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У статті на базі українських і польських джерел автор розглядає історію території Волинської землі. 
Хронологічні межі статті охоплюють перші десятиліття ХІІІ ст. Найбільше уваги приділено розгляду 
громадянської війни на Південно-Західній Русі. 
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Головко А. Б. Волынская земля на первом этапе гражданской войны в Юго-Западной Руси 
(1205−1214 гг.). В статье на базе украинских и польских источников автор рассматривает историю территории 
Волынской земли. Хронологические пределы статьи охватывают первые десятилетия ХІІІ в. Наибольшее 
внимание уделено рассмотрению гражданской войны на Юго-Западной Руси. 
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Golow ko O. B. Volyn on the First Stage of Civil War in to South-West Rus (1205–1214). In the article on the 
base of the Ukrainian and Polish sources an author is examine history of territory of Volhynia earth. The chronologic 
limits of the article engulf a 13-th item the first decades Most attention is spared consideration of civil war on to South-
West Rus.  

Key words: conflict, state, opposition. 

Постановка наукової проблеми та її значення. У сучасній українській медієвістиці багато 
уваги приділено історії Волинської та Галицької земель, особливо діяльності тут нащадків князя 
Романа Мстиславича, його вдови княгині Ганни й синів Данила та Василька. На нашу думку, такий 
великий інтерес обумовлений декількома причинами.  

Перша з них пов’язана з тим, що, попри певні досягнення, у радянський час історія середньо-
вічної Волині та Галичини вивчалася недостатньо, а чимало тем або замовчувалися, або висвітлюва-
лися тенденційно. Передусім це стосувалося питань державно-політичного розвитку й етнічних 
процесів у краї, впливу Волині та Галичини часів княжої доби на становлення України. 

Друга обставина викликана тим, що на кінець ХХ – початок ХХІ ст. припала низка ювілеїв, 
пов’язаних із пам’ятними датами історії цього періоду: 1999 р. – 800-річчя утворення єдиного Галиць-
ко-Волинського князівства, або Галицько-Волинської держави; 2001 р. – 800-річчя з дня народження 
видатного державного діяча князя, а згодом короля Данила Романовича; 2003 р. – 850-річчя з дня на-
родження князя Романа Мстиславича, 800-річчя з дня народження брата Данила Василька, 750-річчя 
коронації Данила Романовича; 2005 р. – 800-річчя з дня трагічної загибелі Романа Мстиславича біля 
міста Завихост; 2006 р. – 800-річчя першої згадки про місто Львів. Слід зазначити, що особлива увага 
сучасних істориків до коронації Данила не завершилася у 2003 р., коли у Львові відбулася Міжна-
родна наукова конференція, присвячена цій даті. Ураховуючи необхідність продовження досліджен-
ня події, у 2008 р. українські й польські історики в польському містечку Дорогичині провели 
ІІ Міжнародну наукову конференцію, у ході якої, крім обговорення важливих доповідей з історії Га-
лицько-Волинської держави, було піднято питання про необхідність створення Асоціації науковців, 
які досліджують середньовічну історію Волині й Галичини.  

Потрібно зазначити ще одну причину підвищеного інтересу істориків багатьох країн до історії 
Галицько-Волинської держави, яка обумовлена важливістю її в історії і України, і сусідніх країн – 
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Польщі, Білорусі, Литви, Молдови й Румунії. Значна частина території цих сучасних європейських 
країн уходила до складу держави Романа та його синів Данила та Василька. 

Події, які розпочалися в Південно-Західній Русі після загибелі в Польщі у червні 1205 р. 
галицько-волинського князя Романа Мстиславича, нагадували ситуацію, спостережену в Галичині 
наприкінці 80-х – на початку 90-х років ХІІ ст. [8, 202–213]. Фактично  в краї розпочалася друга, але 
набагато масштабніша і триваліша за першу, війна за „галицьку спадщину”. Відомий учений ХІХ ст. 
М. П. Дашкевич писав: „Новий порядок, створений Романом, утримувався силою його особи і ще 
довго потребував підтримки його самого і ще особи подібного йому. Роман, на нещастя, незабаром 
помер, залишив свого малолітнього нащадка під опікою матері, котра не змогла звичайно подолати  
величезну кількість труднощів. І от справа руйнувалась вслід за його відходом до могили, і південно-
західна Русь повернулася до попереднього порядку роздробленості” [12, II].  

В. Т. Пашуто назвав події на Волині й у Галичині після смерті Романа Мстиславича феодальною 
війною [19, 194]. Проте, на нашу думку, більше підстав їх характеризувати як громадянську війну, 
оскільки в конфліктах активну участь брали не тільки феодали, а й ремісничо-купецьке населення 
міст та селяни [8, 171–172]. Громадянська війна в Південно-Західній Русі тривала до середини              
40-х років ХІІІ ст., а саме до моменту перемоги Романовичів над військами угорського короля Бели, 
його союзника малопольського князя Болеслава Сором’язливого та колишнього чернігівського князя 
Ростислава в битві під Ярославом (17 серпня 1245 р.). 

Мета статті – розгляд питання про політичну боротьбу на Волині за гегемонію в краї після 
смерті князя Романа Мстиславича, участь представників волинської правлячої еліти в політичних 
конфліктах у сусідній Галицькій землі в другій половині першого – першій половині другого десяти-
ліття ХІІІ ст. Ця тема розглядалася у працях багатьох істориків, проте на недостатньо докладному 
рівні [4; 8; 11−13; 17; 19; 21; 23−26 й ін.], що не дає можливості для узагальнення питання про 
значення і місце Волині в цілому в політичних процесах та подіях у Південно-Західній Русі в першій 
половині ХІІІ ст. 

