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ГАЛИЦЬКА ЗЕМЛЯ І ВІЗАНТІЯ У ХІ – ХІV CТ.

Проблеми присутності Галицького князівства на Нижньому Дунаї та галицько-
візантійських зв’язків належать до питань, полеміка навколо яких триває ще з другої 
половини ХІХ ст. Відомий візантиніст Д. Оболенський вважав, що Візантія “не без 
успіху використовувала Київське, Суздальське і Галицьке князівства як пішаків до 
дошці європейської дипломатії”1. Чи так було насправді, чи галицькі князі в стосун-
ках з Візантією дотримувалися власної, вигідної їм політики? Які мотиви штовхали 
обидві сторони до зближення? 

Область у межиріччі Дністра та Серета і Нижнє Подунав’я була своєрідними воро-
тами між морем і Карпатами, через які у ХІ – ХІІ ст. кочовики проникали на Балкани. 
Після страшної поразки під Манцикертом (1071) імперія була змушена концентрувати 
свої сили на сході і не могла тримати тут достатні контингенти. Через Галицьку землю 
проходив давній знаменитий бурштиновий шлях (Вісла – Сян – Дністер та Німан – 
Західний Буг – Дністер), який з’єднував Балтійське та Чорне моря. По Дністру лежала 
і найкоротша дорога до Візантії. Через Нижнє Подунав’я можна було вийти суходолом 
більш безпечно до візантійських міст, у той час, коли дніпровський шлях контролювали 
половці, стосунки з якими були перемінними. Подібна ситуація штовхала і галицьких 
князів до встановлення контролю за цим шляхом. Археологічні дослідження давніх 
білоруських міст2 дозволяють зробити висновок, що потоки візантійського імпорту 
в Гродненське князівство та Полоцьку землю йшли в основному через Волинь, тобто 
давнім бурштиновим шляхом. 

Напевно ці фактори і сприяли тому, що, утвердившись протягом кінця ХІ – першої 
половини ХІІ ст. на Нижньому Дунаї3 за згодою Візантії, яка не заперечувала проти 
опанування цієї території сильним галицьким князем, виділяючи стосунки з ним 
окремо від стосунків з Києвом4, Галицьке князівство взяло на себе завдання оборони 
від кочовиків проходів у причорноморські та болгарські області, які перебували під 
візантійським контролем. 

Поклав початок освоєнню Пониззя Дністра теребовельський князь Василько Ро-
стиславич5. В процесі цього освоєння відбувалося і зближення з Візантією. 29.04.1091 р. 
на березi р. Марiци бiля фортецi Хiрiни вiзантiйський iмператор Олексiй I Комнин за 
допомогою половецьких ханiв Тугоркана i Боняка розгромив печенiзьке вiйсько. Дочка 
iмператора Анна так писала про цю битву: “В той день вiдбулося дещо незвичайне: 
згинув цiлий народ разом з жiнками i дiтьми, чисельнiсть якого складала не 10 ти-
сяч осіб, а виражалась у величезних цифрах”. В числi учасникiв битви Анна називає 
5 тисяч гiрських жителiв, якi прибули на допомогу iмператору6. Вiдомий вiзантист 
В.Василевський бачив в них дружину теребовельського князя7. Дружина Василька 
Ростиславича рухалась по Серету i мусила переходити гори, йдучи на з’єднання 
з iмператором, тому i потрапила в “горяни”. 

Тісний союз Візантії з Галицьким князівством сформувався у ХІІ ст., починаючи 
з 20.07.1104 р., коли дочка Володаря Ростиславича Ірина вийшла за сина василевса 
Олексія Комнина – севастократора Ісаака8. Це був перший випадок династичних 
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зв’язків удільного руського князя з родиною візантійських василевсів, що дозволяє 
його виділити з огляду на перебірливу династичну політику правителів Візантії. Від 
цього шлюбу народився майбутній василевс Андронік І Комнин9.

Прийшовши в Галицьку землю, Ростиславичі утворили три князівства: Пере-
мишльське, Звенигородське (з центром у Звенигородці на Білці) та Теребовельське. По 
смерті Рюрика Ростиславича у 1092 р. Володар Ростиславич об’єднав Перемишльське 
і Звенигородське князівства. Володар і Василько Ростиславичі померли у 1124 р. май-
же одночасно. Обоє мали по двоє синів, які успадкували уділи у батьківській частині 
Галицької землі. Ростислав Володаревич отримав Перемишльське князівство, а Во-
лодимирко Володаревич – Звенигородське. Ігор-Іван Василькович отримав Галицьке 
князівство, а Ростислав-Григорій Василькович – Теребовельське. 

Розподіл престолів не був випадковим. Ростислав Володаревич був, безперечно, 
старшим за Володимирка. У 1122 р. саме Ростислав був заложником за батька в Краковi. 
У 1124 р., вiдразу по смертi батька, Ростислав очолив боротьбу проти польської ратi, 
вiдтiснив її за Вислок i завершив вiйну миром. Володимирко Володаревич відразу почав 
шукати союзу з двоюрідними братами проти старшого брата. У 1125 р. Володимирко 
Володаревич, Ігор та Ростислав Васильковичі разом зробили солідний внесок до мо-
настиря у Савасентдеметрі в Угорщині (щорiчний дохiд в розмiрi 13 кантарiв воску, 
кантар дорівнює 50,5 – 56,3 кг). Їх бабуся Ленке була з династії Арпадів і, можливо, 
мала відношення до цього монастиря. У 1125 – 1126 рр. Ростиславові Володаревичу 
довелося обороняти Перемишль в ходi усобицi з Володимирком, але вже у 1126 р. вiн 
сам обложив Звенигород, i Володимирка врятувало тiльки угорське вiйсько. У 1127 р. 
бояри обох сторін на з’їзді у Щирці безуспішно пробували помирити князів10. Помер 
Ростислав Володаревич у 1128 р.11 бездiтним, бо Перемишльське князiвство без про-
блем перейшло до Володимирка12.  

