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РУСЬ І РУСЬКІ КНЯЗІВСТВА НА СТОРІНКАХ 
ПОЛЬСЬКИХ НАРАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ

На межі 70-80-х років XIX ст. студентами Київського університету ім. 
Володимира Святого було підготовлено низку статей, в яких розглядалися 
питання висвітлення середньовічними хроністами історії Русі. Зокрема, 
А.Врублевський та Я.Ярмохович спеціально вивчають цю тему відносно 
польських хронік Галла Аноніма та Вінцентія Кадлубка1. Ці ж джерела до
сліджував в той же час випускник того ж університету, автор першої моно
графії з історії взаємин Русі і Польщі І.А.Лінніченко2.

В ХІ-ХІІІ ст. правляча верхівка Русі постійно підтримувала тісні полі
тичні взаємини з сусідньою Польщею. Тому не випадково, що згадані поль
ські середньовічні автори активно висвітлювали ці відносини в своїх працях. 
Не пройшли повз їх увагу і важливі події, що мали місце в той час на Русі3. 
Відомості про Русь XI -  початку XIII ст., які були наведені в хроніках Галла 
Аноніма і Вінцентія Кадлубка, широко використовувалися пізніми поль
ськими хроністами -  анонімним автором “Великопольської хроніки”, Яном 
Длугошем, Марціном Бельським, Мацеєм Стрийковським, завдяки чому во
ни і стали здобутком середньовічної та ранньомодерної історіографії Схід
ної Європи (ХУІ-ХУІІІ ст.)4.

З початку XIX ст. свідчення вказаних хронік про Русь та її взаємини з 
Польщею неодноразово аналізувалися польськими, російськими, українсь
кими та німецькими істориками5.

В запропонованому нарисі передбачається розглянути питання про ви
світлення подій з історії слов’янства Східної Європи в польських хроніках 
Галла Аноніма і Вінцентія Кадлубка, а також в польських анналах -  “рочни- 
ках”.

На початку XII ст. при дворі польського князя Болеслава III Криво- 
устого була підготовлена хроніка, в якій висвітлюється історія Польщі з 
найдавніших часів. На жаль, історикам не відомі ні ім’я, ні походження ав
тора цієї праці, яку вчені умовно називають Хронікою Галла Аноніма. Відо
мості про Русь у творі Галла для зручності аналізу умовно варто розділити 
на дві частини. До першої з них слід віднести ту інформацію, яку автор навів 
на підставі усних переказів та письмових джерел, що до нашого часу не збе
реглися. Це інформація про історію Польщі та її сусідів з найдавніших часів
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і до часів правлінь польських князів Владислава-Германа та Болеслава III. 
Історія правлінь останніх написана хроністом як свідком подій і стосується 
періоду кінця XI та перших двох десятиліть XII ст. Ця частина найбільш до
кладна і цінна як історичне джерело6.

На початку XIII ст. відомим польським політичним діячем, краківсь
ким єпископом Вінцентієм Кадлубком була написана “Польська хроніка”, 
яка висвітлює історію Польщі з найдавніших часів до кінця XII ст. Відомості 
цього хроніста для зручності розгляду варто поділити на три частини. До 
першої відносяться ті свідоцтва, що запозичені з хроніки Галла Аноніма і 
стосуються подій, які відбулися до середини другого десятиліття X ст. Друга 
група повідомлень (до останньої чверті XII ст.) потрапила до хроніста з ус
них переказів та писемних джерел середини XII ст., але Вінцентій не був їх 
безпосереднім свідком. Нарешті, інформація про події 80-90-х років була 
написана єпископом як сучасником. Тому, безумовно, це найбільш цінна ча
стина праці. Деякі відомості Кадлубка є унікальними7.

Необхідно зазначити, що в російській і українській історіографії три
валий час спостерігався певний нігілізм у ставленні як до творчості Галла 
Аноніма, так і до доробку його наступника Вінцентія Кадлубка. Цей нігілізм 
значною мірою був реакцією на тенденційність у викладі подій щодо Русі 
польських авторів, проте, як справедливо відзначається в сучасній літерату
рі, ця обставина не повинна бути перешкодою у використанні польських 
пам’яток як джерел з історії Східної Європи8.

Однозначно, що переказ Вінцентієм, а тим більше наступними поль
ськими хроністами (Я.Длугошем, М.Стрийковським та ін.) відомостей, по
черпнутих з хроніки Галла Аноніма про Русь XI -  початку XII ст., не стано
вить майже ніякої джерелознавчої цінності. Однак розгляд висвітлення цих 
подій пізніми хроністами має велике значення для розуміння процесу фор
мування уявлень і традицій польської середньовічної та ранньомодерної 
хронографії. Теж саме можна говорити і про запозичення хроністами XV- 
XVI ст. оригінальних відомостей Вінцентія Кадлубка, що стосуються подій 
на Русі останніх десятиліть XII ст., повідомлень польських рочників про по
хід Романа Мстиславича на початку XIII ст. під Завихост.

Як відомо, першою подією на Русі, яку описав Галл, була знаменита 
виправа польського князя Болеслава І Хороброго на Київ влітку 1018 р. Од
нак хроніст розповідав про згадану акцію через сто років після її здійснення 
на підставі фольклорних оповідей, що виникли у польському дружинному 
середовищі. Тому його розповідь мала напівлегендарний характер. У викла
ді матеріалу про похід польська пам’ятка поступається свідоцтвам Повісті 
временних літ та хроніки сучасника подій германського хроніста Тітмара
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Мерзебурзького9. Водночас в інформації Галла достатньо реально розпові
даються деякі епізоди виправи, зокрема, захоплення Болеславом сестри кня
зя Ярослава Володимировича, окремі деталі битви між військами Болеслава 
і Ярослава на р. Буг у серпні 1018 р., під час якої військо Ярослава зазнало 
нищівної поразки1 .

На нашу думку, в цілому необ’єктивне висвітлення Галлом походу Бо
леслава пояснюється не тільки тенденційністю хроніста щодо Русі, а загаль
ною оцінкою цього походу в тогочасній західноєвропейській історіографії. 
Так, Тітмар Мерзебурзький, говорячи про результати походу, писав, що Бо
леслав тоді “весело повернувся додому”11. Його оцінка збігається із змістом 
згадки Кведлінбурзьких анналів, в яких зазначається: “Болеслав підкорив 
собі Русь за допомогою саксонців”12. Германський історик і географ 70-х 
років XI ст. Адам Бременський вважав, що “найхристиянніший король Боле
слав у союзі з Оттоном (германський імператор, який, до речі, насправді по
мер у 1002 р. -  О.Г. ) підкорив Русію і Прусію”13. Аналогічні за змістом ві
домості збереглися і в найдавніших польських анналах. Так, “Рочник краків
ського капітулу” під 1018 р. повідомляє: “Болеслав перший розбив рутенів і 
землі їх спустошив”14, а “Рочник Светокжицький” констатує: “Болеслав пе
реміг Русь” 15.

