшего извода 1950, 266–267].

Серед керівників походу “галицьких ви-
гонців” (берладників) галицький книжник
називає Юрія Домамерича та Держикрая
Володиславича. В.В. Мавродін, який не
дооцінює рівень суспільно-політичної стра-
тифікації та організації бродників, вважає,
що тут йдеться про якихось ватажків бер-
ладницьких загонів [Мавродин 1949, 104].
На нашу думку, це швидше за все були га-
лицькі воєводи, котрих послав до берлад-
ників Мстислав Удатний. Відомо, що Юрій
Домамерич пізніше став перемишльським
воєводою, а після захоплення Галича
угорськими військами в 1227 р. перейшов
на службу до Данила Романовича. У літо-
писній статті під 6762 р. Галицько-Волинсь-
кого літопису Юрій Домамерич згадуєть-
ся як учасник походу волинської раті на
Польщу. Іншу думку висловлює О.В. Ма-
йоров, який вважає, що згадані бояри – це
власні керівники “галицьких вигонців”,
представники боярських родин, що втекли
з Галича на південь ще при Романові
Мстиславовичі [Майоров 2001, 447].

На початку 20-х чисел травня військо
руських князів переправилося через Дніпро
і невдовзі, 22 травня, відбулося перше
зіткнення з монгольськими ордами. “È
óñðåòîøà Òàòàðîâå ïîëêû Ðóñêûÿ,
ñòðåëöè æå Ðóñêûè ïîáåäèøà è, è ãíà-
øà â ïîëå”. Через дев’ять днів русько-по-
ловецьке військо підійшло до р. Калки, де і
відбулася відома битва. Не будемо доклад-
но розповідати історію самого зіткнення, а
дещо зупинимося на характері міжкнязівсь-
ких взаємин, які призвели, на думку
фахівців, до страшної поразки. Так, в описі
Галицько-Волинського літопису йдеться:
“Ìüñòèñëàâó æå è äðóãîìó Ìüñòèñëà-
âó, ñåäÿùó âî ñòåíó, íå âåäóùåìà.
Ìüñòèñëàâ íæå íå ïîâåäà, èìà çàâèñ-
òè ðàäè, áå áî êîòîðà ìåæè èìà” [Пол-
ное собрание русских летописей 1908, 743].

У поході брало участь чотири Мстислави:
київський князь Мстислав Романович, чер-
нігівський князь Мстислав Святославович,
галицький Мстислав Мстиславович і луць-
кий князь Мстислав Мстиславович, тому
інколи складно визначити, до якого князя
йде та чи інша інформація. Коментуючи
останнє повідомлення, В.Т. Пашуто зазна-
чає, що це був київський князь: “Мстислав
зрадив своїх поплічників, не повідомивши
їх про появу татар” [Пашуто 1950, 33]. Зга-
дана ворожнеча (“котора”) скоріше за все
виникла під час походу. Проте названий
Мстислав не був стороннім спостерігачем
під час битви. З тексту новгородського літо-
пису видно, що він сховався за частоколом
уже після втечі половців і розгрому основ-
ної частини давньоруських полків [Новго-
родская первая летопись старшего и млад-
шего извода 1950, 266]. Про активну
участь київської раті в битві повідомляє
суздальський літописець, який інформує про
чисельність загиблих у битві – “êûÿí îäèí
èçãûáëî íà ïîëêó òîì 10 òûñÿ÷ü” [Пол-
ное собрание русских летописей 1926–1928,
447]. На це вказує загибель численних
“молодших” князів, котрі були його васа-
лами. Так, у цьому джерелі повідомляєть-
ся, що монголи “óáèøà 6 êíÿçåé:
Ñâÿòîñëàâà ßíåâüñêàãî, Èçÿñëàâà Èíú-
ãâàðîâè÷à, Ñâÿòîñëàâà Øóìüñêàãî,
Ìüñòèñëàâà ×åðíèãîâñêîãî ñ ñûíîì,
Ãþðÿ Íåñâåæüñêàãî” [Новгородская пер-
вая летопись старшего и младшего изво-
да 1950, 267]. В укріпленому таборі (стані)
Мстислава Романовича, крім київського
князя, було захоплено в полон і вбито ще
двох князів – зятя Мстислава Андрія та
Олександра Дубровицького [Новгородская
первая летопись старшего и младшего из-
вода 1950, 266].