Ігор-Іван був старшим з братів Васильковичів. Не випадково ж саме він одружився 
з Анною Всеволодівною, дочкою чернігівського князя Всеволода Ольговича, який 
претендував на першість на Русі13. Тоді він повинен був отримати “старше” Теребо-
вельське князівство. Але воно залишилося за братом. Можливо, причини переходу 
старшого з братів у Галич приховані у пiднесенні економiчного i полiтичного значення 
цього центру у зв’язку з успішним опануванням бурштинового шляху. Подiбне трапи-
лось при переходi центра землi з Ростова в Суздаль, а потiм з Суздаля у Володимир 
на Клязьмі. Ростислав-Григорій помер між 1127 i 1141 р., ближче до першої дати14 
і Ігор Василькович об’єднав під своєю владою всю батьківську спадщину.

І тут на історичну сцену виходить загадкова постать князя Івана Ростиславича 
Берладника, якого значна частина дослідників вперто вважає сином перемишльського 
князя Ростислава Володаревича. Але в такому разі чому цього князя як можливого 
суперника в боротьбі за Галич так боявся Ярослав Осмомисл? Як могли прийняти 
у Галич молодого князя з гілки Володаревичів, коли це була територія Васильковичів? 
І чому цей князь мав таку підтримкою населення середнього та нижнього Подністров’я? 
Якщо Іван Ростиславич був сином перемишльського князя, то за своїм походженням 
він не міг мати жодних прав на Галич15. Неупереджений аналіз показує, що Іван Ростис-
лавич був сином теребовельського князя Ростислава Васильовича, який ще за життя 
батька (або після його смерті від дядька Ігоря Васильовича) отримав уділ у Пониззі 
з центром у Звенигородці на Дністрі16. 

Про це свідчить і вiдома грамота князя Івана Ростиславича месемврійським купцям 
вiд 20.05.1134 р., де згадуються його володiння в Пониззi Днiстра та Дунаю, в числі 



39

ГАЛИЦЬКА ЗЕМЛЯ І ВІЗАНТІЯ У ХІ – ХІV CТ.

яких Малий Галич (Галац), Бирлад і Текуч17. Навколо цієї грамоти довший час триває 
дискусія (автентичнiсть грамоти визнавали П. Голубовський18, М. Дашкевич19, М. Гру-
шевський20, В. Пашуто21, О. Насонов22, М. Левченко23,. А. Фроловський24, О. Зимін25, 
В. Потін26, М. Брайчевський27, Р. Рабинович28, Л. Войтович29 та О. Майоров30, проти 
цього виступали І. Богдан31, О. Соболевський32, П. Панаїтеску33, М. Мохов34, М. Кот-
ляр35, П. Павлов36, В. Спінеї37, C. Каштанов38, Б. Перхавко39). Як слушно зазначив 
Р. Рабинович, всі противники автентичності грамоти, починаючи з І. Богдана, наперед 
виходили з постулату, що звенигородський князь (з Звенигороду на Білці) Іван Ро-
стиславич не міг володіти Бирладом і Пониззям Дністра та Пруту40. 

Але цей постулат легко заперечується. Грамоту вперше ввів до наукового обігу 
відомий румунський історик і філолог-славіст Богдан Петричейку Хаждеу (1836 – 
1907). Оригінал і первинна копія грамоти втрачені ще у ХІХ ст. Противникові 
автентичності грамоти видатному лінгвістові О. Соболевському вдалося довести 
лише те, що текст грамоти написаний у ХІV – XV ст. в орфографічних і лінгвістичних 
традиціях молдовських і болгарських документів того часу41. Але це тільки дозволяє 
говорити, що до Б. Хашдеу потрапив список з грамоти, виготовлений у ХІV – XV ст., 
або ж фальсифікат, зроблений у цей період, при фабрикації якого були використані 
вірогідні джерела й відомості. Необхідністю переписання грамоти в “молдовські” часи 
було прагнення продовжити традицію торговельних пільг для деяких міст42. 

Найбільш “дошкульним” місцем грамоти противники її автентичності вважають 
фразу “князь Бирладський від стола Галицького”. Якщо вважати Івана Ростислави-
ча звенигородським князем, столиця якого знаходилася у Звенигороді на Білці на 
території Володаревичів, то ця фраза виглядає позбавленою змісту. Але існувало кілька 
Звенигородів саме у Теребовельському князівстві, яким володів батько Івана Ростис-
лавича – Ростислав-Григорій Василькович43. Звенигородське князівство з центром 
у Звенигороді на Дністрі контролювало території до гирла Дністра та гирла Дунаю. 
Князь Іван Ростиславич після смерті батька залишався васалом дядька галицького 
князя Ігоря Васильковича. Численні археологічні знахідки в дельті Дунаю, зокрема 
у Діногетії поблизу Галаца (малого Галича) містять елементи руської матеріальної 
культури і датуються широким діапазоном Х – ХІІ ст.44. Навіть якби грамота від 
20.05.1134 р. була датована 1144 р., як вважав М. Грушевський (що більш ніж сумнівно), 
то це би могло означати тільки, що після того, як Володимирко захопив галицьку 
і теребовельську частки, його племінник залишився васалом тепер уже князя всієї 
Галицької землі.

Ігор-Іван Василькович помер у 1141 р.45. На мій погляд, слушною є здогадка 
відомого археолога Ю. Лукомського, що Iгор-Iван Василькович був похований у Галичi 
у монастирськiй церквi св. Iвана Хрестителя на Царичинцi i саме його останки були 
виявленi у саркофазi в пiвденнiй навi церкви46.