Галл Анонім був творцем або поширювачем дуже популярної у пода
льшій польській хронографії легенди, згідно з якою Болеслав Хоробрий при 
вступі до Києва вдарив мечем у Золоті ворота (цих воріт у 1018 р. в столиці 
Русі ще не було!). Важливо відзначити, що пізніше однією з регалій польсь
кої володарської влади став меч-“щербаць”, назва якого пішла від щербини, 
що начебто виникла від згаданого удару польського князя у Золоті ворота. 
Насправді ж цей меч було зроблено у другій половині XII -  першій половині 
XIII ст.16. Хроніст Вінцентій про події 1018 р. на Русі розповідає значно ла
конічніше, проте “від себе” додає про захоплення польськими воїнами у по
лон “короля русів” після вказаної битви на р. Буг, чого реально не було1 .

Оскільки події 1018 та 1069 рр., коли на Русь здійснив виправу прав
нук Болеслава Хороброго Болеслав II Сміливий, нерідко оцінюються в літе
ратурі як рівнозначні8, далі для зручності аналізу ми зупинимося на висвіт
ленні у польській середньовічній хронографії історії перебування на Русі 
навесні 1069 р. князя Болеслава II. Така традиція виникла завдяки Галлу 
Аноніму, котрий прагнув приписати Болеславу II “подвиги”, аналогічні “по
двигам” його прадіда Болеслава “Великого”, культ якого почав складатися у 
Польщі в XI ст. і знайшов відбиття навіть у давньоруському літописанні (в 
“Повісті временних літ під 1030 р. записано про смерть Болеслава “Велико
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го” в “Лясех”19). Така ідентифікація різних за часом та перебігом подій, на 
нашу думку, не відповідає історичним реаліям. Якщо у 1018 р. дійсно мав 
місце конфлікт, з одного боку, Болеслава Хороброго та його союзника Свя- 
тополка, а з іншого -  новгородського князя Ярослава, то навесні 1069 р. 
якихось ускладнень між польським князем Болеславом та його союзником 
Ізяславом з давньоруською знаттю не було. Більш того, Болеслав Сміливий, 
який приділив велику увагу відновленню на київському столі дружнього 
йому володаря Ізяслава Ярославича, перед прибуттям до Києва уклав угоду 
про мирне розв’язання цього питання з братами Ізяслава Святополком та 
Всеволодом, прагнув до збереження добросусідських відносин з Руссю, що 
були встановлені наприкінці 30-х -  в 40-х рр. XI ст.

Ці обставини створили певні “проблеми” при описі подій 1069 р. для 
Галла Аноніма, якому було нелегко “відтворювати” батальні сторінки “по
ходу” Болеслава Сміливого. Тому він фактично повторив розповідь про удар 
мечем у Золоті ворота, а також розповів про усунення від влади заколотни
ків, котрі не хотіли коритися його руському родичеві. Остання інформація 
могла мати певні реальні підстави, якщо під “заколотниками” хроністом ро
зумілися учасники повстання у столиці Русі 1068 р.

Певна незавершеність розповіді Аноніма, спрямованої на звеличування 
Болеслава II Сміливого, спричинила необхідність внесення корективів у неї 
у наступників першого польського хроніста. Так, Кадлубек написав про три
вале перебування Болеслава на Русі, яке було, за словами хроніста, перерва
не лише тоді, коли польському князеві стало відомо про масові зради дру
жин воїнів, що перебували в Києві20. Новими суттєвими подробицями роз
повідь Галла і Вінцентія доповнив Ян Длугош, котрий, використавши реаль
ні відомості про захоплення Болеславом І Хоробрим під час походу на Русь 
в 1018 р. району “Червенських градів” (ареал між Західним Бугом, Саном і 
Вепрем), твердив, що цей регіон було знову захоплено польським військом 
на початку 70-х років XI ст.21. Відомий джерелознавець А.Семкович ще в 
XIX ст. довів, що твердження Длугоша про події 60-70-х років XI ст. не є 
достовірними22.

Для з’ясування тенденцій розвитку польської хронографії щодо показу 
історії Русі цікавим є аналіз висвітлення в ній подій кінця 30-х -  40-х років
XI ст. Галл Анонім при описі їх згадував шлюб польського князя Казимира з 
руською княгинею, проте нічого не говорить, можливо, свідомо, про велику 
допомогу, що надав київський князь Ярослав Володимирович польському 
володарю Казимиру у боротьбі останнього з Мазовецьким князівством на 
чолі з князем Мойславом (воно в той час відкололося від Польщі). Вінцентій



3 6 2 Н А У К О В И Й  З Б І Р Н И К  НА П О Ш А Н У  В А Л Е Р І Я  СТ ЕП АНКО ВА

Кадлубек “пішов далі”: стверджуючи, що Русь тоді була не союзником, а 
суперником Казимира, ні словом не згадує про матримоніальний союз прав
лячих у цих слов’янських державах родин.

Відносно кінця XI ст. Галл Анонім надає дуже важливу інформацію 
про напади половців на Польщу. Як свідчить польський хроніст, такі напади 
були нерідкими. Якщо ці данні порівняти з відомостями угорських джерел 
про одночасні зіткнення кочівників з угорцями та літопису про боротьбу Ру
сі з половцями, такий комплексний розгляд різних за походженням повідом
лень свідчить про великий масштаб активності половецьких орд щодо країн 
Центральної і Східної Європи23.

Аналогічну висвітленню подій XI ст. тенденцію применшення ролі Ру
сі в подіях у Польщі можна спостерігати при порівнянні свідчень Галла і Ві- 
нцентія щодо перебігу русько-польських відносин початку XII ст. У цей час 
між Руссю і Польщею було відновлено військово-політичний союз, завдяки 
чому їх правителі -  київський князь Святополк Ізяславич і краківський князь 
Болеслав III Кривоустий -  мали змогу надавати один одному суттєву війсь
кову допомогу24. При висвітленні сучасних йому подій Галл, незважаючи на 
своє тенденційне ставлення до Русі, змушений був визнати важливість для 
Польщі укладення шлюбу князя Болеслава і доньки Святополка Збислави в 
1103 р., неодноразово згадував про допомогу східнослов’янських дружин 
польському володареві. До русичів польський володар звернувся за підтри
мкою і під час походу на Польщу германського короля Генріха V 1109 р.25. 
Але такої інформації ми не знаходимо у Вінцентія, котрий лише коротко по
відомляє про шлюб Болеслава III, проте не згадує про походження жінки 
князя.

З 20-х років XII ст. в хроніці Вінцентія читач має справу з його влас
ними, самостійними повідомленнями про Русь. Першою з таких розповідей 
є велике повідомлення Кадлубка про викрадення польським вельможею Пе
тром Властом руського князя Володаря. Зазначимо, що цю подію не обми
нули своєю увагою й інші середньовічні автори. “В то же дето (1122 р. -  
О.Г.) яціа Ляхове володаря василкова б(>ата”, -  писав про неї київський лі
тописець26. Під 1146 р. у розповіді про вигнання польським князем Володи- 
славом II, сином Болеслава Кривоуста, Петра Власта у руській пам’ятці зга
дувалося, що саме цей польський вельможа підступно захопив Володаря і 
розграбував його майно27.