Усе наведене вище не суперечить спра-
ведливому погляду істориків, які відзнача-
ють, що в 1223 р. давньоруські князі не були
згуртовані, їхні війська не мали єдиного
керівника, що стало причиною поразки від
дуже сильного суперника [Пашуто 1968,
283].

На жаль, у джерелах не дуже докладно
розповідається про участь у подіях безпо-
середньо волинських та галицьких військ.
Це дало підставу деяким ученим зробити
висновок про те, що у поході на боці Мстис-
лава та Данила брали участь лише “вигонці
галицькі”. Проте це не відповідає дійсності.

Половецький фактор у політичному розвитку Південно-Західної Русі
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Такому погляду суперечить літописна
інформація про події на річці Калці, де йдеть-
ся саме про власні полки Мстислава та
Данила: “Ìüñòèñëàâ æå Ìüñòèñëàâè÷ü
ïîâåëå âïåðåä ïåðåèòè ðåêó Êàëêó Äà-
íèëîâè ñ ïîëêû, èíåì ïîëêîì ñ íèì, à
ñàì ïî íåìü ïåðåèäå, åõà æå ñàì âî ñòî-
ðîæå (сторожовий полк. – Авт.)” [Полное
собрание русских летописей 1908, 743].
У подіях взяли участь також волинські
князі Василько Романович і Мстислав
Ярославович Німий, бояри Семьюн Олює-
вич та Василько Гаврилович.

Невдала Калкська битва призвела до
значного ослаблення південноруських
князівств, що різко негативно позначилося
на розвитку політичної ситуації в Східній
Європі. Зокрема, це вплинуло на позиції
Данила Романовича на Волині та Мсти-
слава Мстиславича в Галичині. До цього
необхідно зазначити, що між самими кня-
зями значно посилилися протиріччя. Про-
ти них знову стали піднімати голову вороги,
але наслідки нової фази внутрішньополітич-
ної боротьби противників сильної князівсь-
кої влади в кожному краї були різними. У
Романовичів на Волині була сильна соціаль-
на опора в особі місцевого боярства та
мешканців міст. Важливим моментом було
й те, що в цей час Волинь нормалізувала
свої відносини з Малопольським і Мазо-
вецьким князівствами. Що стосується
Мстислава, то кількість його прихильників
у Галичині й далі зменшувалася. У краї
значні сили боярства орієнтувалися на
угорців, а інші верстви населення, бачачи
непослідовність Мстислава, все більше
прагнули повернення сюди Романовичів.
Раніше у скрутних ситуаціях Мстислав міг
розраховувати на свого тестя Котяна, але
після розгрому у 1222–1223 рр. половці три-
валий час не могли істотно впливати на
ситуацію в Південно-Західній Русі. Як вва-
жає Дж. Феннел, до середини 30-х років
ХІІІ ст. гегемонія половців у південнорусь-
ких степах закінчилася [Феннел 1989, 106].
Істотний вплив на ситуацію в Середньому
Подніпров’ї мала загибель багатьох князів,
представників правлячої верхівки. Ця об-
ставина значно підсилила конфронтації, що
точилися в тогочасній Південній Русі. Зміна
у рівновазі сил Волині та Галичини невдовзі
призвели до нових ускладнень між Мсти-
славом і Данилом. Однозначно, що в нових
умовах Данило, який набирав силу, не хотів

бути на других ролях у Мстислава, який,
навпаки, все більше і більше втрачав вла-
ду в Галичі.

