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Розглядається проблема датування першого походу галицько-волинського князя 
Романа Мстиславовича проти половців. На основі зіставлення даних візантійського 
автора кінця ХІІ – початку ХІІІ ст. Никити Хоніата і перебігу боротьби Візантійської 
імперії із Болгарським царством та половцями обґрунтовується думка, що найбільш 
ймовірним часом походу князя Романа проти кочівників є  кінець зими – початок весни 
1199 р. 

The problem of defining the exact date of the first crusade of Galych-Volyn prince 
Roman Mstyslavovych against the polovtsi is regarded in this article. Comparing the data of 
the Byzantine author of the end of XII-th – the beginning of XIII-th centuries Nicetae 
Choniatae and the course of the struggle of Byzantine Empire with Bulgarians and polovtsi the 
belief is proved, that the prince Roman′s crusade against the nomads took place at the end of 
winter – at the beginning of spring 1199.     

В ″Історії″ візантійського автора кінця ХІІ – початку ХІІІ ст. Никити Хоніата під час описання 
боротьби Візантії з болгарами та половцями у кінці 1190 років, міститься цікава інформація про 
допомогу, надану імперії галицько-волинським князем Романом Мстиславовичем. Розповідаючи 
про великий напад половців та болгар на візантійські землі і їх загрозу Константинополю, хроніст 
зазначає, що столицю Візантії врятував ″…христіанейшій народъ русскій й стоящіє во главе его 
князя... именно Роман, князь галицькій, быстро приготовившись, собрал храбрую й много-
численную дружину, напал на коман (половців – В.Н.) й, безостановочно прошедши их землю, 
розграбил й опустошил ее...″ [4, с. 246].    

Описуючи допомогу галицько-волинського князя імперії візантійський автор не вказує, в 
якому році відбулась ця подія, а в давньоруських літописах відомостей про цей похід Романа 
Мстиславовича не збереглось взагалі. Літописцям відомі лише дві наступні виправи князя, що 
датуються 1202 і 1204 рр. [2, с. 397, 399; 3, с. 107–108]. Тому довгий час в історичній літературі 
вважалось, що було тільки два походи Романа проти половців – в 1202 р. (частина візантологів з 
обережністю датує його 1200 р. [20, с. 496; 21, с. 48; 29, р. 204; 26, s. 62]) і в 1204 р. [14, с. 10; 22,  
с. 58; 23, с. 193]. 

У 60-х роках XX ст. київський дослідник М. Котляр, проаналізувавши дані Н. Хоніата, 
слушно зауважив, що князь здійснив не два, а три походи проти кочівників. Перший із них він 
відніс до 1197–1198 рр., а наступні два датував 1202 і 1204 рр. [18, с. 119–120]. Концепція  
М. Котляра про наявність трьох виправ Романа Мстиславовича проти половців була прийнята 
більшістю сучасних істориків [11, с. 34; 12, с. 22; 13, с. 63]. Однак при датуванні першого походу 
князя серед дослідників спостерігаються значні розбіжності. О. Головко, підтримуючи думку  
М. Котляра, відносить його до 1197–1198 рр. [13, с. 63]. Натомість, польський історик І. Граля 
вважає, що описана Н. Хоніатом акція Романа відбулась взимку 1201–1202 рр. [27, s. 128], а  
Л. Войтович [11, с. 34; 12, с. 22] та С. Федака [25, с. 278]  датують її 1200 р.   

Однак за уважнішого розгляду запропонованої дослідниками хронології першого походу 
Романа Мстиславовича проти половців виникає багато зауважень, які змушують нас переглянути 
датування вказаної події.   
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Обґрунтовуючи свою позицію, М. Котляр зазначав, що Н. Хоніат помістив інформацію про 
допомогу галицько-волинського князя Візантії одразу ж після розповіді про перебування у 
Константинополі Кайхосроя, молодшого сина сельджукського султана Килич-Арслана ІІ (1152–
1188). Кайхосрой (1192–1196) був усунутий з трону старшим братом Рукратіном у 1196 р. [4, с. 
244–245] і, на думку дослідника, прибув у столицю імперії в 1196 або у 1197 році. Враховуючи те, 
що Н. Хоніат розпочинає свою розповідь про похід Романа на половців словами в ″наступному 
році″, історик вважав, що цю акцію князя необхідно датувати 1197  або найпізніше 1198 роком. 
Дослідник припускав також, що Роман Мстиславович здійснив його із одержаної ним у середині 
1190 років волості у Київській землі [18, с. 119–120]. Свої висновки історик повторив і в багатьох 
пізніших працях [17, с. 162; 19, с. 24–25]. 