Цікаві подробиці про ці події збереглися у германських джерелах. Зок
рема, Ортліб Цвіфальтенський, підкресливши, що польський магнат Петро 
Власт був безпосереднім організатором змови проти руського князя Волода



ЧАСТИНА II.  В І Д Р У С І  Д О У К Р А Ї Н И

ря, наголосив, що той “здійснив... гріх величезної віроломності, а саме ко
роля Русі, який ворогував з його сеньйором, князем поляків, своєю підступ
ністю захопив; після того, як дав (Петро Власт. -  О.Г.) присягу вірності (Во
лодареві. -  О.Г.) і перейшов до нього на службу і став підтримувати його 
сина, його ж (Володаря. -  О.Г.) зухвало, в результаті змови, видав у руки во
рогів, котрі засудили його до великого викупу”28. Більш докладні, але дуже 
заплутані відомості про захоплення Володаря містяться в “Житії Отона, єпи
скопа бамберзького”, що належить перу германського автора Герборда29.

З середньовічних авторів найбільшу увагу викраденню Володаря при
ділив Вінцентій Кадлубек, який використав при його описові всі доступні 
джерела, у тому числі згадки германських хроністів, а також поширені у 
Польщі розповіді про перемишльського князя Володаря30. Постать палатина 
краківського двору Петра Власта викликала особливу увагу краківського 
єпископа не випадково. Це зумовлювалося не тільки привабливістю сюжету 
для хроніста, родинними зв’язками останнього з Петром Властом, а й 
пов’язане із загальною концепцією твору. Вінцентій походив з магнатських 
кіл і був виразником інтересів малопольської знаті. Цікаво, що саме Кадлу
бек першим почав використовувати щодо магнатства термін “лехіти”, похо
дження якого свідчило про тісні зв’язки Польщі з Руссю31. Саме серед 
слов’ян Східної Європи мав поширення етнікон “ляхи” щодо західних сусі
дів. У зв’язку з тим, що русам доводилося спілкуватися переважно з пред
ставниками феодальної верхівки, цей термін набув певного станового змісту 
і в такому значенні поширювався серед поляків. Кадлубек, трохи змінивши 
його значення, протиставляв знать простому люду, приділяв особливу увагу 
оспівуванню саме “лехітів”, тобто представників магнатських кіл. Пізніше у 
“Великопольській хроніці” з’являється легенда про походження Польщі і 
поляків від легендарного “прабатька” -  Ляха32.

Незважаючи на традиційну тенденційність в розповіді про Володаря 
Ростиславича, Вінцентій вимушений визнати велику небезпеку діяльності 
західноруського князя для Польщі. Польський князь Болеслав навіть спеціа
льно обговорював питання про боротьбу із східним сусідом. Після повер
нення Володаря додому (його викупив син Володимир) загони русів спус
тошили важливий стратегічний пункт у Малій Польщі -  Віслицю .

Вивчення тексту хроніки Вінцентія про Володаря наводить на думку, 
що далеко не всі обставини цієї події були йому відомі. Це одна з причин 
певних неточностей в його розповіді. Зокрема, Кадлубек називав Володаря і 
його сина Володимирка відповідно Владарієм та Владарідем, проте останнє 
ім’я він використовував і щодо батька Володимира. Ця обставина спричини
ла ще більшу плутанину у послідовників польського хроніста. Так, автор
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“Великопольської хроніки” датував напад на Віслицю 1135 р., коли Володи- 
мирко вже був повноправним володарем у Перемишлі34. Так само трактував 
цей сюжет Ян Длугош, який, крім того, при своєму описі захоплення поля
ками київського князя Ярополка (такого факту насправді не було) фактично 
повторив обставини взяття до полону Володаря.

У 40-х рр. XII ст., в умовах зростання феодальної роздробленості, вер
ховні володарі двох країн -  київський князь Всеволод Ольгович та краківсь
кий князь Владислав -  уклали союзну угоду, яку активно використовували у 
боротьбі з молодшими членами князівської династії Пястів. Описуючи цю 
боротьбу, Кадлубек підтримував позицію князів-юніорів і негативно ставив
ся до їх старшого брата Владислава. Справа в тому, що після повалення вер
ховного володаря у 1146 р. до влади у Польщі прийшли його брати, один з 
яких Казимир Справедливий був безпосереднім сеньйором хроніста.

Кадлубек у розповіді про династичну війну 1141-1146 рр. неодноразо
во згадував про участь в ній на боці Влодислава іноземців. Аналіз свідчень 
руських літописів дає підставу вважати, що цими іноземцями були дружини 
київського князя Всеволода Ольговича та його союзників35. Польський хро
ніст підкреслював, що Владислав використовував іноземні війська, оскільки 
не довіряв власним воїнам. Під час битви під Пілицею, за словами Вінцен- 
тія, загони іноземців були знищені дружинами молодших братів Влодисла
ва. Проте ця інформація суперечить опису наступних подій, коли польський 
хроніст знову згадував про активну участь у них іноземних військ, а також 
свідченням руських літописів. Зазначимо, що, відчуваючи це протиріччя, Ян 
Длугош писав, що війська союзників Влодислава були розгромлені пізніше, 
а саме під час його останньої поразки від братів під Познанню (лютий -  бе
резень 1146 р.)36.

У другій половині 40-50-х рр. XII ст. взаємини між Руссю і Польщею 
поступово нормалізувалися. їх підтримували з боку Польщі в основному 
влада Кракова, а з боку Русі -  Володимира (на Волині), Галича, Луцька, Бе
рестя, Белза та ін. На жаль, щодо періоду 60-70-х рр. в хроніці Кадлубка мі
ститься лише коротке і дуже нечітке повідомлення про шлюб дочки галиць
кого князя Ярослава Володимировича і сина польського князя Мешка Одо- 
на37. Можливо, таку обмеженість відомостей про тогочасну Русь слід пояс
нити недостатньо активним розвитком взаємин між слов’янськими країнами 
у третій чверті XII ст.

Найбільш важливими сторінками в праці Вінцентія Кадлубка є ті, що 
присвячені історії Польщі, Русі та їх відносинам в останні два десятиліття
XII ст., коли хроніст був сучасником, спостерігачем і навіть безпосереднім 
•учасником подій. Багато з цих свідоцтв є унікальними, оскільки не згаду
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ються в інших пам’ятках. Зокрема, в хроніці Вінцентія розповідається про 
спробу малопольського князя Казимира поширити вплив на волинське місто 
Берестя. У восьмому розділі четвертої книги своєї хроніки Вінцентій пише 
про амбіційні плани свого сеньйора, краківського князя Казимира II, який 
“деякі провінції Руссії наказав захопити: Перемишль з містами, що до нього 
належали, Володимир з усім князівством, Берестя з населенням, що до нього 
відноситься, а також Дорогичин з усім, що йому належить”38.