Виклад основного матеріалу й обґрунтування результатів дослідження. У нащадків Романа 
Мстиславича його вдови княгині Ганни та малолітніх синів Данила й Василька в їх змаганнях за 
збереження та відновлення позицій у краї виявилося чимало серйозних суперників. Крім могутніх 
боярських родів Галицької землі, які не хотіли сильної князівської влади в краї, до табору про-
тивників Романовичів належали численні південноруські князі. Серед них слід назвати колишнього 
тестя Романа Рюрика Ростиславича, чернігівських Ігоревичів, волинських удільних князів, які 
претендували на верховну владу на Волині, а потім стали думати і про можливість поширення свого 
контролю на Галич. Серед останніх згадуємо белзького князя Олександра Всеволодовича і його 
брата Всеволода, східноволинських князів Інгваря та Мстислава Ярославичів. А угорський король 
Андрій ІІ та краківський князь Лешко Бялий побачили в цей час реальну можливість для реалізації 
програм захоплення земель Південно-Західної Русі, які прокламували їх батьки король Бела ІІІ і 
князь Казимир ІІ Справедливий [8, 190–191, 202]. 

Безумовно, політична криза у волинській частині держави, яка перейшла від Романа до його 
нащадків, була меншою, проте в міру розгортання протистояння Галицькій землі ситуація на Волині 
також почала загострюватися. Перш ніж перейти безпосередньо до аналізу подій на Волині, потрібно 
зазначити, що в середині першого десятиліття ХІІІ ст., крім того, що Романовичі були князями-сень-
йорами у Волинській землі-князівстві, під їх безпосереднім контролем на Волині знаходилися Воло-
димирська, Берестейська, Угровеська і, вірогідно, Червенська волості, тобто ті території, які 
належали до червня 1205 р. князю Роману Мстиславичу.  

Восени – на початку зими 1205 р. до Галича підійшло військо князів Рюрика Ростиславича та 
чернігівських Ольговичів, які хотіли поширити на Південно-Західну Русь свою владу. Нова ситуація 
в краї позначилася на активізації східної політики Польщі та Угорщини. На момент появи коаліції 
Рюрика під Галичем тут їх зустріла велика армія угорського короля Андрія (Ендре, Андраша ІІ). 
Вірогідно, що певну інформацію про підготовку нападу Рюрика та його союзників Андрій ІІ отримав 
від вдови Романа Ганни, з якою десь восени 1205 року він зустрічався в прикордонному галицькому 
місті-фортеці поблизу Перемишля – Саноку [2, 717; 3, 32]. Спроба Рюрика й Ольговичів завоювати 
Галицьку землю у другій половині 1205 р. закінчилася безрезультатно. 

Після смерті князя Романа головною політичною фігурою, яка протягом тривалого часу боро-
лася за збереження його спадщини за малолітніми синами, стала саме його вдова Ганна. Як показує 
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аналіз подій перших десятиліть ХІІІ ст., незважаючи на величезні труднощі, княгиня відігравала до 
моменту змужніння Данила та Василька (до кінця другого десятиліття ХІІІ ст.) значну роль у подіях 
у краї як лідер потужного політичного табору [20, 57–64]. 

Угорський король із династії Арпадів Андрій ІІ був родичем Роману Мстиславичу [18, 347], але, 
без сумніву, не родинні зв’язки стали причиною того, що під час переговорів угорського короля та 
галицької княгині-регентші було позитивно вирішено питання про визнання права на збереження за 
нащадками Романа князівства померлого князя. Аналіз подальших подій середини першого десяти-
ліття ХІІІ ст. також дає підстави сумніватися в якоїсь особливій доброзичливості Андрія ІІ до Рома-
новичів. Угорський король у своїй східній політиці ставив передусім власні цілі, бо прагнув 
підкорити Угорщині багаті західноруські землі. Не випадково, що саме в 1206 році Андрій уніс їх до 
свого титулу та оголосив себе „королем Галичини і Волині (Galiciae Lodomeriaeque)” [3, 348]. Проте 
для нас важливо, що саме під час переговорів у Саноці угорський король фактично визнав права 
Романовичів на спадщину Романа, а княгиню Ганну як володарку Галицько-Волинського князівства 
– регентшу при малолітних синах [19, 146]. 

Наступного 1206 р. в Галичі різко зростає опозиція до Ганни та її малолітніх синів. У Галичі 
з’явився один із найбільших противників покійного Романа з кола галицьких бояр Володислав Кор-
мильчич, який до цього перебував у вигнанні [2, 718]. Вірогідно, що саме галицькі бояри з табору 
Володислава звернулися за допомогою до чернігівських князів. Останні створюють нову коаліцію, 
на чолі якої стоїть князь Всеволод Святославич Чермний [22, 19], до неї входять путивльський князь 
Володимир Ігоревич із братами Романом і Святославом [22, 19], смоленський князь Мстислав 
Мстиславич [22, 39], а також половецькі орди. Під час переходу війська через Київську землю до цієї 
армії приєднуються дружини київського князя Рюрика Ростиславича та загони берендеїв. Учасники 
коаліції, судячи з інформації Суздальського літопису, домовилися про узгодженість дій із поляками, 
які повинні були напасти на волинські володіння Романовичів [1, 426]. Військо південноруських 
князів вірогідно підійшло до Галича наприкінці весни – на початку літа 1206 р.  

Д. Зубрицький та І. Шараневич висловили думку, що на Волинь мав здійснити похід велико-
польський князь Владислав Лясконогий, проте в подальшій історіографії ця точка зору не була 
прийнята [13, 33; 21, 68]. Очевидно, що на Волинь вирушили польські полки краківського князя 
Лешка Бялого [11, 19; 19, 194]. Суздальський літопис повідомляє: „Слышав же Галичане с Романо-
вичема, аже идеть роть на ня силна отвсюду, и убояшася зело, и послашася к королеви, помочи 
прося у него” [1, 426]. Прихильники Романовичів знову звертаються за допомогою до угорського 
короля [1, 426–427], а через деякий час (приблизно в середині літа 1206 р.) Ганна із синами 
„бежаста из Галича в Володимерь в вотчину свою” [1, 427].  