Перемишльсько-звенигородський князь Володимирко Володаревич скористався 
з смертi Iгоря Васильковича, з яким перебував в дружнiх стосунках, i об’єднав всю 
Галицьку землю. Столиця теж була перенесена в Галич47. Для цього були вагомі 
причини: Володимирко не мав прав на Галицько-Теребовельське князівство поки 
був живим Іван Ростиславич і тому його присутність тут була просто необхідною. 
Невдовзі ця небезпека стала реальною. 

Володимирко Володаревич разом з галицьким князем Ігорем Васильковичем 
у 1139 р. підтримав нового великого князя Всеволода Ольговича i завдав уда-
ру по волинських землях. Галицькi дружини вторглись в Погориння i не дали 
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Iзяславу Мстиславичу допомогти переяславському князю Андрiєві Володимировичу. 
Це забезпечило Володимиркові підтримку Києва, де не стали заважати об’єднанню 
всієї Галицької землі під владою Володимирка Володаревича. 

Невдовзі активнiсть i зростаюча сила галицького князя занепокоїли Всеволода Оль-
говича, особливо коли на Волинi утвердився його син Святослав. У 1144 р. київський 
князь спробував вирішити проблеми силою. Після компромісного миру, до якого 
Всеволод Ольгович схилився після наполягань брата Ігоря, взимку 1145 – 1146 рр. 
галицькi бояри органiзували змову, схоже, не без домовленості з Києвом.. Коли галиць-
кий князь виїхав на лови в Тисьменицю, бояри запросили iз Звенигорода-на-Днiстрi 
його племiнника Iвана Ростиславича. Як спадкоємець Васильковичiв, цей князь мав 
бiльше прав на Галич нiж його дядько – спадкоємець Володаревичiв. Володимирко 
три тижнi вiдчайдушно штурмував Галич. Йому допомiг випадок. Пiд час вилазки 
вночi Iван Ростиславич, захопившись, надто вiдалився вiд мiських стiн i потрапив 
в оточення. Йому вдалося прорватися в степ, але Галич мусив вiдчинити ворота перед 
Володимирком.       

Iван Ростиславич знайшов притулок у великого князя в Києвi. Це розлютило Во-
лодимирка. Вiн сам першим напав на великокняжий домен i здобув Прилук. В тилу 
знову повстав Галич i князь мусив повернутися, щоб придушити цей виступ. Тодi 
Всеволод зiбрав київськi, чернiгiвськi, новгородськi полки, найняв половцiв i з цими 
силами виступив проти Володимирка Володаревича. З заходу в галицькі землі втор-
глася польська рать, вислана Владиславом ІІ. Стійка оборона Звенигорода на Білці 
посадником Iваном Халдеєвичем та важка хвороба Всеволода Ольговича врятували 
галицького князя.         

Прихiд до влади в Києвi Iзяслава Мстиславича змусив Володимирка змiнити 
полiтику. Вiн зайняв нейтральну позицiю, все бiльше схиляючись на бік Юрiя До-
вгорукого. У 1147 – 1148 рр. вiн не брав участi в усобицi, але великий князь постiйно 
вiдчував загрозу з заходу, через що навiть був органiзований у Болохiвськiй землi 
окремий удiл з центром в Котельницi. Посаджений там Ростислав Юрiйович мав 
обороняти Київську землю вiд можливого удару Володимирка. Навеснi 1149 р. союз 
Володимирка Володаревича з Юрiєм Довгоруким був скрiплений шлюбом Ярослава 
Володимировича з Ольгою Юрiївною. З другої половини 1149 р. галицький князь 
послідовно підтримував свого свата Юрія Довгорукого, захопивши в ході міжусобиць 
значне число прикордонних волинських міст. В результаті, у 1152 р. проти нього вийшли 
всi сили київського князя та його союзників. Угорськi союзнi вiйська очолював сам 
Гейза II. Крiм родинних стосункiв з Iзяславом Мстиславичем, проти галицького князя 
угорського короля штовхав тiсний союз останнього з Вiзантiєю, про що є свiдчення 
візантійського хроніста Iоанна Кiннама48. Пiсля недавньої поразки вiд вiйська васи-
левса Мануїла I (1151) Гейза II був особливо чутливим до таких моментiв. 

Володимирко зумiв уникнути розгрому у 1152 – 1153 рр. і відмовився виконувати 
умови миру та повертати захоплені волинські міста Бужеськ, Шумськ, Тихомль, Вигошiв 
та Гнойницю. Не віддав цих міст і його син та наступник Ярослав Володимирович, 
військо якого перемогло київську рать під Теребовлею у 1153 р. Смерть Iзяслава 
Мстиславича в 1154 р. i швидке повернення до Києва Юрiя Довгорукого, який дово-
дився Ярославові тестем, зняло проблему київсько-галицьких стосункiв. 

Cмерть Юрiя Довгорукого вiдкрила шлях до київського престолу чернiгiвському 
князю Iзяславу Давидовичу. Ярослав Володимирович спочатку лояльно поставився до 
нього. Але зближення галицького князя з волинським князем Мстиславом Iзяславичем 
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в Києві сприйняли як загрозу. Iзяслав Давидович вирішив приборкати Ярослава Воло-
димировича за допомогою князя-iзгоя Iвана Ростиславича, представника Васильковичів, 
який мав більші права на Галич, ніж син Володимирка Володаревича. 