Безумовно, в тексті джерела йшлося про певні політичні плани, які на
вряд чи міг реально здійснити польський володар. Кадлубек, на думку 
Н.І.Щавелевої, допускає перебільшення, бо “мова йде не про завоювання 
цих земель, а про надання підтримки правлячим там (на Русі. — О.Г.) кня
зям”39. Таке пояснення, на наш погляд, дещо спрощує реальну ситуацію, 
оскільки подальші події свідчать про цілеспрямовані дії Казимира саме у 
напрямі реалізації прокламованих хроністом планів, причому, тут краківсь
кий двір далеко не обмежувався тільки дипломатичними засобами. В перелі
ку Вінцентія названо три волинські і одне галицьке удільні князівства, тери
торія яких буде привертати увагу малопОльської верхівки і у більш пізній 
час. В цих планах, до речі, простежується прагнення Кракова взяти під кон
троль весь західнобузький торговельний шлях. Розглядаючи загальну кон
цепцію праці Вінцентія, польський дослідник А.Грабський пише, що Кадлу
бек “прагнув показати найдавнішу генеалогію залежності Русі від польської 
держави, тобто генеалогію такого стану справ, до якого прагнув Казимир”40. 
Все це, безумовно, призводило до негативного трактування подій Вінценті- 
єм, позначалося на загальному ставленні Кадлубка до сусідів, яких він ма
лює в своїй праці дуже темними фарбами.

У 1182 р., за розповіддю краківського хроніста, Казимир здійснює на
пад на Берестя, для чого використав як привід бунт місцевого населення 
проти власного володаря. Казимир заявив про своє прагнення повернути до 
влади у Бересті цього князя. На жаль, Вінцентій Кадлубек не дає достатньої 
інформації про те, що передувало цьому походові поляків на схід, однак 
розповідь хроніста все ж таки піднімає певну завісу над подіями, аналіз яких 
допомагає вивченню політичних процесів на Волині. Польський хроніст 
пише: “Вирішив (Казимир. -  О.Г.) повернути (місто. -  О.Г.) первородному 
синові своєї сестри (Агнеси. -  О.Г.) через помилку відкинутого братами, бо 
мати через причини прихованої ненависті заявила буцімто він не її син, а 
був підкладений їй, коли не було надії на нащадків. Ця обставина, хоча і не 
було проведено розслідування істини, багатьом здавалася такою, що пляму
вала її ім’я. Тому мешканці міста, вважаючи непристойним, щоб якийсь па
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серб головував над іншими князями, рішуче збунтувалися, а більше всього 
вожді війська”41.

Відзначимо одразу, що зараз науковці вважають, що наприкінці 70-х 
років в Бересті князем був старший син Ізяслава Мстиславича Святополк. 
Думку про те, що саме Святослав Мстиславич був ставлеником Казимира 
вперше висловив відомий знавець генеалогії польських князів О.Бальцер, а 
пізніше цю позицію підтримала Б.Кюрбіс42. У центрі уваги дуже цікавого 
фрагменту польської хроніки ми бачимо постать вдови князя Мстислава Ізя- 
славича Агнеси, яка, судячи з джерела, в той час займалася активною полі
тичною діяльністю. Текст дає додаткові підстави для сумнівів щодо закон
ності походження Святослава, який під приводом саме цього факту зазнав 
опору з боку братів. Під останніми Кадлубек міг розуміти лише двох живих 
на той час синів Агнеси: Романа і Всеволода. Вони ж пізніше неодноразово 
будуть згадуватися на сторінках хроніки. Події, описані Вінцентієм, безумо
вно, стосувалися не тільки порівняно невеликого Берестя, а фактично усієї 
Західної Волині, оскільки Святослав претендував на головування над цим 
регіоном. Про це прямо пише і сам Кадлубек. Під “вождями війська”, що 
виступило проти Казимира, хроніст, ймовірно, розумів представників берес
тейського боярства.

Н.І.Щавелева, відзначивши відсутність опису берестейських подій у 
давньоруських літописах, висловила сумнів у їх реальності, проте факт від
сутності інформації в одних джерелах не може бути аргументом для запере
чення можливості конкретних історичних подій4 . Наведений розгляд свідо
цтва хроніки у комплексі з аналізом свідчень давньоруських джерел про по
дії попереднього та наступного часу дає, навпаки, підстави для сприйняття 
подій у Бересті як реальних. Дуже короткі повідомлення про події в Бересті 
є і в польських “рочниках”. Зокрема, в “Рочнику капітульному” записано: 
“1182. Князь Казимир переміг русів”44.

Події 1182 р. знайшли відбиття в творі В.Н.Татіщева, який розповідає 
про конфлікт дорогичинського князя Василька Ярополковича з мінським 
Володимиром Володаревичем, який контролював також Берестя. Скориста
вшись підтримкою поляків, Василько переміг Володимира і посадив у Бере
сті свого швагра, мазовецького князя. Пізніше Володимир завдав Васильку 
поразку, що змусило того звернутися знову за допомогою до свого тестя 
князя Лешка. Допомога поляків, які знову розбили Володимира, цього разу 
дорого коштувала Василькові, який був вимушений віддати всі свої воло
діння Лешкові як компенсацію за зусилля поляків. Згодом князь Роман 
Мстиславич вигнав поляків з Берестя і приєднав місто до своїх володінь45.
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В цілому вчені до цих свідчень російського історика XVIII ст. став
ляться достатньо обережно46, хоча останнім часом О.В.Горовенко та 
О.В.Майоров віддають пріоритет у висвітленні берестейських подій 1182 р. 
не сучаснику подій Вінцентію, а пізньому ретранслятору -  В.Н.Татіщеву . 
Але інформація, яку зберіг останній в своїй праці, формувалася на підставі 
довільної передачі повідомлень про берестейські події, що передавалася від 
одного середньовічного хроніста до іншого. Така ситуація створює пробле
ми в пошуках раціонального зерна, первісних даних, які і складали інформа
ційну базу російського історика про конкретний епізод з політичного життя 
Побужжя початку 80-х років XII ст. До цього необхідно додати, що згаданий 
у В.К. Татищева Василько Ярополкович, який дійсно княжив у Бересті, пі
шов з життя наприкінці 70-х років XII ст., а тому не міг взяти участь у поді
ях 1182 р.48.

Отже, конфлікт довкола Берестя на початку 80-х років XII ст. мав да
леко не локальний характер. Він був спровокований давнішніми прагнення
ми червенського князя Святослава, який ще в 70-х роках намагався стати 
верховним князем у Західній Волині. Після смерті Василька Ярополковича, 
Святослав Ізяславич захопив Берестя і прагнув підкорити інших місцевих 
князів, для чого хотів використати допомогу краківського князя Казимира. 
Невипадково, що в Західній Волині знайшлися сили, які відкрито виступили 
проти малопольського володаря та його союзника. Очолив їх белзький князь 
Всеволод Мстиславич.

Кадлубек пише, що після того, як поляки взяли в облогу Берестя, “на 
допомогу місту підходить Всеволод, князь Белза, з усіма князями володи- 
мирськими, з галицькими (воїнами. -  О.Г.), з відбірними найманими війсь
ками, з тисячами партів (половців. -  О.Г.)”49. У Володимирі в той час сидів, 
як ми знаємо, Роман Мстиславич, про що нижче розповість і сам Кадлубек, 
проте навряд чи під “володимирськими князями” слід розуміти лише князя з 
вказаного міста. Скоріше йшлося про “Володимирію”, тобто Волинь, части
на князів якої підтримала белзького князя та його галицьких союзників. 
Участь останніх, цілком можливо, свідчила про реальність зазіхань Малої 
Польщі на Перемишльську землю Галичини, про що вище йшлося. Це є та
кож додатковим аргументом проти думки про локальний характер подій у 
Бересті.