Концепція М. Котляра ґрунтується тільки на послідовності повідомлень Н. Хоніата. Проте час 
прибуття Кайхосроя до Константинополя з’ясувати досить складно. Нам відомо тільки, що він 
змушений був залишити м. Іконій у 1196 р., а із твору Н. Хоніата випливає, що Кайхосрой спочатку 
відправився до Малої Вірменії, де намагався отримати допомогу царя Левона ІІ (1187–1219), і 
тільки після цього прибув до столиці Візантії [4, с. 244–245]. Оскільки візантійський хроніст не 
вказує скільки часу колишній султан знаходився на вірменській території, ми не можемо достовірно 
говорити, що у 1196 чи 1197 році він уже прибув до Константинополя.  

Під час визначення хронології антиполовецького походу галицько-волинського правителя,  
М. Котляр не звернув уваги на ще один важливий аспект. Візантійський хроніст, розповідаючи про 
допомогу Романа Мстиславовича імперії, титулує його ″князь галицкій″ [4, с. 246]. Зважаючи на це, 
ми можемо стверджувати, що похід, організований Романом проти кочівників, відбувся вже після 
його утвердження у Галичині, що відбулось не раніше другої половини 1198 р. Це дає змогу 
погодитись із Л. Войтовичем, який вважає, що князь завдав удару кочівникам із галицького 
Пониззя [11, с. 34], а не із своїх володінь у Київській землі, як припускав М. Котляр. 

Важко погодитись також із думкою І. Гралі, який вважав, що описана Н. Хоніатом допомога 
галицько-волинського князя Візантії відноситься до зими 1201–1202 рр. [27, s. 128–129]. Хроніст 
достатньо чітко зазначає, що Роман Мстиславович здійснив кілька походів проти кочівників, 
перший з яких відбувся до початку міжусобної боротьби між галицько-волинським та київським 
князями [4, с. 246], що розпочалась у 1201 р. [2, с. 175–176]. 

Висловлені міркування не дають нам змоги прийняти запропоновані М. Котляром та  
І. Гралею датування виправи Романа Мстиславовича. Тому найбільш ймовірним часом проведення 
галицько-волинським князем військової акції проти половців залишаються 1199 і 1200 роки. Для 
уточнення дати цієї події спробуємо зіставити дані Н. Хоніата із перебігом боротьби на Балканах 
між візантійськими Ангелами та болгарським царем Калояном (1197–1207) і половцями. 

Описуючи допомогу Романа Мстиславовича імперії, Н. Хоніат зазначає: ″В следующій годъ 
валахи (болгари – В.Н.) вместе со команами (половцями – В.Н.) опять произвели нашествие на 
римскія владенія и, опустошивъ самыя лучшія области, возвратились обратно, не встретивъ нигде 
сопротивленія. Может быть, они подступили бы даже къ земляным воротам Константинополя и 
устремились противъ самой столицы, если бы христіанейшій народъ русскій и стоящіе во главе его 
князья… именно Роман, князь галицькій, быстро приготовившись, собрал храбрую и 
многочисленную дружину, напалъ на команъ и безостановочно прошедши ихъ землю, разграбилъ и 
опустошил ее… Онъ остановилъ набеги команъ и прекратилъ те ужасные бедствія, которыя 
терпели отъ нихъ римляне…″ [4, с. 246].   

У цьому повідомленні важливе значення мають кілька моментів, які можна зіставити із 
перебігом боротьби між Візантійською імперією та Болгарським царством і половцями. Насамперед 
хроніст вказує ″в следующій годъ валахи вместе со команами опять произвели нашествие″ [4,  
с. 246], що дає вказівку на два напади половців на візантійські землі, які відбувались один за одним 
впродовж двох років підряд. З кінця ХІІ – початку ХІІІ ст. нам відомо тільки два масштабні 
вторгнення кочівників у візантійські володіння, які відбулись у дуже невеликому проміжку часу. У 
1198 р. половці вторглись у Фракію і спільно із болгарами розгромили війська Олексія ІІІ (1195–
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1203) в битві під м. Візною, а на початку наступного року вони безперешкодно пограбували 
балканські провінції імперії, підійшли аж до самої столиці і 23 січня 1199 р. захопили м. Куперій 
неподалік від Константинополя [16, с. 132; 24, с. 353–354]. Це відповідає запису у творі Н. Хоніата 
″…не встретивъ нигде сопротивленія… они подступили бы даже къ земляным воротам Констан-
тинополя и устремились противъ самой столицы″ [4, с. 245]. Очевидно, що саме в цей, найбільш 
скрутний для імперії час, Роман Мстиславович організував похід проти половців, чим надав істотну 
допомогу Візантії, яку Н. Хоніат назвав ″самимъ Богомъ ниспосланную″ [4, с. 246]. Необхідно 
звернути увагу і на слова хроніста, що Роман ″остановилъ набеги команъ″ [4, с. 246]. Після нападу 
1199 р. активність половців на Балканах дійсно зменшилась. У 1200 р. вони взагалі не чинили 
нападів на візантійські землі, а у 1201  та у 1203 рр. тільки поставляли допоміжні контингенти 
болгарському цареві [16, с. 133; 24, с. 355]. Вказані аргументи свідчать на користь того, що 
найбільш ймовірним часом антиполовецької акції галицько-волинського князя є період кінця зи- 
ми – початку весни 1199 р. 