У 1146 р., пiсля невдалої спроби утвердитись в Галичi, Iван Ростиславич знайшов 
притулок у великого князя Всеволода Ольговича. Пiсля смертi Всеволода Ольгови-
ча Iван Рос тиславич схоронився у сіверського князя Святослава Ольговича. Коли 
Давидовичi пiдтримали великого князя Iзяслава Мстиславича i почали наступати на 
Сiверську землю, Святослав Ольгович доручив Iвану Ростиславичу обороняти кордо-
ни вiд наступу смоленського князя Ростислава Мстиславича. Але смоленське вiйсько 
обложило Турiв i тодi Святослав Ольгович наказав йому наступати на Смоленськ. За 
200 гривен срiбла i 12 гривен золота Iван Ростиславич зрадив свого сюзерена i перейшов 
на бік смоленського князя. Але і смоленський князь Ростислав Мстиславович не захотiв 
тримати на службi васала, який уже раз зрадив свого сюзерена. Тоді Iван Рос тиславич 
був прийнятий на службу Юрiєм Довгоруким i без особливого успiху воював на новго-
родських рубежах. Союз Юрія Довгорукого з Володимирком Володаревичем закiнчився 
трагiчно для нещасного iзгоя. Його в оковах повезли з Суздаля в Київ, щоб там передати 
галицькому князю. Але митрополит Константин категорично виступив проти цiєї акцiї. 
Iвана Ростиславича знову повезли у Суздаль. Та по дорозi на конвой несподiвано напали 
дружинники Iзяслава Давидовича. Готуючись до боротьби за Київ, чернiгiвський князь 
за всяку цiну хотiв розiрвати союз Юрiя Довгорукого з галиць ким князем.  

Ярослав Володимирович сподівався, що, ставши великим князем, Iзяслав Давидович 
вiдмовиться вiд пiдтримки колишнього звенигородського князя. Але київський князь 
з допомогою Івана Ростиславича, навпаки, намагався приборкати потужного галиць-
кого князя і змусити його утриматися від зближення з Мономаховичами. У відповідь 
Ярослав Осмомисл органiзував коалiцiю князiв проти Ізяслава Давидовича.

В кiнцi 1157 р. посли Ярослава Осмомисла, волинського князя Мстислава Iзяславича, 
луцького князя Ярослава Iзяславича, дорогобузького князя Володимира Андрiйовича, 
чернiгiвського князя Святослава Ольговича, сiверського князя Святослава Всеволодо-
вича, смоленського князя Ростислава Мстиславича, угорського короля та польських 
князiв зажадали видачi iзгоя. Це було також свідченням політичної ваги галицького 
князя.    

Iзяслав Давидович рiшуче вiдмовив, але не ризикнув тримати далi у себе Iвана 
Ростиславича. Вiн допомiг йому через половецькi землi дістатися в Пониззя Днiстра, 
де колись були його володiння. Звичайно, населення Бирладi з радiстю зустрiло свого 
колишнього сюзерена, який колись княжив у Звенигороді на Дністрі. Галицькi посад-
ники, безперечно, використовували свою службу в цих краях i для власного збагачення, 
вдалинi вiд Галича зловживання були бiльшими. А з князем завжди пов’язувались 
спогади про справедливiсть “старих” часiв. Тому Iван Ростиславич у 1158 р. утвердився 
в Бирладi без особливих проблем.   

В лiтературi досить рiзноманiтних версiй про те, що Пониззя Днiстра було заселе-
не одними бродниками, якi були окремим племенем, близьким до чорних клобукiв49, 
людьми неясного етнiчного походження з яких потiм пiшли запорозькi козаки50, чи 
втiкачами вiд крiпосного гнiту – “сбродом”51. За археологічними матеріалами, основне 
населення Пониззя Днiстра складали нащадки тиверцiв i гето-дакiв [волохи]. “Вигiнцi” 
i iншi вихiдцi з галицьких земель переважно жили по мiстах. Бродники, скоріше, були 
корпорацiєю, яка обслуговувала броди, перевози i переволоки, стоянки бiля порогiв 
на низу Днiстра, Пруту, Бугу i Днiпра. За свою роботу вони брали плату з купецьких 
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караванiв, а крiм того, напевно, займались i мисливством та рибальством. Зимою 
бродники сходилися в мiста, де проживали свiй заробiток. Звичайно, що вони муси-
ли мати якусь свою вiйськову органiзацiю для оборони вiд кочовикiв. Їх старшини 
поповнювали ряди мiсцевих феодалiв. Чисельнiсть цiєї корпорацiї, звичайно, була 
невеликою, але в джерела вони потрапили, оскiльки вiдiгравали в цих мiсцях помiтну 
роль. Але немає жодних пiдстав бачити у бродниках борцiв з феодальним устроєм, 
а Iвана Бирладника подавати князя-революцiонера. Немає підстав для висновку, що 
цей князь, як i його батько (!), “зв’язали свою полiтичну кар’єру з рухом народних 
мас, використовуючи їх в своїх цiлях”52. 

Не було i не могло бути “великого селянського повстання” в поднiстровських 
мiстах, коли у 1158 р. до них пiдiйшло 6-тисячне вiйсько Iвана Берладника. Кучел-
мин здався своєму колишньому князеві, бо “рады были ему”, а Ушиця вистояла, хоча 
майже 300 смердiв, мобiлiзованi для пiдсилення гарнiзону, через заборола перебiгли 
до свого колишнього.  Далi просування бирладського князя зупинилося. Гарнiзони 
Ярослава Володимировича стояли твердо, крiм того половцi, яким Iван Берладник, не 
дозволив грабувати здобутi мiста, покинули його вiйсько. В Галичi потуги колишнього 
звенигородського князя панiки не викликали. Ярослав Володимирович послав основнi 
сили з волинськими полками на Київ. Iван Берладник теж мусив покинути свою во-
лость. Щоб якось допомогти Iзяславу Давидовичу, який втратив через нього Київ, 
Iван Бирладник захопив Олешшя. Але з Києва проти нього послали флотилiю на чолi 
з Георгiєм Нестеровичем та Якуном. Воєводи Ростислава Мстиславича переслiдували 
Iвана Берладника аж до Дчина [Дечин на Дунаї]. Тут князь був змушений здатись 
у 1160 р. вiзантiйським властям. Його отруєння у Солунi [Фессалонiках] у 1161 р. 
навряд чи вiдбулося без втручання галицького князя53.

