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ВІДНОСИНИ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКИХ КНЯЗІВ ІЗ МОНГОЛАМИ В 

СЕРЕДИНІ 40-х рр. ХІІІ СТОЛІТТЯ: ВИБРАНІ ПРОБЛЕМИ  
 

Стаття присвячена вибраним проблемам з історії відносин галицько-волинських 

князів із монголами в середині 40-х рр. ХІІІ століття. Автор аналізує хронологію прибуття 

посланця від монгольського воєначальника Могучія (Мауція) до двору Данила й можливу 

причетність Бату-хана до цієї події, а також намагається з’ясувати час установлення 

монгольської зверхності над державою Романовичів. У праці відстоюється погляд, згідно з 

яким ярославська битва не мала вирішального впливу на характер відносин галицько-

волинських князів із монголами й висловлюється гіпотеза про визнання галицько-волинськими 

князями залежності від Бату-хана на межі 1243 і 1244 рр.  

Ключові слова: галицько-волинські князі, Данило й Василько Романовичі, монголи, 

Могучій (Мауці), Бату-хан.   

 

Перемога галицько-волинських військ у битві під Ярославом (17 серпня 1245 р.) 

корінним чином змінила політичну ситуацію в південно-західному регіоні Русі. Із цього 

часу Галицька земля остаточно перейшла під контроль династії Романовичів, що 

привело не тільки до значного посилення держави Данила й Василька, але й зумовило 

вагомі зміни в зовнішній політиці галицько-волинських князів. Якщо до 1245 р. їх 

головним завданням було повернення спадщини Романа Мстиславовича, то після 

об’єднання Галичини й Волині під владою Данила й Василька перед ними постали 

зовсім інші завдання, які надали їхній політиці значної активності на нових напрямах.   

Однією з найважливіших проблем, яку в середині 40-х рр. ХІІІ ст. змушені були 

вирішувати Романовичі, було врегулювання відносин із монгольським ханом Бату, 

який після повернення з походу на захід створив у поволзьких степах державу, відому в 

історіографії як “Золота Орда”
1
. У науковій літературі традиційно прийнято вважати, 

що перші контакти Данила й Василька з Бату-ханом треба датувати не раніше як 

серпнем 1245 р., коли до двору Романовичів прибув монгольський посланець із 

вимогою “да и Галичь”
2
. В історичній науці панує погляд, що такий крок монголів був 

наслідком перемоги руських князів у битві під Ярославом, після якої вони остаточно 

поставили під свій контроль Галицьку землю, і вважається, що висланий Могучієм 

(Мауцієм)
3
 посол прибув до двору Данила після означеної події, тобто після 17 серпня 

1245 р.
4
. Однак із таким висновком досить важко погодитись. Як побачимо далі, 

існують поважні підстави вважати, що посол від Могучія (Мауція) прибув до двору 

Романовичів ще перед ярославською битвою. Крім того, збережені джерела, 

незважаючи на їх фрагментарність, дозволяють із високою правдоподібністю 

припускати, що перші контакти між галицько-волинськими князями й Бату-ханом мали 

місце перед 1245 р. У статті ми спробуємо обґрунтувати висловлені вище тези.  

Розгляд відносин галицько-волинських князів із монголами в середині 1240-х рр. 

хочемо розпочати з проблеми хронології прибуття посланця від Могучія (Мауція) до 

двору Романовичів. Як зазначалося вище, існують поважні підстави вважати, що 

монгольський посол прибув до Данила й Василька напередодні битви під Ярославом 

(перед 17 серпня 1245 р.). Нещодавно польський історик Маріуш Бартніцький звернув 

увагу на те, що Василько, після прибуття посланця від монголів, вислав до Орди гінця з 
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метою отримання грамот Бату-хана, які б гарантували Данилові безпечний проїзд 

монгольськими територіями. І тільки після повернення цього гінця старший Романович 

відправився в подорож до Орди. За підрахунками люблінського автора, подорож 

висланого Васильком посланця мала займати біля двох місяців в один бік (відповідно 

біля чотирьох місяців у два боки). На підставі таких підрахунків польський історик 

прийшов до висновку, що прибуття монгольського посла до Романовичів необхідно 

датувати не пізніше як початком липня 1245 р.
5
. Такий висновок видається 

обґрунтованим. Більше того, можна навести 

додаткові аргументи на його підтвердження.  