Участь Мстислава в конфлікті на Волині
1225 р. похитнула його владу в Галичині:
верхівка галицького боярства, що здавна
орієнтувалася на Угорщину, почала домага-
тися реалізації галицько-угорської угоди
1221 р. “Ëüñòèâîìó Æèðîñëàâó, ðåêøþ
áîÿðàì Ãàëè÷üêèì:” ÿêî èäåòü Ìüñòèñ-
ëàâ â ïîëå, è õîùåòü âû ïðåäàòè òåñòå-
âè ñâîåìó Êîòÿíå íà èçáèòüå”, – пише
Галицько-Волинський літопис про події
1226 р. [Полное собрание русских летопи-
сей 1908, 747; Грушевський 1901, 20]. По-
ява в Галичині половецьких орд була вико-
ристана одним з найактивніших суперників
Мстислава Жирославом, щоб підбурити га-
лицьке населення проти свого князя. І. Ша-
раневич відзначає, що галицькі бояри Жи-
рослав, Судислав та Пилип, використавши
невдачу Мстислава на Калці, вирішили зап-
росити до Галича угорського королевича
Андрія. Важливо, що в той час переважна
частина боярства ще не визначилася щодо
своєї позиції. Духівнику князя Мстислава Ти-
мофію вдалося переконати частину бояр,
яким було доведено брехливість звинува-
чень Жирослава про те, що начебто Мсти-
слав хотів знищити їх. Тоді частина воро-
жих Мстиславу магнатів відправилася до
“земли Перемышльской”, а головний лідер
опозиції вступив у контакти з князем Ізя-
славом, сином смоленського та київського
князя Мстислава, внуком смоленського та
київського князя Романа Ростиславича
[Baumgarten 1925, table IX, N32]. У 1227 р.,
не зважаючи на те, що напередодні Мсти-
славові вдалося відбити наступ угорців на
Галич, він під тиском боярина Судислава,
був вимушений віддати Галич своєму зятю,
угорському королевичу Андрію. Отже, в
Галичі фактично було здійснено державний
переворот. Мстислав невдовзі опинився в
Торчеську. Тоді колишній князь, зрозумівши,
що його політика пошуку компромісу з
угорським двором та підступними галиць-
кими боярами зазнала краху, запропонував
Данилові:“ßç âñàæó Ïîëîâöè, à òû ñâîè-
ìè, àùå áîã äàñò åãî íàìà, òû âîçìè
Ãàëè÷ü, à ÿç Ïîíèçüå” [Полное собрание
русских летописей 1908, 752]. Проте в
1228 р. Мстислав захворів і невдовзі після
цього помер. З цього часу половці почали
орієнтуватися на інших князів, причому в
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своїй політичній орієнтації вони були досить
непослідовними. В 1228 р. київський князь
Володимир Рюрикович і чернігівський князь
Михайло створили велику коаліцію проти
Данила, до якої залучили поляків і половців.
Проте волинському князю шляхом перего-
ворів вдалося помиритися як з поляками, так
і з кочівниками. Літопис повідомляє, що на
прохання Данила “Îò÷å, èçìÿòè âîéíó ñþ,
ïðèèìè ìÿ â ëþáîâü ñîáå” [Полное со-
брание русских летописей 1908, 753]. Ко-
тян не тільки відійшов від київського та чер-
нігівського князя, а й напав на ворожу
Данилові Галицьку землю.

Влітку 1230 р. угорське військо здійсни-
ло перехід через Карпати і обложило Га-
лич. У подіях активну роль відігравали по-
ловці й поляки. Польські загони допомагали
Данилові, йому ж підтримку надав хан Ко-
тян (“Äàíèèë ïðèâåäå ê ñîáå ëÿõû è ïî-
ëîâöå Êîòÿíåâè”). Загони іншого хана Бе-
говарса (“ïîëîâöè Áåãîâàðúñîâèì”
[Полное собрание русских летописей 1908,
760]) прийшли на допомогу угорським пол-
кам короля Бели ІV. Цікаво, що остання
орда знаходилася десь на Правобережжі
Дніпра. Наприкінці 20-х років у Беговарса
(Бортца за угорськими джерелами) вста-
новлюються контакти з угорським двором
і приблизно 1229 р. католицькі місіонери
здійснили хрещення хана разом з усією його
ордою. На неї поширювався вплив като-
лицької єпископії, яка тоді була створена в
Західному Причорномор’ї [Пашуто 1966,
37].

 Взимку 1232–1233 рр. у Середньому
Подніпров’ї виник конфлікт між київським
князем Володимиром і чернігівським Ми-
хайлом. Данило йде на схід, де виступає в
цьому конфлікті третейським суддею. Че-
рез деякий час, у 1233 р., знову віднов-
люється війна Данила з угорським коро-
лем Андрієм. Повідомлення про початок
війни волинський князь отримав у Києві.
Для боротьби з угорцями Данило запро-
сив собі на допомогу половецького хана
Котяна, київського князя Володимира та
смоленського князя Ізяслава, проте ос-
танній зрадив волинського володаря, ро-
зорив його місто Тихомль, а потім повер-
нувся додому [Полное собрание русских
летописей 1908, 770]. Що стосується по-
ловців, то вони разом із Володимиром до-
помогли відбити напад угрів на Волинсь-
ку землю.