У 1164 р. вiйна Угорщини з Вiзантiєю закiнчилась миром. За умовами цього миру 
спадкоємець угорського престолу Бела мав прибути в Константинополь як почесний 
заручник. Василевс Мануїл Комнин вiдразу ж заручив з ним свою єдину дочку Марiю. 
З’явилась iдея вiзантiйсько-угорської унiї, котра стала небезпечною для Галицького 
князiвства. Тому Ярослав Володимирович, не вагаючись, пiдтримав претендента на 
вiзантiйську корону брата василевса Андронiка Комнина. Крім усього іншого, як син 
севастократора Ісаака Комнина та Ірини Володарівни, Адронік Комнин доводився 
Ярославові Володимировичу двоюрідним братом54. Андронік Комнин навіть знав 
руську мову55. 

У 1164 р. Андронiк втiк з вiзантiйської столицi. “...i лише вiн досяг кордону Галицької 
землi, де розраховував знайти пристанище, як потрапив у пастку деяких мисливцiв 
народу волохiв”, якi мало не передали його вiзантiйським властям. Однак принц до-
сяг Галича, де був прийнятий Ярославом Володимировичем. Пiзнiше, в пам’ять про 
перебування в Галицькiй землi, Андронiк прикрасив розписами палату, яку побудував 
у Константинополi бiля храму Сорока мученикiв. Ось як описує цi розписи один 
з кращих вiзантiйських письменникiв Микита Хонiат: “Живопис представляв кiнську 
їзду, полювання з собаками, крики птахiв, гавкiт собак, погоню за оленями i травлю 
зайцiв, пробитого списом кабана i пораненого зубра (цей звiр бiльший за казкового 
ведмедя i плямистого леопарда i водиться переважно у тавроскiфiв), сiльське життя 
з його наметами, нашвидку приготований обiд iз спiйманої здобичi, самого Андронiка, 
який власноруч розрубує на частини м’ясо оленя або кабана i ретельно пiдсмажує його 
на вогнi, та інші подібні предмети, якi свiдчили про життя людини, у котрої вся надiя 
на лук, меч i прудкого коня”56.

Леонтій ВОЙТОВИЧ



43

Вже у 1165 р. василевс Мануїл прислав да Галича двох митрополитiв, якi запропо-
нували Андронiку в управлiння Кiлiкiю. Ярослав Осмомисл послав з вiзантiйськими 
послами галицького єпископа Кузьму. Посольство домоглося гарантiй безпеки для 
Андронiка i пiдтвердило союз з Вiзантiєю57. Наслідком цієї поїздки було розширення 
володінь руського монастиря на Афоні у 1169 р.58, а також згадка Русі у візантійсько-
генуезькій угоді 1169 р.59. Євстафій Солунський згадує про часті посольства галицького 
князя до василевса Мануїла60. “Скіфська кіннота”, яка брала участь у нещасливій битві 
проти сельджуцького султана Килидж-Арслана ІІ при Миріокефалоні 17.09.1176 р.61, 
була, напевно, галицького походження62. 

Вiзантiя розглядала галицького князя як hypospondos, що за вiзантiйською вселенсь-
кою термiнологією прирiвнювалось до давнього “союзний Риму народ” –socii populi 
Romani. Найбільше свідчень візантійських авторів стосується Галицького князівства, 
володар якого часом протиставляється володарю Києва і розглядається як цілком 
самостійний63. Можливо, що саме з тих часiв тiсних зв’язкiв з Вiзантiєю стосується 
граффiтi в Константинополi на мармуровiй балюстрадi хорiв собору св. Софiї: “Матфй 
попъ галичьский”64.       

На цей перiод галицький князь був найсильнiшим з усiх володарiв у Київськiй Русi. 
Його князiвство, крiм усього, не було роздроблене на удiли. Варфоломій Англiйський 
(ХIII ст.) взагалi ототожнював Галицьку землю зi всiєю Руссю: “Галiцiя дуже обширна 
область, котра охоплює бiльшу частину Європи, дуже багата, деякими вона називається 
Руссю”65. Найвидатнiший географ ХII ст. Абу Абдаллах Мухаммед iбн Мухаммед ал-
Iдрiзi (1100 – 1165) у своїй енциклопедiї “Розваги втомленого в подорожах по областях”, 
написанiй при дворi сицилiйського короля Рожера II (1130 – 1154), в країнi ар-Русийя 
в числi 8 вiдомих йому мiст називає Рамiслi [Перемишль] та Галiсийа [Галич]66. Ще 
А. Петрушевич ототожнив Галісийя ал-Ідрізі, виходячи з опису сицилійського гео-
графа, з Галичем на Дунаї67.

Територія Нижнього Подунав’я, Подністров’я і Попруття як частина Русі згадується 
і в такій цікавій пам’ятці, як “Список руських городів дальніх і ближніх”68. Первісний 
варіант цього списку був укладений ще на початку ХІІІ ст., а остаточний варіант 
пам’ятки сформований у 1375 – 1381 рр.69 (але не пізніше 1409 р.)70. Тут розміщені 
такі міста, як Дичин, Кілія, Білгород, Яський торг, Романів торг, Немеч, Сучава, Серет 
та інші. Дичин (Дцин) як місто, куди відійшли бирладники після нападу на Олешшя, 
згаданий у Іпатіївському літописі71. Як Дисина це місто згадано ал-Ідрісі72 (суперечка 
навколо деяких розходжень джерела успішно, на мій погляд, вирішена А. Плахоніним73). 
Яський торг, згаданий вперше під 1412 р. у валаській грамоті та у польського хроніста 
Я. Длугоша, пов’язаний з аланами-ясами, які з’явилися у цьому регіоні з середини 
ХІІІ ст. після походу Бату74. Нині це м. Ясси в Румунії.