Передусім установимо перебіг і черговість 

подій, які мали місце в проміжку між прибуттям посла від Могучія (Мауція) і 

відправленням Данила Романовича в ставку Бату-хана. Порівняння даних, які містять 

Галицько-Волинський літопис і звіт папського посла до монголів, францисканця Плано 

Карпіні, дають можливість відтворити їх у такий спосіб: Могучій (Мауці) вислав свого 

посланця до Романовичів із вимогою поставити під монгольський контроль Галицьку 

землю
6
; монгольський посол прибув до Данила й Василька, які в той час перебували в 

Дороговську на західному пограниччі їхньої держави (тепер село – Dorohusk у 

Люблінському воєводстві в Польщі)
7
; після спільної наради братів Данило вирішив 

особисто відправитися до Бату-хана з метою відстоювання своєї “полоу  ч ины”
8
; після 

цього Василько вислав свого гінця до Орди для отримання ханських грамот на 

безпечний проїзд старшого Романовича до Сараю
9
; князі дочекалися повернення 

посланця з грамотами, після чого Данило відправився до Бату-хана
10

.  

Якщо дотримуватися прийнятої в історичній науці хронології, то всі ці події 

необхідно було б умістити у вузькому двомісячному відрізку між битвою під 

Ярославом і виїздом князя до Орди (битва відбулася 17 серпня 1245 р., а Данило виїхав 

до Сараю 26 жовтня 1245 р.)
11

. Безумовно, монголи могли досить швидко дізнатися про 

результати битви під Ярославом, і Могучій (Мауці), який, очевидно, не узгодив свого 

кроку із Бату
12
, міг вислати свого посла до галицько-волинських князів. І цей посол мав 

достатньо часу, щоб прибути до Романовичів перед 25 жовтня 1245 р. Але фактично 

неможливо вмістити в цей самий проміжок іншу подію – поїздку до ставки Бату-хана 

висланого Васильком гінця, оскільки навіть при найбільш сприятливих обставинах на її 

здійснення потрібно було не менше як два місяці
13
. До цього необхідно додати час, 

який був потрібний, щоб інформація про перемогу галицько-волинських військ над 

Ростиславом Михайловичем й угорсько-польською коаліцією дійшла до Могучія 

(Мауція), і час, необхідний для того, щоб монгольський посланець знайшов 

Романовичів у Дороговську. Таким чином, бачимо, що навіть при максимально 

ущільненій хронології на всі ці події необхідно було не менше як три місяці, що не 

дозволяє вмістити їх у відрізок між ярославською битвою (17 серпня 1245 р.) і 

початком подорожі Данила до Орди (26 жовтня 1245 р.). У зв’язку із цим, залишаються 

дві можливості: або монгольський посол прибув до двору Романовичів ще перед 

ярославською битвою, або Данило виїхав до Сараю пізніше. Але оскільки Галицько-

Волинський літопис подає точну дату виїзду князя – 26 жовтня 1245 р., то друга 

можливість повністю відпадає
14
. Виходячи із цього, вважаємо слушним погляд 

М.Бартніцького, згідно з яким прибуття монгольського посла до двору Романовичів 

відбулося ще перед ярославською битвою, найправдоподібніше в липні, а можливо, у 

червні 1245 р.  

© В.Нагірний, 2010 
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Доцільно також поставити питання про те, який вплив мала ярославська битва 

на характер відносин галицько-волинських князів із монгольськими ханами. На нашу 

думку, до оцінювання цієї події необхідно підходити обережно. З одного боку, не варто 

стверджувати, що перемога Данила й Василька в битві під Ярославом корінним чином 

вплинула на позицію монголів відносно галицько-волинських князів і що саме вона 

мала вирішальний вплив на рішення Могучія (Мауція) позбавити Данила контролю над 

Галичиною. Хочемо особливо підкреслити, що старший Романович володів Галичем 

задовго до ярославської битви, принаймні від часу вигнання з міста Ростислава 

Михайловича в 1242 р.
15
. Що перешкоджало Могучієві (Мауці) спробувати поширити 

свій контроль на Галицьку землю раніше? Цілком логічною видається думка, що 

монгольський воєначальник не зволікав би із цим аж поки Данило зміцнить свої позиції 

в Галичині. У зв’язку із цим, вважаємо, що твердження, згідно з яким саме перемога 

Романовичів над угорсько-польськими військами підштовхнула монголів до 

встановлення контролю над Галицькою землею, не має під собою достатніх підстав. З 

іншого боку, необхідно наголосити, що перемога руських князів 17 серпня 1245 р. 