У середині 30-х років у Романовичів
виникає ще одна можливість повернутися
до Галича, проте в цей час починається
велика війна в Середньому Подніпров’ї.
Проти київського князя Володимира висту-
пають Михайло чернігівський та Ізяслав
смоленський. Спочатку Данилові та Ва-
сильку вдалося добитися значних успіхів у
війні. У Чернігівській землі було захоплено
багато міст, що примусило князя Михайла
укласти угоду. Данило і Володимир “îòòó-
äà ñ ìèðîì ïðåèäîøà Êûåâó”” [Полное
собрание русских летописей 1908, 772].

Тоді ж смоленський князь Ізяслав “âîç-
âåë áå ïîëâöå íà Êèåâ” [Полное собра-
ние русских летописей 1908, 773]. Військо
Данила на той час було знекровлене попе-
редньою війною, і волинський князь взагалі
хотів повернутися додому. Наприкінці трав-
ня 1235 р. біля Торчеська відбулася жор-
стока битва, де чернігівці разом із по-
ловцями завдали Романовичам тяжкої
поразки. У полон до кочівників потрапили
князь Володимир і боярин Мирослав.
У тому ж році смоленський і чернігівський
князі захопили Київ [Полное собрание рус-
ских летописей 1908, 771; Полное собра-
ние русских летописей 1926–1928, 513;
Полное собрание русских летописей 1885,
104]. Наприкінці 1235 р. Галичі підняли бунт
бояри на чолі з Судиславом, які захопили
там владу. Ситуація стала настільки склад-
ною, що Данило вимушений був відправи-
тись до Угорщини шукати підтримки у но-
вого угорського короля. Отже, в 1235 р.
половецькі загони істотно вплинули на пе-
ребіг політичної ситуації. Данило Романо-
вич втратив Галич, а його союзник Воло-
димир – Київ. Проте вже наступного року
непослідовні кочівники “íåâîñõîòåøà èòè
íà Äàíèëà, âçåìøþ âñþ çåìëþ Ãàëè÷ü-
êóþ, âîçâðàòèøàñÿ” [Полное собрание
русских летописей 1908, 775].

Напад монгольських полчищ на Східну
й Центральну Європу став катастрофою не
лише для русів, а й для половців. Напере-
додні вторгнення монголів у Паннонську
низину до Угорщини прибула орда Котяна.
Міграція половців на захід була пов’язана
із захопленням монголами Половецької
землі. Половецький хан особисто звернув-
ся до угорського короля Бели ІV з прохан-
ням надати його орді притулок, обіцяючи
прийняти християнство за католицьким об-
рядом. Угорський король прихильно поста-

Половецький фактор у політичному розвитку Південно-Західної Русі



Східний світ №1  2004 69

вився до цієї пропозиції, вручив послам цінні
подарунки і направив до половців для суп-
роводження монахів-домініканців [Пашуто
1966, 39]. Можливо, це були  мандрівники,
які побували у Східній Європі в 1235–
1237 рр. [Аннинский 1940, 71–112].
М.П. Мургулія і В.П. Шушарін вважають,
що цей перехід відбувся після битви на
р. Сить (4 березня 1238 р.) і до захоплення
Чернігова (18 жовтня 1239 р.) [Мургулия,
Шушарин 1996, 107], проте скоріше за все
цей перехід розпочався в першій половині
1239 р., а завершився влітку або на почат-
ку осені цього ж року. Угорське джерело
повідомляє, що восени 1239 р. король уро-
чисто зустрів Котяна та його 40-тисячну
орду на кордоні своєї держави [Vetera
monumenta Historia Hungariam sacram
Illustrantia 1859, Nr.493, 268–270.]

Прихід та перебування половців на чолі
з Котяном у Королівстві Угорщина доклад-
но описані очевидцем подій магістром Ро-
герієм, який був архідияконом в одній із
церков Східної Угорщини. Твір він написав
у першій половині 1244 р. [Мургулия, Шу-
шарин 1996, 35]. Прибувши до Угорщини,
хан Котян, за даними вказаного автора,
заявив, що нападники спустошували зем-
лю та знищили його людей [Epistola magistri
Rogerii im Miserabile Carmen 1937, 552–
553].