Дізнавшися про підготовку масштабного наступу на володіння Романовичів, король Андрій ІІ з 
військом вступив на Русь. Десь літом, а може, на початку осені 1206 року, угорські та польські полки 
зустрілися на Волині. Вірогідно, відчуваючи перевагу угорців, польські воєводи не наважилися на 
зіткнення і уклали із суперниками угоду, яка передбачала, як доводить М. Ф. Котляр, опіку володарів 
над малолітніми синами Романа [16, 170–171]. 

У цей час за допомогою Владислава Кормильчича Ігоревичам удалося захопити Галич. Запро-
шуючи цих князів до Галича, місцеві бояри менше прагнули до того, щоб чернігівські князі стали 
справжніми господарями в Галичині, проте на першому етапі свого перебування в Південно-Західній 
Русі Ігоревичі знайшли в особі галицьких магнатів тимчасових союзників, які були зацікавлені в 
ліквідації влади Романовичів не тільки в Галичині, а на й Волині.  

„И еще же хотящю Володимеру искоренити племя Романово, поспивающим же безбожным 
Галичаном…”, – пише літопис про прагнення глави клану Ігоревичів фізичного знищити вдову Ро-
мана та її двох малолітніх синів, проте головним, безумовно, для Володимира Ігоревича було 
посадити у волинському Володимирі свого брата Святослава [2, 718]. О. Андріяшев відзначав, що на 
Волині Ігоревичі знайшли серед місцевих магнатів собі спільників, які шляхом зміни володаря 
хотіли зміцнити свої позиції [4, 155]. М. Ф. Котляр, розвиваючи цю думку, пише, що саме сила цієї 
партії на Волині змусила Ганну та її синів тікати з Володимира [17, 101]. Проте головною причиною 
подальшого відходу Романовичів із Володимира, на наш погляд, слід вважати не дії бояр-зрадників 
Мстибога, Мончюка та Микифора, які, за Галицько-Волинським літописом, „предаху хотяху град” [2, 718], 
а похід нового галицького князя Володимира Ігоревича, про який розповідає Суздальський літопис: 
„Тогда Володимер пришед из Галича, выгна из Володимеря Романовичей, а брата своего по-
сади” [1, 428]. Це сталося наприкінці осені 1206 – на початку зими 1206/1207 рр. 
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Галицько-волинський літописець докладно описує величезні труднощі, які виникли в Романо-
вичів під час втечі з Володимира й після того, коли вони покинули столицю Волині. Однак він не 
згадує, на що у свій час справедливо звернув увагу Д. Зубрицький, про якесь переслідування Романо-
вичів воїнами Володимира Ігоревича [13, 39]. Думаємо, що книжник при описі цієї події навмисне 
драматизує свою розповідь про негаразди Романовичів.  

Лешко Бялий організував у Кракові дуже теплий прийом для вигнанців. Давньоруський книж-
ник пояснює таку поведінку малопольського володаря особистою прихильністю до своїх родичів, 
але таке ставлення Лешка до прибульців випливало з бажання краківської панівної верхівки 
втрутитися в справи Південно-Західної Русі, скориставшися тим безладдям, що там чинилося. Улітку 
1206 року, як і йшлося вище, сутичка з угорським військом змусила поляків відмовитися від плану 
захоплення Волині. Тепер Лешко Бялий вирішив більш ретельно й одночасно обережно підготува-
тися до нової спроби взяти під контроль західноруське князівство. Для цього він узяв на озброєння 
тактику прокламування своєї підтримки законних нащадків Романа Мстиславича на Волині та в 
Галичині. Крім цього, Лешко десь на початку 1207 р. вдався до певних дипломатичних акцій: „Да-
нила посла Лестъко во Угры, и с ним послал посол свой Вячеслава Лысого…” [2, 719]. Б. Влодар-
ський пояснює причини запобігання до методів дипломатії з боку Лешка тим, що на той час він не 
мав змоги вдатися до прямих воєнних дій на сході. Справа в тому, що Лешку серйозно загрожував 
великопольський князь Владислав Лясконогий [26, 35].  

У ході перетрактацій з Андрієм ІІ посол Лешка розігрував традиційну карту захисту інтересів 
Романовичів, оскільки роком раніше угорський король прокламував себе опікуном малолітнього на-
щадка Романа Мстиславича. Але, безумовно, під час переговорів, які, вірогідно, відбулися наприкін-
ці зими 1206/1207 рр. [10, 9], їх учасники і з польської, і з угорської сторін мали власні цілі. Одно-
часно важко погодитися з поглядом Б. Влодарського про те, що тоді володарі Малої Польщі та Угор-
щини домовилися про розділ сфер впливу (на Волині − польська, а в Галичині − угорська) [26, 35]. 
Переважна орієнтація в цей і подальший час у східній політиці Лешка на Волинь, а Андрія ІІ – на 
Галичину − недостатній аргумент для такого висновку. А. Вількевич-Вавжиньчикова займає в цьому 
питанні більш виважену позицію, відзначаючи, що „всі самостійні дії однієї зі сторін на цій території 
завжди наштовхувалися на вороже ставлення з іншої сторони” [25, 22]. На користь останнього свідчить 
згадане вище внесення назв усіх земель Південно-Західної Русі, а не тільки Галичини угорцями до 
титулу свого короля. 