Сам князь Роман, судячи з подальшого тексту польської хроніки, від 
військової конфронтації з поляками ухилився і вичікував подальшого розви
тку подій. Така тактика принесла князеві бажаний результат. Краківському 
палатіну Миколаю вдалося відбити напад Всеволода, а потім, попри відчай
душний опір берестян, все ж таки захопити місто і знову посадити там Свя-
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тослава, проте невдовзі того там було отруєно. “Провінцію загиблого Кази
мир, розраховуючи на підлеглість, віддає брату того (тобто Святослава. -  
О.Г.) князю Володимири Роману”, -  так завершує Вінцентій Кадлубек свою 
розповідь про берестейські події50. Проте, безумовно, польський автор вида
вав тут бажане для поляків за дійсне: передача Берестя Казимиром Роману - 
вимушений крок, а не успіх польського монарха.

Необхідно зазначити, що про події у Бересті розповідається і в анонім
ній “Великопольській хроніці”, написаній під впливом праці Кадлубка. Про
те автор цієї хроніки об’єднав повідомлення про берестейській похід з роз
повіддю про захоплення Галича Романом, яке сталося 1199 р. і висвітлене 
Вінцентієм далі51. Ян Длугош взагалі не писав про те, що сталося у Бересті, 
однак сліди розповіді Вінцентія про події 1182 р. можна знайти у розповіді 
Длугоша про них же під 1199 р.52.

Подальше втручання Казимира у справи Галичини Вінцентій поясню
вав реакцією краківського князя на попередні напади галицького князя Во
лодимира Ярославича на Польщу. Особливе невдоволення серед малополь- 
ської знаті викликала експедиція польського війська до Галича в 1189 р. То
ді Казимир, за даними Вінцентія, вигнав з міста угорців і передав його зга
даному Володимиру53. Цей захід не приніс Кракову позитивних наслідків і 
погіршив взаємини Малопольського князівства з Угорщиною. Більш того, 
проти Казимира був вчинений заколот, приводом для якого могли стати по
передні напружені відносини малопольських магнатів з новим галицьким 
князем Володимиром. Щодо оцінки останніх подій в літературі є певні роз
біжності. Зокрема, Г.Лябуда вважає, що напади Володимира сталися пізні
ше, під час другого перебування князя на галицькому троні в 90-х рр. XII ст., 
проте Б.Кюрбіс та Н.І.Щавелева доводять, на нашу думку, справедливо, ві
рогідність свідоцтв краківського хроніста54.

В 1191 р., скориставшись відсутністю Казимира у Кракові, місцеві ве
льможі на чолі з Генріхом Кетличем допомогли Мешку Старому та його си
ну Болеславу захопити місто. І тут на допомогу прихильникам Казимира II 
прийшли волинські дружини на чолі з володимирським князем Романом та 
белзьким князем Всеволодом. Знаменно, що польський хроніст Вінцентій 
Кадлубек, який дуже тенденційно (на користь, ясна річ, князя Казимира) 
описує події, був вимушений визнати, що тільки завдяки цій підтримці Ка
зимиру вдалося вигнати Мешка з Кракова і розбити заколотників. “Прибіч
ники Мешка, -  пише Вінцентій, -  довідавшись, що Казимир знову набрав 
сили і навіть з князем володимирським Романом і князем белзьким Всеволо
дом загрожує їм, під покровом ночі відступають”55.
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Інший польський хроніст Ян Длугош під 1191 р. доповнює інформацію 
Кадлубка, відзначаючи обставини, що передували заколоту Генріха Кетлича. 
Він повідомляє, що у переддень виступу краківських магнатів Казимир був 
на Русі, де виступив третейським суддею між Романом та Всеволодом, котрі 
сперечалися із-за кордонів між своїми володіннями56. Це свідоцтво для нас 
важливе, бо фіксує ще одну сторінку досить непростих взаємин між волин
ськими володарями. Події 1191 р. сприяють зміцненню тісних взаємин Ма
лої Польщі та Волині. Свідченням цього є те, що невдовзі після повернення 
до Кракова Казимир II захоплює Генріха Кетлича і відправляє його у ви
гнання на Русь до князя Романа57.

У 1192-1193 рр. малопольські війська Казимира вдерлися в землі ятвя- 
гів. Вінцентій Кадлубек називає їх “полещанами (Роїехіапі)”. Поява поляків 
в цьому регіоні, безумовно, викликала неспокій у руських князів. Зокрема, з 
того ж джерела відомо, що на допомогу ятвягам прийшов невідомий на ім’я 
князь Дорогичина, місто якого нападники розорили58. Джерела, на жаль, не 
повідомляють про конкретну реакцію на цей похід Романа, проте є всі під
стави вважати, що вторгнення польських військ зачіпало інтереси Волині в 
Побужжі. Вірогідно, з певних тактичних міркувань, волинський князь все ж 
вирішив в цей час не загострювати відносин з західним сусідом.

У 1195 р. князь Роман запропонував своїм малопольським союзникам 
-  малолітнім синам нещодавно померлого князя Казимира Лешку і Конраду 
виступити разом проти київського князя Рюрика Ростиславича, однак над 
ними у цей час висіла реальна загроза втрати власного трону. Кракову знову 
загрожував великопольський князь Мешко Старий. Тому сам Роман був ви
мушений надати Казимировичам допомогу59.

13 вересня 1195 р. біля містечка Єнджеїв на 80 кілометрів північніше 
Кракова60, на березі річки Мозгава, відбулася запекла, жорстока битва між 
військами великопольського князя Мешка та його суперників Лешка, Кон
рада та Романа Мстиславича. Події на Мозгаві знайшли докладне, але 
неоднозначне висвітлення в джерелах. Кадлубек розповідає про величезні 
втрати ворогуючих сторін, про загибель сина Мешка Старого -  Болеслава, 
про тяжке поранення Романа. Останнє викликало смятіння в лавах волинян, 
котрі відступили з поля бою. Проте, як далі розповідає Вінцентій, 
великопольський князь, засмучений великим горем, також покинув поле 
битви.

Непевна ситуація змусила вночі краківського єпископа Пелку 
розшукувати Романа, бо в таборі Казимировичів стали поширюватися чутки 
про загибель волинського союзника. Єпископ знаходить Романа, який, 
незважаючи на власні рани і великі втрати волинян, погоджується



повернутися на поле битви. Проте до відновлення бойових дій наступного 
дня справа не дійшла61.