 Угорський монарх доручив своїм ад-
міністраторам розселити половців. Тоді ж
відбулося хрещення Котяна. Проте в
найбільш гострий момент війни угорців з
монголами половці, які були прибічниками
короля Бели ІV, вступили у конфлікт з круп-
ними угорськими магнатами, яких, вірогід-
но, підбурював проти степовиків австрійсь-
кий герцоґ Фрідріх ІІ Сварливий. Зіткнення
сталося приблизно наприкінці березня
1241 р. Цей конфлікт, під час якого Котян і
частина його наближених були вбиті у
Пешті, вимусив більшу частину половців
спочатку підняти бунт, а потім відправити-
ся на Балкани [Пашуто 1956, 166]. Військо
угорського короля Бели IV було повністю
розгромлене монголами при Шайо 11 квітня
1241 р., а згодом країна була повністю роз-
громлена нападниками.

 Початок монгольської доби в історії
причорноморського степу негативно позна-
чився на долі як половців, так і осілого на-
селення Східної Європи. Напад монголів
порушив систему державного розвитку

давньоруських земель, хоча необхідно од-
разу ж зазначити, що монгольські завойов-
ники не прагнули підкорити східносло-
в’янські землі, а намагалися перетворити
її володарів у своїх підлеглих та поширити
на ці території данницькі відносини [Halperin
1985, 29].

Інша ситуація склалася зі степовим та
лісостеповим населенням. Особливо тут
слід сказати про прикордонні (буферні) зони,
а саме: Переяславський край, Поросся,
Болохівську землю, Пониззя, землі берлад-
ників та ін. Монгольська ставка в Сараї, а
також монгольські воєначальники (темни-
ки) прагнуть узяти ці землі під свій безпо-
середній контроль. Так, у ХІІ ст. населен-
ня Дунайсько-Дністерського межиріччя
перебувало під контролем Галичини. В часи
громадянської війни першої половини
ХІІІ ст. на частину цих земель посилило
вплив Королівство Угорщина [Шушарин
1978, 38–53]. Монгольська експансія при-
звела до страшного спустошення краю, що
підпав під владу степовиків [Егоров 1985,
33–34; Коновалова, Перхавко 2000, 91].
Відомо, що в 40-х роках Переяславльським
князівством безпосередньо управляє мон-
гольський намісник [Путешествия в вос-
точные страны Плано Карпини и Рубрука
1957, 68]. Така система залежності про-
слідковується і щодо Болохівської землі,
володарі якої потрапили на початку 40-х
років ХІІІ ст. під патронат монгольських
воєначальників і, як розповідає літопис, по-
ставляли хліб загарбникам [Полное собра-
ние русских летописей 1908, 789]. З такою
ситуацією не погодився холмський князь
Данило, який узяв під свій контроль цю те-
риторію, проте в першій половині 50-х років
за ці землі у західноруського князя виникає
нова війна, на цей раз з монгольським ха-
ном Куремсою.

Останньою помітною подією в історії
Південно-Західної Русі, де роль половців
була вагомою, стала битва під Ярослав-
лем 17 серпня 1245. Тоді разом з волинсь-
кими полками проти угорців, поляків і
військ князя Ростислава виступили і по-
ловецькі загони, які першими почали
зіткнення із суперниками. Під час трива-
лої битви вороги Романовичів були по-
вністю розбиті [Полное собрание русских
летописей 1908, 801]. Ця перемога спри-
яла завершенню сорокарічної громадянсь-
кої війни в краї, поступовому налагоджен-
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ню дипломатичних контактів держави Ро-
мановичів з країнами Центральної Євро-
пи.

У середині ХІІІ ст. фактично завер-
шується доба половців в історії номадів
північного Причорномор’я. Половці і в по-
дальшому відігравали певну роль в історії
Балкан і Угорщини [Мургулия, Шушарин
1996, 173–176, 183–184]. Вони стали важ-
ливою складовою суспільства монголів
Золотої Орди [Федоров-Давыдов 1966, 39–
42; Мургулия,Шушарин 1996, 184–185],
проте вже перестали бути серйозним са-
мостійним чинником політичного розвитку
півдня Східної Європи.

Наведений у цій статті матеріал свід-
чить, що з останніх десятиліть ХІІ і протя-
гом першої половини ХІІІ ст. на перебіг дер-
жавнополітичних процесів на Волині та в
Галичині істотно впливав половецький фак-
тор. Кочівники не раз брали участь як со-
юзники тих чи інших володарів у ході
міжкнязівських війн. У подальших наукових
дослідженнях з проблем відносин південно-
західних земель Русі зі степом перспектив-
ним є спеціальне вивчення розвитку прикор-
донних буферних зон між слов’янськими та
кочівницькими територіями, а також відно-
син на кордоні двох цивілізацій – між осілим
населенням і номадами.
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