Останнім часом, після появи праці Е.Кінана75 та публікації давно написаної роботи 
О.О.Зиміна76, з новою силою розгорнулися дискусії навколо довіри “Слову о полку 
Ігоревім” як автентичній пам’ятці тобто історичному джерелу77. Едвард Кінан вважає 
автором “Слова” чеського славiста Й. Добровського (1753 – 1829), а О.О.Зимін – Іоїля 
Биховського (1726 – після 1797), колишнього архімандрита Спасо-Ярославського 
монастиря, де було віднайдено “Слово”. Подібно до своїх попередників (К. Троста, 
М. Хендлера та А. Айтцетмюллера), обидва в основному спиралися на лінгвістичні 
аргументи при цьому не володіючи знаннями з специфіки мови ХІІ – ХІV ст. Е. Кінан 
додав сюди ще кілька “веселих” аргументів, на зразок того, що Ярослав Осмомисл 
не знав значення слова “султан”, а тому стріляв з альтани. Що стосується хворого на 
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спадкову хворобу Пертеса галицького князя Ярослава Осмомисла, то він взагалі не 
міг стріляти з лука, оскільки це вимагає опертя на обидві ноги. Але титул “султан” 
в Галичі знали: руські дружини були учасниками битви при Манцикерті у 1071 р. проти 
сельджуцького султана Арп-Арслана ІІІ; з цього часу сельджуцькі султани постійно 
оточували візантійські володіння і були учасниками чорноморської торгівлі, як і Га-
лицьке князівство; Андронік Комнин, який знайшов притулок при дворі Ярослава 
Осмомисла, до того перебував при дворах сельджуцьких султанів; цей титул викори-
стовували навіть половці, у словнику з XIV ст. він саме у версії “солтан”78). 

Після блискучих праць А. Залізняка79, період вільного оперування лінгвістичними 
аргументами закінчився80. Російський лінгвіст, який багато років видає і досліджує 
новгородські берестяні грамоти з живою мовою ХІІ – ХІІІ ст., скрупульозно аналізуючи 
не стільки лексику, як граматичну будову та граматичну систему “Слова”, дійшов 
висновку, що ця пам’ятка не може бути підробкою, бо написана строго відповідно до 
правил мови ХІІ – початку ХІІІ ст. В книзі детально розглянуто лінгвістичні аргумен-
ти за і проти автентичності “Слова о полку Ігоревім”, окремі “темні місця” пам’ятки, 
проведено критичний огляд лінгвістичних праць противників автентичності “Слова”. 
А. Залізняк переконливо продемонстрував на конкретних прикладах, що будь-якому 
фальсифікатору довелось би враховувати сотні різноманітних моментів орфографічного, 
морфологічного, діалектного характерів, що просто не під силу одній людині81. 

У своїх репліках до цієї дискусії я звернув увагу на кілька моментів про які не могли 
знати жодні фальсифікатори у ХVIII ст. (наявність в с. Харалуг біля Корця на Волині 
криці, придатної для виготовлення мечів, тоді як на території Русі мечів власного ви-
робництва не знайдено і крім харалужних мечів, згаданих у “Слові”, для їх виробництва 
просто не було болотної руди відповідної якості; суперечливість етимології назви 
Харалуг, яка не дозволяє стверджувати її пізнє походження; особливості конструкцій 
латинських шоломів, на що міг звернути увагу тільки сучасник воїн-професіонал; та 
добре знання топографії літописного Пліснеська з деброю Кисанею на оболоні)82. 
Отож, на сьогодні немає підстав відкидати свідчення “Слова” як наративного джерела 
кінця ХІІ ст. 

Про галицького князя автор “Слова” написав: “Галицький Осмомисле Ярославе, 
високо сидиш на своєму златокованому столі... Грози твої землями текут: відчиняєш 
Києву врата, стреляєш з батьківського золотого столу Султанів за землями…”. 

“По Дунаю гради укрiпив, купцями населив, торгуючими через море во Греки...” – 
результати дiяльностi Ярослава в Нижньому Поднiстров’ї та Подунав’ї. Тодi, ймовiрно, 
i розквiтли такi мiста, як Малий Галич (нинi Галац) неподалiк вiд впадiння Сирета 
у Дунай, згаданий у переліку “міст дальніх і ближніх”.

У 1182 р. Андронiк Комнин умiло скористався з невдоволення вiзантiйцiв про-
латинською полiтикою вдови Мануїла I Марiї, дочки графа Тулузи i князя Антiохiї 
Раймонда Сент-Жiлля, та її фаворита протосеваста Олексiя Комнена, якi правили 
вiд iменi юного Олексiя II, i сам став регентом, а у 1183 р. захопив престол. Свого 
противника протосеваста вiн негайно вислав у Скiфiю, тобто дунайськi володiння 
галицького князя. Однак не без допомоги противникiв Ярослава протосеваст Олексiй 
Комнен утiк “i як який-небудь крилатий змiй перенiсся в Сицилiю”. Андронiк Комнен 
продовжив боротьбу, не зупиняючись перед репресiями непокiрної знатi i одночасно 
продовжуючи вiйну з сицилiйськими норманами. Невдачi у цiй вiйнi, в свою чергу, 
використали його вороги. У 1185 р. пiдбурений знаттю константинопольський натовп 
розтерзав василевса Андронiка83.  
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На цi подiї галицький князь вiдреагував посольством, про яке згадує Микита Хонiат84. 
Стосунки мiж обома країнами рiзко погiршилися. Навеснi 1186 р. брати Петро i Асень 
пiдняли повстання у Болгарiї, яка залишалася вiзантiйською провiнцiєю. Пiсля пер-
ших же невдач болгарськi вождi вiдступили за Дунай, а навеснi 1187 р. продовжили 
боротьбу. З ними прийшли “кумани, народ досi вiльний, негостинний i дуже войов-
ничий, i тi, що походять з Вордони, якi смiються з смертi, гiлка руських, народ милий 
богу вiйни”. “Вордона” може бути спотвореною назвою “бродникiв”85 або “Бирладi”, 
i тодi це прямий доказ допомоги болгарам з боку Ярослава Осмомисла. Можливо, що 
сам галицький князь пiдштовхнув болгарських сепаратистiв пiсля загибелi Андронiка 
Комнена. Докладно аналізуючи аргументи противників весії Ф.Успенського, зокрема 
грецького історика Ф.Малінгудіса, які вважають, що болгарським повстанцям допо-
магали тільки кумани-половці, відомий візантист Г. Литаврин дійшов беззаперечного 
висновку, що “восени 1186 р. у критичний момент розвитку повстання ... військову 
підтримку повсталим разом з половцями надали руські”86. 