Київський літопис відзначає, що перед битвою Мешко запропонував 
Романові бути посередником між ним і племінниками, але той відмовився. 
Ця відмова, на нашу думку, була викликана розумінням волинського князя, 
що укладення будь-якої угоди між польськими володарями не призведе до 
стабільності в Польщі, не створить умови для посилення його впливу на 
краківських князів. “Роман же, -  пише далі літопис, -  не послушдв и\ н ни 
муже СВОИХ и ДА ему полк н удАрншдся Ляхове с Русью Н ПОТОПТАШД 
Мєжька Романа н нзбнша полку его Русн много н Ляхов свонх(тобто 
війська союзників Романа Казимировичів. -  О.Г.), а сам утече к 
КАЗнмнричАм в город (Краків. -  О.Г.), и оттудд, вземше н, дружннА его 
несошд к Володнмерю””62.

В літературі, на підставі зазначеної інформації зустрічається погляд, 
що під Мозгавою Роман зазнав поразки63. Проте, як писав автор цих рядків у 
своїх попередніх працях, польські джерела у висвітленні подій є більш 
об’єктивними, ніж Київський літопис64. Ця частина літопису була написана 
наближеним до противника Романа князя Рюрика монахом Мойсеєм. До 
цього слід додати, що книжник Мойсей багато в чому сприймав події в 
Польщі за наслідками їх для волинян: тяжким пораненням самого Романа, 
великими втратами у війську князя. Автори польських “рочників” дають 
близьку до опису Вінцентія Кадлубека характеристику бойових дій на річці 
Мозгаві. Більшість з них вважає, що у битві князь Лешко отримав перемогу 
над своїм великопольським суперником. Зокрема, “Рочник траський” дає 
наступну інформацію: “1195. Війна біля Мозгави між Мешком та Лешком. 
Лешко перемагає, а Болеслав гине”, “Рочник краківський” повідомляє: “В ті 
часи війна розпочинається між Мешком та Лешком. Лешко перемагає, 
Болеслав же гине”65. В обох пам’ятках, зрозуміло, мова йде про сина Мешка 
Болеслава, якого було смертельно поранено у битві.

Отже, якщо з військової точки зору ні одній з сторін у битві під Мозга
вою не вдалося довести свою перевагу, то в політичному плані її результати 
були позитивними як для нащадків Казимира II, котрі зміцнили свої позиції 
у Малій Польщі66, так і для Романа, який посилив свій вплив на Краків, що 
надавало йому можливості для продовження боротьби як в південнорусько- 
му регіоні, так і в забузькому ареалі.

Хроніка Вінцентія Кадлубка містить унікальну і докладну інформацію 
про обставини другого зайняття Романом галицького престолу наприкінці 
1199 р.67, хоча при розгляді її у черговий раз необхідно нагадати про значну
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упередженість краківського хроніста щодо викладу подій на Русі. “В цей 
час, -  починає розповідь Кадлубек, -  помер князь Галіції Володимир, який 
не залишив по собі спадкоємців. Тому руські князі, хто за допомогою сили, а 
інші завдяки хитрощам, а деякі обома засобами прагнуть зайняти вільне кня
зівство”68.

На підставі цього уривку можна зробити висновок, що на той час вже 
не було на світі двох синів Володимира -  Василька і Володимира. Проте, як 
зазначає М.С.Грушевський, це не зовсім так, оскільки про них є згадка під 
1218 р. в одній з австрійських хронік69. Якщо остання інформація правомір
на, то можна припускати, що нащадки Володимира Ярославича тривалий 
час перебували в заточенні в Угорщині і абсолютно випали з політичного 
життя на Русі. Однозначно, угорська королівська адміністрація, яка претен
дувала на Галичину, зовсім не хотіла появи на політичній арені легітимних 
претендентів на галицький стіл. Можливо, що саме з подачі угорців поши
рювались чутки про смерть братів Володимировичів.

Вінцентій не повідомляє, хто були наприкінці XII ст. князі -  претенде
нти на Галич, але, судячи з подій 1187-1189 рр., а також часів вже після сме
рті Романа Мстиславича в 1205 р., можна припустити, що до цього гурту 
мало відношення багато південноруських володарів. У розповіді Вінцентія 
серед претендентів особливо виділяється постать Романа, “найближчого су
сіда”. Хроніст відзначає, що через нестачу власних сил волинський князь 
звернувся за допомогою в Краків, де місцевий князь Лешко схвально відреа- 
гував на бажання Романа сісти в Галичі. Під час переговорів, за версією 
польського автора, Роман обіцяв визнати себе намісником малопольського 
володаря в Галичині. І в цій інформації, і в подальшій розповіді Кадлубек 
прагне довести доцільність дій краківського князя по відношенню до волин
ського князя, підкреслює великий тріумф, який начебто мали польські воїни 
по завершенню походу до Галича70 .

Слід зазначити, що позиція польського автора дуже суперечлива, оскі
льки він писав про ці події вже після конфлікту Лешка і Романа в 1205 р.71, а 
тому ставлення його до волинського князя вкрай негативне. Вінцентій особ
ливу увагу приділяє описові жорстокостей Романа щодо галицьких магнатів, 
що сталися після оволодіння князем Галича. На жаль, в історіографії, яка 
давно визнає тенденційність інформації Кадлубка про Русь, саме під впли
вом його твору існує, на наш погляд, дещо однобоке уявлення про вкрай ан
тагоністичні відносини між новим галицьким князем і боярством краю. В 
Галичі, пише російський історик Л.М.Гумільов, Роман “настільки запляму
вав себе такими жорстокостями, що руський літописець вважав за потрібне 
не згадувати ці факти”72. Безумовно, у Романа в Галичині було чимало супе
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рників, проте ще з часів його першої спроби сісти в цьому краї у нього і тут 
серед місцевого боярства було чимало прихильників. Багато галичан, за по
відомленнями літопису, покинули у 1189 р. Галич разом з Романом і знай
шли притулок в його володіннях. Саме вони разом з волинянами у подаль
шому будуть опорою в походах Романа в Середнє Придніпров’я та проти 
половців на початку XIII ст., а пізніше, незважаючи на протидію інших бо
ярських таборів, зорієнтованих на інших політичних лідерів, надаватимуть 
підтримку його синам Данилу та Васильку.

В хроніці Вінцентія, як вище вже йшлося, є важлива інформація про 
серйозну допомогу Роману у переддень зайняття ним галицького столу з бо
ку Малої Польщі73. Приєднанню Галича сприяла і вигідна для Романа ситу
ація в Угорщині, де після смерті Бели III (1196 р.) розпочалася війна між йо
го синами Емеріком і Андрієм74. В польській літературі, виходячи з свідоцтв 
Вінцентія, часто зустрічається погляд про залежність Галичини від Кракова, 
Романа від Лешка після 1199 р.75. Проте таке твердження далеке від істори
чних реалій, оскільки на той час об’єднане Галицько-Волинське князівство 
було значно сильнішим за Малопольське князівство, володар якого, за спо
стереженнями Г.Лябуди, вже в другій половині 1199 р. втратив Краків і пе
рейшов на князювання до Сандомиру. Верховним князем Польщі (принцеп- 
сом) та краківським князем став дядько Романа по матері, вже згаданий ви
ще великопольський володар Мешко III Старий76. Останній князював в Кра
кові до 1202 р., і з ним у галицько-волинського князя, схоже, розвивалися 
нормальні стосунки. Ця обставина сприяла проведенню активної діяльності 
Романа в Придніпров’ї в перші роки XIII ст.