могла мати вагомий вплив на рішення Данила не віддавати Галицьку землю під 

контроль Могучія (Мауція) і особисто відправитися до Бату-хана з метою захисту своїх 

володінь. Як відомо, під час перебування в Сараї галицько-волинському князеві 

вдалося досягнути своєї мети. 

З перебуванням посла Могучія (Мауція) у Романовичів пов’язані ще кілька 

проблем, які недостатньо вивчені дослідниками. Звернемося ще раз до літописного 

тексту. У Галицько-Волинському літописі під мильною датою 6758 [1250] р. 

(правильна дата 1245 р.
16
) читаємо: “Приславшоу же Могоучѣеви . посолъ свои к 

Данилови и Василкови . боудоущю има во Дороговьскыи да и Галичь бы
с 
 в печали 

велицѣ . зане не оутвердилъ бѣ землѣ . еѣ городы . и доумавъ с братомъ своимъ . и 

поѣха ко Батъıеви . река не дамъ полоу ѡч  ины своеи . но ѣдоу к Батыеви самъ . изииде 

же на празни
к 
 ст  го Дмитрѣѧ”

17
. У цьому короткому повідомленні особливу увагу 

привертають два дуже цікаві факти. По-перше, монгольський воєначальник вимагав від 

князя віддати під його контроль тільки Галицьку землю, не піднімаючи проблему 

Волині. По-друге, цю вимогу поставив не Бату-хан, а один із дрібніших монгольських 

ханів – Могучій (Мауці), котрий володів улусом на лівому березі Дніпра
18

.  

Перший із перелічених фактів протягом тривалого часу привертав увагу 

істориків. У науковій літературі загально прийнятою є думка, що монголи в 1245 р. 

свідомо відмовилися від спроб поширити свій контроль на Волинську землю. 

Головними причинами такого рішення монгольського хана вважалися географічне 

розташування Галицько-Волинського князівства, його сусідство з католицькими 

країнами Європи й збереження державою Романовичів значного економічного й 

військового потенціалу. Виходячи із цього, традиційно вважалося, що монголи змушені 

були проводити стосовно галицько-волинських правителів більш м’яку політику ніж 

щодо інших руських князів. І саме тому в 1245 р. від Данила не вимагали Волинської 

землі
19
. Однак таке трактування подій є досить поверхове й не зовсім відповідає 

історичній дійсності. Насамперед, треба підкреслити, що галицькі й волинські землі 

зазнали значного руйнування і Романовичі не мали у своєму розпорядженні великих 

економічних чи мілітарних ресурсів, з якими монголи змушені були б рахуватися. 

Позбавленим реального підґрунтя є і твердження про вплив так званого “географічного 

фактора” на політику монголів щодо галицько-волинських земель. Як нещодавно 
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досить переконливо зазначив М.Бартніцький, кочівники не трактували “прикордонні 

князівства” у якийсь специфічний спосіб
20

.  

Що стосується другого з відмічених вище фактів, то посланцем Могучія 

(Мауція) довший час вважали офіційного представника Бату-хана
21
. Але останніми 

роками ряд істориків висловилися на користь того, що монгольський воєначальник у 

1245 р. діяв самостійно й не узгоджував свого кроку із Чингизидами
22
. Таке пояснення 

видається дуже правдоподібним, оскільки основне джерело до вивчення відносин 

галицько-волинських князів з Ордою – Галицько-Волинський літопис – узагалі не 

згадує про можливу причетність Бату-хана до вимог Могучія (Мауція). Спосіб подання 

інформації в літописі дозволяє вважати, що володар монгольського улусу вислав свого 

посланця до Романовичів без згоди свого сюзерена. Прийняття цієї тези може логічно 

пояснити, чому монголи обмежили свої вимоги тільки до галицької частини держави 

Романовичів. Імовірно, Могучій (Мауці) спробував підпорядкувати безпосередньо собі 

Галицьку землю, яка розташовувалася недалеко від його улусу. У такому випадку він 

справді міг обмежитися спробою встановити свій контроль тільки над Галичем, не 

піднімаючи питання Волині, щоб, з одного боку, не провокувати сильного опору 

Романовичів, а з іншого боку, не дражнити Бату-хана своїм надмірним посиленням. 

Припущення про те, що Могучій (Мауці) діяв без згоди Сараю, підтверджує також 

реакція галицько-волинських князів. Як інформує літопис, Данило не погодився з 

вимогами правителя монгольського улусу й вирішив особисто відправитись у ставку 

Бату-хана з метою оборони цілісності своїх володінь. Як відомо, місія князя увінчалась 

успіхом і йому вдалося зберегти цілісність своїх володінь.  