Проте ні Угорщина, ні Польща у 1207 р. не поспішали з реалізацією своїх експансивних планів 
на сході. Галицький книжник повідомляє, що галицький князь Володимир Ігоревич надсилав в 
Угорщину і в Польщу великі дари, чим намагався утримати володарів цих країн від спроб втручання 
у справи володінь Ігоревичів [2, 719; 11, 23]. На стриману позицію угорського та малопольського 
володарів вочевидь впливала не дуже стабільна ситуація в самій Угорщині та Польщі. Ймовірно, з 
владою Святослава Ігоревича у Володимирі певний час були вимушені змиритися і місцеві волинські 
удільні князі Мстиславичі: белзький князь Олександр Всеволодович, луцький Інгвар Ярославич та 
пересопницький князь Мстислав Ярославич.  

Отже, Ігоревичі у той час достатньо впевнено володарювали у Південно-Західній Русі. Зазна-
чимо, що кінець першого десятиліття ХІІІ ст. пройшов загалом під знаком різкого посилення клану 
чернігівських Ольговичів на півдні Русі [14]. Тому, мабуть, не випадково, що в джерелах щодо цього 
часу не має інформації про якісь конфлікти між Ігоревичами та боярськими олігархами краю. Але 
невдовзі ці дуже амбіційні князі почалися сваритися між собою (1208 р.), що зразу позначилося на 
позиціях Ігоревичів і у Південній Русі загалом, і в Галицькій та Волинській Русі зокрема [2, 719].  

Конфлікт Володимира та Романа Ігоревичів у Галицькій землі різко ослабив позиції їхнього 
брата Святослава у Володимирі, який тут не мав достатньої підтримки. Тому, мабуть, не випадково, 
що в Галицько-Волинському літопису під 6712 р. розповідь про події в Галичині переривається і 
джерело приділяє увагу тому, що тоді діялося в сусідній Волинській землі. Тут приблизно в 1209 р. 
белзький князь Олександр Всеволодович вирішив, спираючися на допомогу малопольських князів 
Лешка та Конрада, завоювати стіл у Володимирі та вигнати звідси Святослава Ігоревича. Однознач-
но, на цей рішучий крок удільного волинського князя вплинули події в Галичині, де на той момент 
брати князя Святослава втратили владу. Галицько-Волинський літописець повідомляє з цього 
приводу таке: „Возвеже Олександр Лестька и Конрада, придоша Ляхове на Володимер, и отвориша 
им врата Володимерци, рекуще: „Се есть сыновець Романови” [2, 720]. Успіх походу малополь-
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ських князів і їхнього белзького союзника зумовлений незадоволенням місцевого населення 
правлінням Святослава, але дуже важливим моментом була участь у поході племінника Романа – 
Олександра Всеволодовича, якого мешканці Володимира-Волинського сприймали як продовжувача 
справи Романа Мстиславича. 

Однозначно, що белзький князь Олександр був справжнім союзником для Ганни та її малолітніх 
синів. З моменту смерті Романа він прагне вирішувати свої особисті плани і претендує на першість у 
Західній Волині. Цей момент, а більше сваволя іноземних військ у столиці Волинського князівства 
невдовзі призводить, з одного боку, до виникнення конфлікту мешканців міста з Олександром та 
його польськими союзниками, а, з другого, спричиняє протистояння між самим Олександром та 
польськими князями Лешком та Конрадом. Останні вирішили в таких умовах замінити амбітного 
Олександра іншим претендентом на гегемонію на Волині, а саме луцьким князем Інгварем 
Ярославичем, який був тестем Лешка Бялого. Інгвар на той час був лідером серед східноволинських 
князів і за допомогою поляків та брата Мстислава Ярославича сів на володимирському столі. У цих 
подіях союзникам довелося вступити в конфлікт із пінським князем Володимиром Ростиславичем, 
який, судячи з дуже лаконічної інформації літопису („Тогда же яша Володимера Пинськаго”), тоді 
також брав участь у боротьбі за спадщину Романа [2, 720].  

Заміна Олександра Інгварем на володимирському столі не призвела до повного контролю над 
волинським краєм поляків. Важко погодитися із загальною характеристикою М. С. Грушевського й 
В. Т. Пашута про встановлення панування польських феодалів на Волині після 1209 р. [11, 24; 19, 196]. 
Безумовно, в умовах різкого протистояння різних політичних угруповань на Волині польські князі 
істотно впливали на політичну ситуацію краю, проте вони були вимушені не тільки визнати лідер-
ство князя Олександра Всеволодовича, який повернувся (наймовірніше, уже у наступному 1210 р.) 
до Володимира, а й зробити серйозні поступки Романовичам. Саме тому потрібно вважати більш 
правильною думку М. Ф. Котляра, який наголошує, що в цей час у регіоні „хазяйнує ворог родини 
Романа Олександр Всеволодович” [15, 138].  

Джерела достатньо не пояснюють причин такої сильної позиції Олександра, проте можна 
уявити, що й він особисто мав значну підтримку в частини боярства й інших верств населення Во-
лині [4, 156]. Волинські князі Олександр Всеволодович та Інгвар Ярославич також мали підстави для 
претензій на спадщину князя Романа Мстиславича. Проте пізніше, утративши панівні позиції у 
цьому змаганні за волинську гегемонію, обидва князі, насамперед Олександр, фактично стали сепа-
ратистами щодо Романовичів. Олександр Всеволодович на довгий час став серйозним суперником на 
шляху Романовичів до збирання волинської „вотчини”.  

„И приехаша Берестьяне ко Лестькови и просиша Романовый княгини и дети и”, – повідомляє 
Галицько-Волинський літопис [2, 720]. Зміст цього та подальшого літописного оповідання про 
передачу княгині Ганні та її сину Василькові (Данило на той час перебував в Угорщині) спочатку 
Берестя, а згодом Белза – ще один аргумент на користь збереження на Волині значних сил, які 
підтримували курс Романа Мстиславича і прагнули до відновлення сильної князівської влади в 
ареалі. Можна думати, що в 1209 р. ці сили в умовах небажаних політичних катаклізмів, що сталися 
внаслідок захоплення польським полками Володимира, посилилися. Ця обставина змусила мало-
польського князя Лешка, а також на той час головного волинського князя Олександра Всеволо-
довича, йти на поступки Романовичам. Нагадаємо, що у свій час О. Андріяшев справедливо відзна-
чав, що увага Лешка до Романовичів пояснюється силою бояр, які їх підтримували [4, 159]. Б. Вло-
дарський, на нашу думку, спрощено пояснює цей крок малопольського князя тим, що вдова Романа 
була тягарем для Лешка при краківському дворі [26, 44]. 