Новий василевс Iсаак Ангел вiдразу ж вирiшив придушити повстання болгар з двох 
боків. Угоду з Угорщиною було скрiплено шлюбом василевса з юною Маргаритою, 
дочкою Бели III. Король зайняв ворожу позицiю щодо болгарських повстанцiв та їх 
союзникiв.     

У “Словi” читаємо, що Ярослав “заступив королю шлях, замкнув Дунаю ворота”. Це 
явне свiдчення блокади проходiв у Болгарiю. “Замкнути Дунаю ворота” найкраще було 
в районi Залiзних ворiт, в ущелинi, де Дунай затиснутий вiдрогами Трансiльванських 
Альп i, пiдступаючими до них з другого боку горами Магоча. Тодi й фраза “меча бре-
мени чрез облаки” означала певний реальний факт, спогади про який могли оживити 
у сучасникiв картину переправи катапульт i порокiв, якi разом з лучниками могли 
“замкнути” Залiзнi ворота87.  

“...рища тропу Траяню чрез поля на горы” – також ремiнiсценiя болгарської вiйни88. 
За Д. Ангеловим “Троянiв прохiд” – гiрський прохiд вiд Пловдива, званий пiзнiше 
Василицею, добре вiдомий у болгаро-вiзантiйських вiйнах ХII – ХIV ст.89 

Не знайшовши порозуміння з Ангелами, Ярослав вирішив підтримати по-
встання в Болгарії. Спочатку повстання Асенів в Болгарії підтримали бродники90, 
а вже потім галицькі війська Ярослава Осмомисла91. Цим галицький князь сприяв 
відродженню Другого Болгарського царства92. Зрозуміло, що відроджена Болгарська 
держава не могла за короткий час організувати власне лицарське військо, тому на 
перших етапах Асені спиралися на галицьку допомогу93, половців94 та волохів95. 
Існує версія волоського походження Асенів96, а це наштовхує на думку, що останні 
справді могли мати якісь володіння у Бирладській волості з мішаним слов’яно-
волоським населенням.

Активна участь половців у болгаро-візантійській війні кінця ХІІ ст.97 мусила змістити 
значні їх масиви ближче до Дунаю. Останнє не могло не викликати занепокоєння 
у слов’янського населення Пониззя. Крім того, міська верхівка та галицьке боярство, 
також пов’язане з торгівлею, терпіли від галицько-візантійського конфлікту. 

Саме тому новий галицько-волинський князь Роман Мстиславович відразу вдався 
до відновлення союзу з Візантією. Це сталося в часи Романа Мстиславича бл. 1200 р., 
коли Добриня Ядрейкович бачив в Константинополі галицьке посольство у складі 
Твердяти Остромирича, Недана, Домажира і Негвара. М.Котляр навіть вважає, що 
угода була укладена раніше – у 1197 чи 1198 рр.98. Цей союз був настільки важливим 
для Візантії, що його поспішили скріпити династичним шлюбом99.
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Наслідком спільних дій цих союзників був розгром половців. Перемоги Романа 
Мстиславича над останніми Іпатіївський літопис поставив в один ряд із перемогами 
Володимира Мономаха: “… одолів усі поганські народи, мудрістю ума додержуючи 
заповідей Божих. Він бо кинувся був на поганих, як той лев, сердитий же був як та рись 
і губив, як той крокодил, і переходив землю їх, як той орел, а хоробрий був як той тур, 
бо він ревно наслідував предка свого Мономаха, що погубив поганих ізмаїльтян, тобто 
половців, вигнав Отрока в Обези за Залізні ворота”100. За повiдомленням тогочасного 
вiзантiйського письменника Микити Хоніата, у 1200 р. столицю iмперiї врятувала вiд 
половцiв “богом призвана фаланга” Романа Мстиславича101. Похід галицько-волинського 
князя у Візантії пам’ятали довго. Хроніст Федір Скутаріот (бл. 1230 – після 1283) та 
поет Єфрем Єнійський (перша третина ХІІІ ст.) також згадали про ці походи як винят-
ково важливі для Візантії102. Зрозуміло також, що ці походи Романа Мстиславича на 
початку ХІІІ ст. не лише відкинули половців від Нижнього Дунаю, але й ускладнили 
для болгар отримання половецької допомоги. У поемі Єфрема Єнійського саме так 
і сказано: “Бо правитель Галичини за переконанням архіпастиря Руської Церкви, узяв-
ши багато війська, числом близько десяти тисяч, зненацька напав на область куманів 
[половців – Л. В.] і сплюндрував їхню землю дощенту. І, насмілюючись вчиняти так 
багаторазово, на славу своїх благочестивих христоіменитих [предків], розірвав союз 
місійців [болгар – Л. В.] і варварів”103.

 На той час половецьке військо стало основним чинником у болгаро-візантійському 
протистоянні104. У вбивстві Петра І Асеня (1196) та Івана І Асеня (1197) було замішане 
не просто боярське угрупування105, а куманська (половецька) партія, до якої схиляв-
ся їх брат Калоян106, який обіймав престол у 1197 – 1207 рр. Сам Калоян одружився 
з дочкою половецького хана, яка після хрещення прийняла ім’я Марія107. Незважаючи 
на те, що контроль над Нижнім Подунав’ям був для болгар надзвичайно важливим, 
опанувати цей регіон у перші роки відродження Болгарського царства не вдалося108. 
Знову ставши союзником Візантії, Галицьке князівство стало і ворогом Болгарії.