Аналіз суперечливої та тенденційної розповіді Вінцентія про утвер
дження Романа в Галичі дає підстави думати, що бажання Лешка допомогти 
тому в оволодінні підкарпатським краєм в Кракові сприймалося прихильно 
далеко не всіма місцевими магнатами. Вірогідно, головним аргументом ма- 
лопольського князя для переконання своїх вельмож було бажання зміцнити 
дружні стосунки з руським союзником, а також прагнення використати вій
ськову експедицію для посилення позицій Малої Польщі на сході.

Матеріал Вінцентія свідчить, що завоювання галицького трону далося 
Роману не дуже легко, оскільки цьому чинила рішучий опір частина галиць
кого боярства. Зазначимо, що в цій розповіді Кадлубек значно перебільшує 
роль свого патрона Лешка, якому приписує всі заслуги під час походу мало- 
польського та волинського князів на Галич. Очевидно, що Лешко надав Ро
ману якійсь військовий контингент, що не могло вплинути на подальшу сис
тему взаємин між князями77.
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Значно більш реалістичною є остання фраза про Романа у творі поль
ського хроніста: “Отже, побудувавши на нещасті інших своє щастя, він за 
короткий час досяг настільки багато, що став повновладним володарем 
майже над усіма руськими землями і князями”78. Зазначимо, що цей запис в 
хроніці, вірогідно, з’явився під впливом повідомлень про діяльність Романа 
на Київщині на початку XIII ст. і, безумовно, є перебільшенням хроніста.

У 1205 р. у Польщі біля польського міста Завихоста загинув князь Ро
ман Мстиславич. Щодо цього останнього походу Романа в сучасній історіо
графії поширена версія про те, що він переслідував далекосяжну мету: праг
нув втрутитися у конфлікт між двома германськими угрупованнями -  Гоге- 
нштауфенів та Вельфів. Галицький князь, згідно прихильників такого погля
ду, хотів підтримати короля Філіпа Швабського проти герцога Оттона, сою
зником якого і був Лешко Бялий. Автором такого погляду був польський іс
торик церкви В.Абрахам, якого згодом підтримав С.Томашівський79. 
М.Чубатий зробив спробу значно розширити аргументацію попередників, 
для чого прагнув використати матеріали “Діянь єпископів хальберштатсь- 
ких”80 (на які вперше звернув увагу В.Абрахам) та ув’язати західну політику 
Романа з тогочасною діяльністю католицької церкви та папи Інокентія III8 . 
Необхідно зазначити, що в “Діяннях єпископів хальберштатських” немає 
свідоцтв, які можна було б коректно використати для доказу якихось конта
ктів галицько-волинського князя з германськими володарями, оскільки там 
лише йдеться про зіткнення східногерманського герцога Оттона з якимись 
слов’янськими племенами у 1203 р. В сучасній літературі точку зору про 
участь Романа в конфлікті Вельфів та Гогенштауфенів активно підтримав 
фахівець з історії зовнішньої політики Русі В.Т.Пашуто, який робить спробу 
віднайти мотивацію походу Романа на захід у його стосунках з Поморським 
князівством 82. Прихильник цієї концепції О.В.Назаренко підкреслює, що 
факт наявності згадки про Саксонію в хроніці Альбріка є вже достатньою 
підставою для того, щоб не сумніватися в можливій спрямованості походу 
Романа Мстиславича саме в Німеччину в 1205 р.83.

Таким чином, з означеного бачення істориками подій червня 1205 р. 
складається враження про величезні масштаби європейської політики Рома
на (особливо якщо до них додати її “візантійські компоненти”84), хоча відра
зу відзначимо, що конкретна політична ситуація в Центрально-Східний Єв
ропі дозволяє думати, що такі уявлення про діяльність князя не є нереаль
ними.

Проте ця концепція, враховуючи її особливу поширеність серед істо
риків, потребує на більш детальний розгляд. Створена вона була в основно
му на підставі повідомлення французької хроніки монаха Альбріка85, яку він
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написав у 60-ті роки XIII ст. в абатстві Тріумфонтіум (“Трьох джерел”) у 
провінції Шалон на річці Марні. Інформацію про Східну Європу для своєї 
праці Альбрік одержав у значній мірі від папського легата Якова з Пренеста, 
який в 40-х роках XIII ст. відвідував Угорщину86.

Під 1205 р. Альбрік розповідає про похід Романа: “Король Русі за 
ім’ям Роман від своїх земель вирушив, через Польщу прямував до Саксонії і, 
як удаваний християнин, прагнув зруйнувати храми, але два брати Лешко і 
Конрад над рікою Віслою за повелінням Господа його поразили та вбили і 
всіх, хто до нього приєднався, або були розігнані, або їх знищили”87.

При описі смерті Лешка Бялого, яка сталася через двадцять два роки 
після цього (1227 р.), французький хроніст знову згадує про перемогу кра
ківського князя і його брата над Романом, але, що дуже важливо, обставин 
цієї перемоги не повідомляє88. Повертаючись до першої інформації Альбрі- 
ка, треба відзначити, що загалом вона несе досить тенденційне навантажен
ня. Давньоруський князь зображується в ній як “удаваний християнин”, 
якому хроністом приписується прагнення здійснити найтяжчий злочин - 
руйнацію християнських храмів. Створюється враження, що матеріал про 
конфлікт Романа з польськими князями у хроніці вторинний, що він виник 
під сильним впливом якогось протографа, вірогідно, польського походжен
ня. І тут слід відзначити, що в хроніці є ще повідомлення з польської історії
XIII ст.89, що говорить про можливе використання Альбріком сучасних йому 
польських середньовічних пам’яток, зокрема “рочників”. На нашу думку, 
великий інтерес істориків до свідоцтва французького хроніста про Романа 
Мстиславича викликаний багато в чому “екзотичністю” для Русі джерела 
подібного походження90.

Основне джерело з історії Польщі цих років -  хроніка Вінцентія Кад- 
лубка -  не зберегла відомостей про похід Романа Мстиславича, хоча дослід
ники поділяють точку зору, що краківський єпископ, безумовно, знав про 
нього, і на його трактування взаємин Русі і Польщі, його ставлення до схід
нослов’янського князя істотно вплинули саме події 1205 р.91.

Свого часу А.Бельовській, відомий дослідник і видавець польських се
редньовічних джерел, висловився на користь того, що докладне повідомлен
ня про загибель Романа в “Рочніку капітульному краківському” належить 
саме Вінцентію: “Романа, наймогутнішого князя Рутенів, який піднявся у 
своїй гордині і похвалявся безмежно великим за чисельністю військом, си
нами князя Казимира Лешком та Конрадом за допомогою Всевишнього, 
який своїми чеснотами підтримує тих, хто стоїть високо, могутніх трощить, 
а повалених піднімає, у битві біля Завихоста було вбито. Тоді ж за допомо
гою Всевишнього навіть у небагатьох, які залишились у війську означених
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князів, яке через величезну втому та рани поверталося додому, хоробрість 
настільки збільшилася, що коли вони сміливо напали на незліченні фаланги 
Романа, котрий підступно вирішив погубити Польщу, то примусили на вте
чу двадцять одну тисячу воїнів. Після нечуваної різні ріка Вісла переповни
лася кров’ю і вийшла з берегів, вода в ній стала червоною, і була в ній вели
ка кількість трупів воїнів, які пали від руки переможців -  поляків”92.