Відчуваючи значні суперечності між Лешком і Олександром, мати Романовичів Ганна вирішила 
використати ситуацію для подальшого посилення позицій своєї родини на Волині, а саме – добитися 
передачі їй Белзької землі. Літописець із цього приводу інформує: „Княгиня же Романова посла Ми-
рослава ко Лесткови, глаголюща, яко: „Сии всю землю нашю и отчину держать, а син мой в одином 
Берестьи”. Олександр прия Угровеск, Верещин, Столп, Комов, и да Василкови Белз” [2, 721]. Зміст 
цієї літописної статті, яка розповідає про події вірогідно 1210 р., найімовірніше свідчить, що забузькі 
міста, які колись безпосередньо підкорялися Романові, не мали над собою володаря або перебували 
під контролем Романовичів, які згідні були проміняти їх на зручніший стіл на Волині. З тексту па-
м’ятки відомо, що останнє рішення про передачу Белзького князівства Василькові Романовичу най-
імовірніше приймалося не Лешком, а князем Олександром, можливо за домовленістю з „княгинею 
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Романовою”. Отже, замість Белзького князівства володимирський князь Олександр Всеволодович 
бере під свій контроль значну прикордонну територією за річкою Західний Буг [21, 71]. 

М. Ф. Котляр уважає, що Угровеськ, Верещин, Столп, Комов були лише оборонними фортеця-
ми, тому не мали значного ремісничо-торговельного населення [16, 174]. На нашу думку, принаймні 
щодо Угровеська, ця теза здається дещо категоричною, якщо враховувати, що він був центром 
єпископства. У той же час брат Олександра Всеволодовича Всеволод стає князем у Червенській 
волості. Отже, брати Всеволодовичі на межі першого та другого десятиліть ХІІІ ст. фактично стають 
головними володарями в Західній Волині. 

Природно, виникає запитання про тодішній статус Забужжя. Можна думати, що на цю терито-
рію в цей час претендували малопольські феодали, проте уступ Олександром на користь Васильку 
родинного Белза, до чого був причетний Лешко, змусила останнього змиритися із зайняттям за-
бузького району володимирським князем Олександром. Джерела не повідомляють про долю Берестя 
після передачі Васильку Романовичу Белзького князівства. Б. Влодарський уважає на підставі більш 
пізньої належності Берестя краківському князю, що місто зайняв Лешко Бялий після 1209 р. [26, 45]. 
На нашу думку, Берестя залишалося під контролем Романовичів до 1213 р., коли це місто разом 
згаданими Угровеськом, Комовом, Столпом та Верещином захопили малопольські феодали. Отже, 
тоді до Краківського (Малопольського) князівства відійшли Угровеська й Берестейська волості 
Волинської землі. Водночас у нас не має ніяких підстав уважати, що тоді полякам належала 
найпівнічніша частина Побужжя – Дорогичинська волость [9].  

У 1210–1213 рр. розгортається жорстока боротьба за владу в Галицькій землі, у ході якої, 
безумовно, значну роль відігравала галицька магнатерія [7]. У контексті нашої статті про роль 
Волині в політичних подіях громадянської війни в Південно-Західної Русі дуже важливим є той 
факт, що в конфліктах у Галицькій землі значну роль відіграють політичні сили сусідньої волинської 
землі, насамперед, крім Романовичів, пересопницький князь Мстислав Ярославич. Наприкінці               
1209–1210 рр., коли угорцям удалося на певний час установити в Галичі режим справжньої жорсто-
кої окупації, частина галицького боярства вирішила в черговий раз звернутися за допомогою до 
пересопницького князя: „Приведоша же Галичане Мьстислава на Бенедикта, и прииде к Га-
личю” [2, 722]. Поява на політичному обрії замість Інгваря його брата свідчила, що після невдалої 
спроби захопити Володимир Інгвар Ярославич певною мірою поступається лідерством у боротьбі в 
Південно-Західній Русі братові. Є підстави думати, що це пов’язано з участю князя Інгваря в 
боротьбі, що точилася тоді між південноруськими князями в Середньому Подніпров’ї, де Інгвар 
Ярославич, дуже недовго в 1212 р. був київським князем [19, 219]. Водночас, як засвідчують дже-
рела, Інгвар підтримував брата в його намаганнях здобути Галич у першій половині другого десяти-
ліття ХІІІ ст. 

Пересопницький князь Мстислав Ярославич у ході виправи не знайшов одностайної підтримки в 
галицьких магнатів. Значна частина їх продовжувала орієнтуватися на угорського короля Андрія. 
Літописець переказує фольклорний сюжет, як неподалік від Галича пересопницького князя Мсти-
слава зустрів могутній боярин Ілля Щепанович і відвів його на високу гору неподалік Галича, яка й 
називалася Галичина могила: „Княже, уже еси на Галицини могыле поседел, тако и в Галиче княжил 
еси” [2, 722], тобто дав князеві зрозуміти, що в того не буде ніякої підтримки серед галицької 
верхівки. Волинський князь змушений був повернутися додому до Пересопниці. Але, судячи з 
наступних подій, від своїх планів щодо Галичини він не відмовився. І, можливо, на це вплинула 
якоюсь мірою образа, яку він отримав на Галичиній могилі. 