Таким чином, бачимо, що немає поважних підстав пов’язувати початок 

контактів між галицько-волинськими князями й верховним правителем Орди з 

перемогою Романовичів у битві під Ярославом чи з прибуттям до двору Данила 

посланця від Могучія (Мауція). Це ставить нас перед необхідністю переглянути 

укорінені в історичній літературі погляди. Як уже зазначалося на початку статті, є 

вагомі підстави вважати, що перші контакти Романовичів із Бату-ханом відбулися ще 

перед 1245 р. На таку думку наштовхує уважний аналіз повідомлень Галицько-

Волинського літопису.  

Насамперед звернім увагу на один надзвичайно важливий факт. Як чітко 

випливає з літописного повідомлення, князь Данило, після прибуття посланця від 

Могучія (Мауція), сам прийняв рішення їхати в Орду – “ е    е д        у ѡ  и ы 

св еи .    ѣд у   Б тыеви с   ”
23
. У зв’язку із цим, перед істориками постають два 

питання – чому старшого Романовича, на відміну від інших руських князів, монголи не 

викликали до ставки хана й що змусило князя добровільно відправитись у таку 

небезпечну подорож? Знайти відповіді на поставлені запитання, при сучасному стані 

джерельної бази, досить тяжко. Спробуємо, однак, запропонувати розв’язання цієї 

проблеми. 

В одній із попередніх праць нами була запропонована гіпотеза, згідно з якою 

перші контакти галицько-волинських князів із правителем Орди мали місце ще перед 

1245 р., імовірно, узимку 1243/1244 р. Більше того, цілком можливо, що вже тоді 

поширився контроль Бату-хана на державу Романовичів
24

. На підтвердження 

висловленої думки свідчить інформація Галицько-Волинського літопису про два 

напади монголів на володіння Данила й Василька в період між 1241 і 1245 рр. Перший 

із них відбувся під час повернення Бату-хана з Угорщини (біля 1242 р.), коли Данило 
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намагався підпорядкувати собі бунтівне Пониззя: “Вѣсть приде е
м  
 . ӕко Тотарове . 

вышли соуть . и землѣ Оугорьское . идоуть в землю Галичькоую . и тою вестью сп сесѧ . 

и нѣколико ѿ боӕръ его ӕто бъı
с 
”

25
. Другий монгольський похід у володіння 

Романовичів відбувся приблизно на два роки пізніше (зима 1243/1244 р. ?). Літописний 

текст, у якому розповідається про цей напад, має важливе значення для вияснення 

характеру відносин галицько-волинських князів із монголами перед 1245 р. Літописець 

занотував: “Данилоу же . боудоущоу во Холмѣ . прибѣже к немоу Половчинъ его . 

именемь Актаи . рекыи ӕко Батыи воротилъсѧ есть изо Оугоръ . и ѿрѧди
л 
 есть на тѧ 

два богатырѧ . возискати тебе . Манъмана . и Балаа . Данилъ же затворивъ Холмъ . еха 

ко братоу си Василкови . поима с собою Коурила митрополита . а Татарове воеваша до 

Володавы . и по  зерамъ много зла створше”
26

. При аналізі цієї літописної інформації 

необхідно звернути увагу на кілька важливих деталей. Якщо перший із згаданих 

нападів був націлений у галицьке Пониззя й був реакцією кочівників на політику 

Романовичів щодо монгольських союзників, болохівських князів, то мета наступного 

походу була зовсім іншою. Як випливає з літопису, другий напад був спрямований уже 

на Волинь, а перед висланими Бату-ханом військами було поставлене конкретне 

завдання – “возискати” Данила. З якою метою кочівники, з наказу самого Бату-хана, 

могли шукати князя? Чи не намагалися вони вже тоді поставити його під свій контроль 

і добитися визнання ним залежності від золотоординського хана? Таке припущення 

видається правдоподібним. Очевидно, саме тому похід був націлений у самий центр 

держави Романовичів – околиці Холма й Володави (тепер – село Włodawa в 

Люблінському воєводстві), а участь у ньому взяли значні монгольські сили під 

керівництвом воєначальників Манмана (Меркана) і Балаа (Балакана/Балги)
27
. За 

інформацією літопису, Данило, дізнавшись про чергову загрозу з боку кочівників, 

залишив Холм і відправився до брата Василька. Олександр Головко вважає, що князь у 

такий спосіб старався уникнути зустрічі з монголами
28
. Не виключаючи повністю такої 