В хроніці Дзежви вміщена наступна інформація: “В цей же час Роман, 
могутній князь Рутенів, зібрав величезне військо і князю Лешкові відмовля
ється платити данину, нахабно виступає проти його влади і несподівано 
вступає в польські землі. Коли про це почув Лешко, він з невеликим загоном 
воїнів прямує під Завихост, де захоплює, розбиває і перемагає. Рутени, що 
спочатку вели себе самонадіяно, були ранені та вбиті, інші знайшли спасіння 
у втечі” 3.

Аналогічне повідомлення вміщено у більш пізній “Великопольській 
хроніці”, де додається про те, що чимало “рутенів” потонуло в Віслі, та про 
загибель Романа на полі битви94.

Більшість “рочників” обмежилися Досить короткими повідомленнями 
про смерть Романа. Так, наприклад, в “Рочнику короткому” повідомляється: 
“Роман, найхоробріший князь рутенів, із своїм військом від рук братів Леш
ка і Конрада, синів Казимира, загинув під Завихостом”95. Близький за зміс
том текст вміщено в “Рочнику краківському”: “Роман, князь Рутенів загинув 
разом з своїм військом при Завихості”96 . Відомості “Рочника траського”, 
“Календаря краківського” та “Рочника малопольського”, де також розпові
дається про загибель Романа з військом під Завихостом, відзначають час за
гибелі Романа, який припав на свято католицьких святих Гервасія і Протасія 
(19 червня). “Роман, князь Рутенів з своїм військом, -  повідомляє перше з 
джерел, -  загинув під Завихостом на свято мучеників Гервасія та Прота
сія . В “Календарі краківському” йдеться: “В тринадцяти календи (липня, в 
свято. -  О.Г.) мучеників Гервасія та Протасія, 1205 (рік. -  О.Г.) Лешко і Ко
нрад, князі Поляків, перемогли Романа та велике військо Рутенів біля Зави- 
хоста”98. Важливо відзначити, що в цих джерелах відсутні будь-які конкрет
ні свідчення про обставини загибелі князя Романа. В деяких джерелах поми
лково вказана дата цієї події: в “Рочнику гурношльонському” -  1196 р., а в 
“Рочнику куявському” -  1202 р.99.

Порівняння цих свідоцтв із вищезгаданою звісткою французького хро
ніста Альбріка показує їх схожість і за духом, і за змістом, хоча деякі поль
ські повідомлення більші за обсягом. Єдине, що в останніх відсутня інфор
мація про Саксонію. Це порівняння дає всі підстави зробити припущення, 
що текст французького хроніста було написано на підставі цих джерел. По
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ява ж у самому повідомленні Альбріка згадки про Саксонію могла з’явитися 
в його творі під впливом сучасних йому подій, а саме активних зовнішньо
політичних акцій сина Романа Данила в Центральній Європі в середині XIII 

100ст.
Досить докладно розповів про похід Романа Мстиславича польський 

хроніст XV ст. Ян Длугош. Хроніст вважає, що причини загострення стосу
нків Романа з Лешком пов’язані з претензіями руського князя на Люблінсь
ку землю, яку він хотів отримати як відшкодування за втрати, які поніс під 
час походу на Мозгаву в 1195 р. За свідоцтвом Длугоша, напередодні походу 
у Романа виник конфлікт з володимирським єпископом, у якого Роман хотів 
отримати благословення на здійснення виправи проти поляків. Ян Длугош 
пише про місячну облогу Романом міста Любліна, збирання війська краків
ськими князями Лешком і Конрадом біля Сандомира проти руських полків і 
про розгром останніх під Завихостом101.

Львівський дослідник В.П.Пшик справедливо відзначає, що в історіо
графії існують три головні версії щодо походу Романа в червні 1205 р. Пер
ша версія зводиться до того, що Роман хотів здійснити далекосяжну акцію в 
Германію. Згідно другої, західноруський князь був одним з учасників конф
лікту між польськими князями. Третя визначає головною метою виправи 
Романа бажання князя захопити малопольське місто Люблін102. Саме остан
ньої версії і дотримується В.П.Пшик, який для аргументації на її користь 
вважає за можливе використання свідоцтв Яна Длугоша103. Не відкидаючи 
такий напрям наукового пошуку, необхідно відзначити при аргументуванні 
цієї позиції важливості відпрацювання механізму жорсткого критичного 
аналізу тексту польської пам’ятки. Більш незаперечливою є реконструкція 
подій дослідником, що побудована на співставленні політики Романа, Дани
ла та Лева Даниловича по відношенню до Сандомирської та Люблінської 
землі протягом майже 100 років.

Це спостереження дає додаткові аргументи на користь думки про пра
гнення Романа підкорити собі найближчі до Волині землі Малої Польщі. 
Особливої ваги така гіпотеза набуває, якщо прийняти до уваги погляд 
Г.Лябуди про належність Кракова перед походом Романа на захід Владисла
ву Ласконогому та про союзницькі відносини останнього в першій половині 
1205 р. з галицько-волинським князем проти Лешка та Конрада Казимиро- 
вичів, яким належали Сандомирщина та Люблінщина. В основу розповіді 
хроніки Длугоша покладено більш ранні свідоцтва польських хронік і роч- 
ників, проте вони в цій хроніці набули фантастичного і різко тенденційного 
щодо Русі характеру.
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Авторитетний дослідник хроніки Длугоша польський історик 
А.Семкович вважав, що середньовічний історик мав можливість черпати до
даткову інформацію з джерел, які не збереглися. Тому цілком вірогідним 
виглядає історія про конфлікт Романа з володимирським єпископом, розпо
відь про територіальні претензії галицького князя на польські землі. Проте 
польський дослідник визнає, що дуже важко зрозуміти, що Длугош взяв з 
попередніх джерел, а що вигадав сам104. Аналогічно до праці Длугоша висві
тлюються події 1205 р. і в хроніці М.Стрийковського105.

Розгляд латиномовних джерел дає підставу вважати слушною думку 
українського дослідника М.С.Грушевського та польської дослідниці
А.Вількевіч-Вавжиньчикової, які відзначили тенденційність і декларатив
ність відомостей про події 1205 р. в хроніці Альбріка і в польських 
пам’ятках і наголосили на необхідності при розгляді цього сюжету зосере
дити головну увагу на аналізі повідомлень давньоруських літописів 06.

Аналіз повідомлень про Русь і руські князівства в польських хроніках і 
анналах XII -  початку XIII ст. свідчить про важливість цієї інформації для 
вивчення історії східноєвропейського слов’янства. Без врахування цих важ
ливих, а інколи унікальних даних польських пам’яток не можна у повній мі
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