Наприкінці 1210 – на початку 1211 рр. у Галичині розгорається багаття справжньої великої 
війни між Ігоревичами й галицькими боярами, які запросили на допомогу угорців [2, 724]. Цей 
заклик відповідав намірам Андрія ІІ, який послав улітку 1211 р. через Карпати велике військо на чолі 
з воєводою Потом.  

Відразу зазначимо, що, крім галицьких бояр, велику дипломатичну діяльність щодо Галичини 
здійснювала княгиня Ганна. Саме за її ініціативою на Волині створюють велику коаліцію, війська 
якої вирушили на Галичину: „Василку же княжащю во Белзе: и приидоша же от него великий Вяче-
слав Толстый, и Мирослав и Дьмьян, и Воротислав, инии бояре мнозе и вои от Белза, а от Лестка из 
Ляхов Судислав Бернатовичь со многими Поляны, а от Пересопници приде Мьстислав Немый со 
многими вои, Олександр с братом от Володимеря со многими воими, Инъгвар же посла сына своего 
из Лучька, из Дорогобужа, со многими вои, и Шюмьска” [2, 725]. Отже, для участі в поході в Галиць-
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ку землю прибули Романовичі, володимирський князь Олександр Всеволодович із братом Всеволо-
дом, пересопницький князь Мстислав Ярославич та неназваний у літописі син Інгваря Ярославича з 
луцькими, дорогобузькими й шумськими полками. Сама згадка про ці полки свідчить, що Інгварю, 
крім Луцької волості на Волині, на той час належали Дорогобузька та Шумська волості, які 
наприкінці ХІІ ст. були удільними князівствами [5, 56]. 

У ході бойових дій Ігоревичі зазнали повної поразки. Наприкінці літа 1211 р. всі учасники 
коаліції прибули до Галича, де в Успенському соборі відбулися урочистості, пов’язані з інтроні-
зацією Данила на галицькому престолі. Сталося це наприкінці серпня – на початку вересня 1211 р. 
Але невдовзі стали виникати гострі суперечки між переможцями Ігоревичів. Потужною силою серед 
них було боярське угруповання на чолі з Володиславом Кормильчичем. Саме воно хотіло перетво-
рити Данила на маріонетку на галицькому князівському троні, показати всім, хто є справжнім 
хазяїном у Галичині. 

Княгиня Ганна, котра прагнула продовжувати тут політичний курс Романа Мстиславича на 
зміцнення князівської влади, викликала незадоволення в галицьких магнатів, на чолі яких стояв 
могутній боярин Володислав Кормильчич. Причиною виступу боярства, за літописом, було те, що 
княгиня „хотяще бо княжити сама” [2, 727]. Під тиском суперників Ганна була вимушена в жовтні – 
листопаді 1211 р. залишити Данила й відправитися до Белза, де князював її молодший син Ва-
силько [21, 72]. 

Однозначно, такий перебіг подій не міг задовольнити угорського короля Андрія. Узимку              
1211–1212 рр. король здійснив новий похід на Галич [2, 727]. У поході за запрошенням угорського 
короля взяли участь польські та волинські полки. У результаті виправи захоплено могутніх бояр 
Володислава Кормильчича, Судислава та Пилипа. Проте невдовзі повторилася майже минулорічна 
ситуація. Крім Володислава, якого угорці захопили й відвезли до Угорщини, усі інші галицькі бояри 
відкупилися від угрів, а невдовзі, після відходу тих на батьківщину, знову почали боротьбу проти 
Ганни.  

Через певний час бояри Яволод та Ярополк звернулися за підтримкою до пересопницького князя 
Мстислава, який у черговий (третій) раз вирішив поборотися за Галич. Коли Мстислав з дружиною 
підійшли до міста Бозька, місцевий воєвода разом зі своїми помічниками Іванком та Збиславом 
Станіславичами покинули місто й попрямували до Галича, щоб не тільки повідомити про напад 
Мстислава, а й попередити про загрозу столиці. Відразу ж після цього Ганна з Данилом та боярином 
В’ячеславом Товстим попрямували до угорського короля, а Василько з воєводою Мирославом до 
Белза. А в Галичі в другій половині 1212 р. на декілька місяців князем став Мстислав пересоп-
ницький [2, 729; 10, 12; 19, 199]. 

Чергова невдача Романовичів у Галичині позначилася на їхніх позиціях на Волині. Десь на 
початку 1213 р. князь Олександр Всеволодович домовився з краківським князем Лешком про повер-
нення першому Белза, який він передав своєму братові Всеволоду [2, 729; 13, 52; 4, 158; 25, 36]. 
Можнa припустити, що саме в цей час в обмін за підтримку в белзькому питанні Олександр Всево-
лодович погодився на захоплення малопольськими феодалами забузьких міст – Угровська, Вере-
щина, Столпа, Комова, а також міста Берестя з округою. 

Німецький дослідник Г. Роде вважає, що згадана подія трапилася між 1207 та 1210 рр. [2, 727], 
проте це суперечить факту належності в той час Берестя Романовичам, а Забужжя – Олександрові 
Всеволодовичу. Під 6721 р. забузькі міста згадуються в Галицько-Волинському літописі як володін-
ня Лешка, які були захоплені в того князем Данилом. Тому можна погодитися з думкою А. Вільке-
вич-Вавжиньчикової, що Забужжя перейшло до рук краківського князя приблизно 1213 р. [25, 23–24]. 
Після втрати Белза й Берестя Романовичі змушені були перейти до вкрай другорядного володіння – 
міста Кам’янець (на Волині).  