можливості, вважаємо, що причина такого кроку князя могла бути іншою. Бачимо, що 

Данило не покинув кордони своєї держави перед лицем монгольської загрози як то 

було в 1240–1241 й у 1259–1260 рр.
29
, а вирушив у володіння Василька, які першими 

мали зазнати удару кочівників. Відповідно, такий крок не віддаляв князя від атакуючих, 

а, навпаки, наближував його до ворога. Виходячи із цього, наважимося висловити 

припущення, що галицько-волинський князь міг свідомо відправитися назустріч 

монгольським військам, щоб урегулювати справу в мирний спосіб і не допустити 

повного знищення своїх земель. Оскільки літопис не повідомляє про наступні активні 

дії кочівників, можна припустити також, що Романовичі змушені були піти на значні 

поступки. Не виключено, що найважливішою із цих поступок було визнання ними 

залежності від Бату-хана
30
. У такому разі зрозумілим буде, чому Данила, на відміну від 

інших князів, не викликали до Орди. І можна було б логічно пояснити, чому він зустрів 

прихильний прийом у ставці Бату-хана. А щодо мовчання літопису про можливе 

поширення монгольського контролю на державу Романовичів ще перед 1245 р., то воно 

не повинно дивувати, оскільки літописець працював при дворі Данила й не раз 

замовчував невдачі князя.  

На користь запропонованої гіпотези може свідчити ще одне джерело, зокрема, 

лист угорського короля Бели ІV, датований квітнем 1244 р.
31
, у якому монарх писав: 

“Ad partes Ruscie et ad partes Bulgarie in nostra legacione profectus, ab illustrissimo Danela, 

qui tatarorum principe visitato ad propria rediens, universum statum tatarorum prout viderat et 
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cognoverat adisserandum nobis promiserat stili oficio conditum reportavit”
32

. Наведена 

цитата може підтверджувати, що перші контакти між Романовичами й монгольським 

ханом були нав’язані ще перед квітнем 1244 р.
33
. Не можна виключати, що до цього 

дійшло саме під час відправки монгольських воєначальників Манмана (Меркана) і 

Балаа (Балакана/Балги) на Волинь
34

.  

Виходячи з висловлених вище міркувань, відносини між галицько-волинськими 

князями й монголами в середині 1240-х рр. можна відтворити в такий спосіб: біля зими 

1243/1244 р. (?) кочівники організували великий похід на Волинь і не виключено, що 

вже тоді Романовичі змушені були визнати свою залежність від Бату-хана; приблизно в 

першій половині літа 1245 р. Могучій (Мауці), володар монгольського улусу на лівому 

березі Дніпра, без узгодження із Сараєм спробував поставити під свій контроль 

Галицьку землю; такі дії монгольського воєначальника викликали опір Романовичів, 

які вважали стосунки з монголами вже врегульованими, унаслідок чого Данило 

особисто відправився до верховного правителя Орди; у результаті перебування в Сараї 

галицько-волинському князеві вдалося добитися збереження цілісності своїх володінь; 

при цьому формулу застосовану в літописі – “    у е   бы
с 
 зе  ѧ ег  е  у”

35
, 

необхідно розуміти не тільки як надання Данилові ярлика
36

 на Галицьку землю, але, 

насамперед, як визнання за князем права на володіння всіма землями, які в той час 

знаходилися під контролем Романовичів
37

.  

На завершення відмітимо, що запропоноване в праці трактування відносин між 

галицько-волинськими князями й монголами в середині 1240-х рр. має характер 

гіпотези, оскільки остаточно підтвердити, як і спростувати, висловлені припущення 

важко з огляду на стан джерельної бази.  
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Galician-Volyn Princes Relations with the Mongols  

in the mid 40’s the XIII Century: Selected Issues 
 

Article is devoted to selected problems from the history  of Galician-Volyn princes relations 

with the Mongols in the mid 40’s the XIII century. The author examines the chronology of the 

arrival  the Mongolian messenger from Mohuchiy warlord  to the  Danylo courtyard and possible 
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implication  Batu-Khan in this event and tries to clarify the term of the Mongol triumph 

over  Romanovich country. In labour support  view, by which Yaroslavl battle had not decisive 

influence on the nature of relations Galician-Volyn princes with the Mongols and express recognition 

hypotheses about the Galician-Volyn  depending on Batu-Khan at the boundaries  1243–1244. 

Key words: Galician-Volyn  princes, Danylo and Vasylko Romanovich, Mongols, Mohuchiy, 

Batu-Khan. 

 

 
  