Запропоноване нами датування першого походу Романа Мстиславовича проти половців 
певною мірою уможливлює уточнити також хронологію утвердження волинського князя у 
Галичині, оскільки точна дата цієї події у тогочасних їй джерелах не зафіксована. Невідомий 
достовірно і час смерті галицького князя Володимира Ярославовича (1189 – бл. 1198). Іпатіївський 
літописний звід востаннє згадує його під 1196 р., у зв'язку із участю Володимира в коаліції проти 
Романа Мстиславовича [1, стб. 698]. Під 1201 р. в ньому галицьким правителем вже названо 
"великаго князя Романа" [1, стб. 715]. Інший ранній руський літопис – Лаврентіївський – фактично 
не приділяє уваги галицьким подіям [2, с. 173–175], а польський сучасник подій Вінцентій 
Кадлубек  зазначає, не датуючи: "в цей час помер князь Галіції Володимир" [6, с. 110]. Дату смерті 
Володимира Ярославовича подають лише пізніші твори. Польський хроніст ХV ст. Ян Длугош [7,  
s. 210], а вслід за ним М. Кромер [9, s. 356], М. Бєльський [8, s. 225] та М. Стрийковський [10,  
s. 209] називають 1198 р. Із творів М. Кромера та М. Бєльського повідомлення про смерть князя 
Володимира запозичив автор Густинського літопису першої половини XVII ст., з тією лише 
різницею, що замість 1198 р. він вказує 1199 р. [5, с. 326]. Саме цей рік був прийнятий  
М. Грушевським за дату смерті князя [15, с. 454], і в сучасній вітчизняній та зарубіжній 
історіографії його вважають вихідною точкою об’єднання Волині та Галичини під владою Романа 
Мстиславовича. Істотних застережень ця дата не викликає, однак датування першого походу 
Романа проти половців кінцем зими – початком весни 1199 р. дає змогу вважати, що до цього часу 
він уже володів Галицьким князівством.  

Певним підтвердженням цієї думки є також свідчення Я. Длугоша, який подає 1198 р. як дату 
об’єднання Волинського і Галицького князівств Романом Мстиславовичем. Польський дослідник  
Г. Лябуда, детально проаналізувавши твір Я. Длугоша, довів, що хроніст, описуючи названі події на 
Русі, користувався не збереженою хронікою середини XIII ст. [28, s. 170]. Це не дає змоги відкидати 
можливість підпорядкування Галича Роману у 1198 р. Враховуючи це, припускаємо, що перехід 
Галицького князівства під владу Романа Мстиславовича відбувся не пізніше кінця зими 1198–1199 рр.  

Отже, зіставлення повідомлень Н. Хоніата із перебігом візантійсько-болгарсько-половецької 
війни дає змогу вважати найбільш вірогідною датою першого походу Романа Мстиславовича проти 
кочівників кінець зими – початок весни 1199 р. Прийняти більш раннє датування (1197 р. або перша 
половина 1198 р.) унеможливлює титулування візантійським автором Романа "князем галицькім". 
Малоймовірними датами походу є також 1200  і 1201 рр., оскільки в 1200 р. взагалі не було 
половецьких нападів на візантійські володіння, а в 1201 р. половці лише надали допоміжні загони 
болгарському цареві. Опираючись на свідчення Н. Хоніата, ми вважаємо, що похід Романа 
Мстиславовича відбувся в кінці зими – на початку весни 1199 р., впродовж короткого проміжку 
часу після підпорядкування ним Галицького князівства.  
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