Третій поспіль похід короля Андрія на Галич, що розпочався влітку 1213 р. вже не відбувався як 
акція, спрямована на користь княгині Ганни. Галицько-Волинський літопис повідомляє про вихід на 
волю в Угорщині ворога Романовичів Володислава Кормильчича („Король же пусти Володислава, и 
собра много вой и иде на Галич”) [2, 729]. Звільнення Андрієм ІІ могутнього та амбітного боярина, 
вірогідно, потрібно пояснювати бажанням угорського монарха використати вже його авторитет під 
час походу на схід. В. Т. Пашуто вважає, що Володислав в обмін за звільнення пообіцяв наперед 
держатися угорської політики. Але із самого початку військова акція короля Андрія зіштовхнулася 
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з великими проблемами, які ставили під сумнів можливість її вдалого для угорського монарха 
завершення. 

На самому початку походу в Угорщині спалахнув бунт проти дружини Андрія ІІ Гертруди 
Меранської, котра навела до країни своїх численних германських родичів. Невдовзі, у вересні 
1213 р., коли король на шляху до Русі перебував у Лелесовому монастирі (Словаччина), на нього 
було здійснено замах. Після цього король, отримавши повідомлення про загибель Гертруди, залишив 
військо та повернувся додому. Далі похід угорських полків на Галич фактично відбувався під 
керівництвом Володислава Кормильчича, який невдовзі певною мірою скористався результатами 
військової акції. Князь Мстислав пересопницький, довідавшися про наближення суперника („уведав 
королеву рать велику”), покинув столицю Галичини. А в Галичі сталася нечувана подія: „Володислав 
же воеха в Галичь, и вокняжися и седе на столе” [2, 729]. 

Ще Д. Зубрицький зазначав, що в історії Русі не було такого, за винятком Аскольда та Діра, щоб 
боярин став князем [11, 47]. „Це було нечуваним порушенням феодальної ієрархії Давньої Русі, – 
коментує цю подію М. Ф. Котляр, – за суворими правилами якої князем міг бути лише той, хто ним 
народився” [17, 115]. На нашу думку, якщо буквально не сприймати риторично-оціночні моменти 
літопису, то цілком вірогідним усе ж виглядає позиція Л. Дроби. Польський історик уважав, що 
Володислав тоді став фактично намісником угорського короля в Галичі [23, 39], який реально мав 
всю повноту влади в столиці прикарпатської землі.  

Такий розвиток подій показав княгині Ганні та її синам примарність усіх сподівань на допомогу 
угорського короля Андрія ІІ. На таку оцінку, імовірно, мали вплинути складна політична ситуація в 
Угорщині та постійні загравання угорського двору з галицьким боярством. „Данил же отъиде с 
матерью своею в Ляхи, отпросився от короля” [2, 729]. Це повідомлення дуже цікаве. Передусім 
воно фіксує розвал ділових взаємин між Романовичами й угорським королем, а також засвідчує 
початок певною мірою власної політичної діяльності Данила, який вийшов із-під контролю Андрія ІІ. 
Молодий Данило відвідав у Польщі Лешка Бялого й домовився у другій половині 1213 р. про спільну 
боротьбу проти галицького князя Володислава та його союзників. 

До цієї військової кампанії були залучені також волинські князі Мстислав пересопницький, 
Олександр володимирський із братом Всеволодом белзьким. Літописець зазначає, що кожен із них 
прийшов „со своими вои”, але „бе бо вой Данилов болши и креплейши, бяху бояре велиции отца его 
вси у него” [2, 729–730]. Є підстави, що ця згадка не є тільки риторичним прийомом галицького 
книжника. У цей час відбувається значний перелом у взаєминах Романовичів із волинським 
боярством, без якого навряд чи князі невеликого кам’янецького князівства зуміли б вийти на перший 
план політичного розвитку Південно-Західної Русі. Таке розуміння реалій середини другого десяти-
ліття ХІІІ ст. дає зрозуміти причини періодичних коливань малопольського князя Лешка від ворож-
нечі до приязних кроків у стосунках із Данилом [6, 91]. 

Весною 1214 р. малопольсько-волинське військо перейшло кордон Галичини, попрямувало до 
столиці князівства. На річці Бобрка (лівий приток Дністра) відбулася битва. З боку волинсько-
малопольської коаліції в ній, крім поляків, узяли участь полки Данила на чолі з воєводою Миро-
славом та тисяцьким Дем’яном, полки Мстислава пересопницького на чолі з воєводами Глібом Зере-
меєвичем та Юрієм Прокоповичем. На чолі галицького війська, якому допомагали угорські та чеські 
найманці, стояв сам Володислав Кормильчич. Перемогу святкували поляки та волиняни, проте в 
майбутньому їм не вдалося взяти Галич. 

Після повернення додому Данило та Василько за домовленістю з Лешком забрали собі Тихомль 
та Перемиль, що належали Олександру Белзькому. Під час переговорів Романовичів із Лешком у 
Кракові сюди надійшло повідомлення про напад угорського війська на Малу Польщу. Остерігаючися 
подальших агресивних кроків із боку Королівства Угорщина, краківський князь Лешко вирішив 
шукати спільну мову у своїй політиці на сході з угорським королем, для чого надіслав до Угорщини 
свого посла. 

У середині 1214 р. у словацькому місті Спіші між угорським королем Андрієм ІІ і краківським 
князем Лешком Бялим було підписано угоду про політику цих володарів на сході. Цією угодою 
фактично почалася нова фаза громадянської війни в Південно-Західній Русі, під час якої Романо-
вичам удалося добитися повернення собі влади й політичного впливу у Волинській землі.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки 

 88 

Висновки. Після трагічної загибелі 19 червня 1205 р. біля польського міста Завихоста галицько-
волинського князя Романа Мстиславича в Південно-Західній Русі розпочинаються жорстокі 
суспільні конфлікти, які можна схарактеризувати як громадянську війну. На початку цієї війни 
нащадки князя Романа втрачають не тільки Галицьку, а й Волинську землі, які були завойовані 
представниками чернігівської династії Ігоревичів. З кінця першого десятиліття ХІІІ ст. Романовичі 
ведуть активну боротьбу за повернення батьківської спадщини, яка проходила драматично. 
Представники правлячої еліти Волинської землі (князі Романовичі на чолі з княгинею Анною, Інгвар 
і Мстислав Ярославичі, Олександр Всеволодович) не тільки змагалися за першість краю, а й брали 
активну участь у виборюванні галицького столу. У війні за спадщину князя Романа Мстиславича в 
цей час активну участь беруть краківський князь Лешко Бялий і король Угорщини Андрій ІІ.  

Література 
1. Полное собрание русских летописей. – Т. 1. : Лаврентьевская и Судальская летопись по Академичес-
кому списку. – Изд. второе. Вып. 1–3. – М. : [б. и.], 1926–1928. – 540 с. 

2. Полное собрание русских летописей – Т. 2. : Ипатьевская летопись. – СПб. : [б. и.], 1908. – 938 с. 
3. Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus et civilis. Studio et opera G. Fejer. – T. 3, v. 1. – Budae, 1829. – 

480 р. 
4. Андрияшев А. Очерки истории Волынской земли до конца ХІV ст. / А. Андрияшев. – К. : [б. и.], 1887. 

– 234 c. 
5. Войтович Л. Удільні князівства Рюриковичів і Гедиміновичів у ХІІ–XVІ ст. : історико-генеалогічне 
дослідження / Л. Войтович. – Л. : Ін-т українознавства НАНУ, 1996. – 256 с. 

6. Головко А. Б. Древняя Русь и Польша в политических взаимоотношениях Х – первой трети ХІІІ вв. / 
А. Б. Головко. – К. : Наук. думка, 1988. – 136 с. 

7. Головко О. Б. Боярська “фронда” в Галичі / О. Б. Головко // Пам’ять століть. – 2002. – № 5. – С. 49–60. 
8. Головко О. Б. Корона Данила Галицького. Волинь і Галичина в державно-політичному розвитку 
Центрально-Східної Європи / О. Б. Головко. – К. : Стилос, 2006. – 575 с. 

9. Головко О. Б. Західнобузькі міста Холм і Дорогичин у політичній діяльності короля Данила Романо-
вича / О. Б. Головко // Дрогичинъ 1253 : матеріали Міжнар. наук. конф. з нагоди 755-ї річниці коронації / 
Данила Романовича. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2008. – С. 50–63. 

10. Грушевський М. С. Хронольогія подій. Галицько-Волинської літописи / М. С. Грушевський // Зап. 
Наук. т-ва ім. Т. Шевченка. – Вип. 3. – Л. : [б. в.], 1901. – С. 1–72. 

11. Грушевський М. С. Історія України-Руси / Грушевський М. С. – Т. 3. – Л. : [б. в.], 1905. – 586 с. 
12. Дашкевич Н. П. Княжение Даниила Галицкого по русским и иностранным известиям / Н. П. Дашкевич. – 
К. : В унив. тип., 1873. – 156 с.  

13. Зубрицкий Д. История древнего Галичско-Русского княжества / Д. Зубрицкий. – Т. 3. – Л. : [б. и.], 1855. – 
314 с. 

14. Коваленко В. Політичне становище південноруських земель в ХІІ–ХІІІ ст. / В. Коваленко // Україна в 
Центрально-Східній Європі : з найдавніших часів до ХVІІІ ст. – Вип. 2. – К. : [б. в.], 2002. – С. 77–101. 

15. Котляр Н. Ф. Формирование территории и возникновение городов Галицко-Волынской Руси 
ІХ−ХІІ вв. / Н. Ф. Котляр. – К. : Наук. думка, 1985. – 184 c. 

16. Котляр М. Ф. Коментар до літопису // Галицько-Волинський літопис / за ред. М. Ф. Котляра. – К. : 
Наук. думка, 2002. – С. 157–369. 

17. Котляр М. Ф. Данило Галицький : біографічний нарис / М. Ф. Котляр. – К. : Вид. дім “Альтернативи”, 
2002. – 328 с. 

18. Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси / В. Т. Пашуто. – М. : Наука, 1968. – 472 с. 
19. Пашуто В. Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси / В. Т. Пашуто. – М. : Изд-во АН СССР, 

1950. – 329 с.  
20. Полонська-Василенко Н. Княгиня Романовая Анна / Н. Полонська-Василенко // Визвольний шлях. – 
Кн. 3. – 1954. – С. 57–64. 

21. Шараневич І. Історія Галицько-Волинської Русі від найдавніших часів до року 1453 / І. Шараневич. – 
Л. : [б. в.], 1863. – 416 с. 

22. Baumgarten N. Généalogies et mariages occidentaux des Rurikides Russes du X-e au XIII-e siecle / 
Baumgarten N. – Romae,1927. – 98 p. 

23. Droba L. Stosunki Leszka Bialego z Rusią i Węgrami / L. Droba // Sprawozdania Akademii Umiejętnosci. – 
W Krakowie, 1881. – S. 1–67.  

24. Rhode G. Die Ostgrenze Polens. Politische Entwiclung, kulturelle Bedeutung und geistige Auswirkung / 
Rhode G. – Bd. 1. – Köln ; Graz, 1955. – 458 S. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


РОЗДІЛ ІІ. Історія України. 13, 2009 

 89 

25. Wilkiewicz-Wawrzyńczykowa A. Ze studiów nad polityką polską na Rusi na przełomie XII–XIII w. / 
A. Wilkiewicz-Wawrzyńczykowa // Atenium Wilеńskie. – 1937. – R. XII. – № 3. – S. 3–33. 

26. Włodarski B. Polska i Ruś : 1194–1340 / Włodarski B. – Warszawa : PWN, 1966. – 326 s. 
 
         Статтю подано до редколегії 
         10.07.2009 р. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