Очевидно, що ситуація повністю змінилася після загибелі Романа, коли почалася 
боротьба за його спадщину. Половці знову перенесли кочовища ближче до Дунаю 
і продовжили допомогу болгарам. Калоян загинув внаслідок змови половецької партії, 
в якій, схоже, брала активну участь і його дружина. Болгарський престол захопив 
його племінник Борил (1207 – 1218), син сестри і боярина Стрежа109. Щоб узаконити 
захоплення трону, Борил одружився з вдовою Калояна, яка йому доводилася тіткою 
(що було порушенням церковних правил). Половці складали основу армії Борила 
(у невдалій битві поблизу Пловдива 1 серпня 1208 р., де його 33-тисячне військо 
зазнало розгрому від мало не вдесятеро меншого війська латинського імператора 
Генріха І та при спробі блокади гірських проходів у 1211 р.)110. Від самого початку 
узурпатор змушений був воювати проти свого рідного брата Добормира Стрежа, який 
за допомогою Сербії утворив незалежне Струмо-Вардарське князівство (1208 – 1214) 
та двоюрідного брата деспота Олексія Слава, який також відірвав шматок Болгарії, 
спираючись на підтримку Латинської імперії111. Законні спадкоємці сини царя Івана 
І Асеня – Іван ІІ Асень та Олександр мусили втікати з краю.

Як зазначив візантійський хроніст Георгій Акрополіт (1217 – 1282), царевич 
Іван Асень “втік у країну русів, прожив тут досить довго і, зібравши кілька руських 
дружин, почав домагатися батьківської спадщини”112. В. Пашуто вважав, що болгарський 
царевич був у Києві113. Однак болгарські дослідники дотримуються думки про пере-
бування царевича у Галицькому князівстві114. У давньоруських джерелах інформація 
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про Івана ІІ Асеня відсутня, Але аналіз подій дозволяє стверджувати, що болгарські 
дослідники мають більшу рацію. Ніяке інше князівство на Русі, крім Галицького, в цей 
період не мало жодного зацікавлення в допомозі болгарському претендентові і не 
могло її надати (вислання і утримання великого контингенту в такий далекий похід 
вимагали значних ресурсів). Для болгарських вигнанців не було жодного сенсу навіть 
намагатися шукати допомоги при якомусь іншому дворі, окрім Галича. 

Іванові Асеню та Олександру, які не могли втекти в Сербію або до Константино-
поля, найпростіше було сховатися в Нижньому Подунав’ї в одному з міст, де могли 
бути галицькі залоги. Втікати до половців, на яких спирався Борил, було небезпечно. 
Половці могли в будь-яку хвилю видати царевичів узурпатору. Київ був надто далеко 
і тамтешні правителі вже давно не виявляли інтересу до Нижнього Подунав’я. До того 
ж, шлях до Києва лежав через Галич. У 1209 р. Галицьку землю повторно опанували 
Ігоровичі, які повели тверду політику, придушуючи боярську опозицію. Десь на по-
чатку 1210 р. у Болгарії прибічники синів Івана І Асеня підняли заколот, захопивши 
фортецю Відин. Очевидно, на той час Іван ІІ Асень уже міг розраховувати на військову 
допомогу, принаймні, мав такі надії. 

Борил конфліктував майже з усіма сусідами. Щоб знайти підтримку у папи (з часів 
Калояна, коронованого папою, болгарська церква перебувала в унії з Римом), Бо-
рил пішов на організацію собору 11 лютого 1211 р., на якому було засуджено єресь 
богомилів (близьких до альбігойців, з якими воював папа Інокентій ІІІ)115. Попри 
думку Г. Цанкової-Петкової щодо розриву унії, здійсненої Борилом116, інші дослідники 
переконливо доводять протилежне, вказуючи на уніатські нововведення у болгарській 
церкві цього періоду117. Така політика дозволила Борилу вистояти і навіть перетворити 
поразку 1211 р. на вигідний союз з Латинською імперією.

Але самотужки здолати відинських бунтівників Борил не зміг. Лише ціною відмови 
від Браничева та Белграда на користь угорського короля Андрія ІІ за допомогою 
угорських військ він здобув непокірний Відин. Угорські війська очолював ішпан Себена, 
який виступив з Трансільванії, “приєднавши до себе саксів, влахів, секеїв і печенігів”118. 
Збереглася грамота угорського короля Бели ІV від 1.07.1259 р., в якій відзначена 
хоробрість ішпана в боротьбі за Відин119. Ці події стосуються до 1212 – 1213 рр.

Схоже, що Ігоровичі таки пообіцяли болгарському царевичу допомогу у боротьбі 
за престол. Їм був потрібний зовнішньополітичний успіх. Але їх наступне падіння 
і хаос, який настав у Галицькому князівстві в зв’язку з новим спалахали боротьби за 
Галицьку спадщину120, не дозволили здійснити цю допомогу. Важко сказати, наскільки 
залежними були Ігоровичі в своїй політиці від Угорщини121, як і боярський князь 
Володислав Кормильчич122. Принаймні, активність останнього в Пониззі могла бути 
самостійною спробою втрутитися у болгарські події. 

 Під впливом проугорської партії, яка тоді домінувала серед галицької еліти, по-
чала різко змінюватися і політика угорських королів, які самі захотіли контролюва-
ти Дунайське Пониззя. У 1211 р. король Андрій ІІ надав у Трансільванії володіння 
Тевтонському Ордену, який після втрати Палестини животів у Венеції. Лицарі мали 
допомогти Угорщині взяти Пониззя під свій контроль. Межі Ордену досягали земель 
“бродників”. Але від цієї ідеї угорський король швидко відмовився. Як він писав, 
лицарі були подібні до “миші в торбі, змії за пазухою” і загрожували не розширити, 
а скоротити кордони королівства123. 

Ситуація ще більше змінилася після Спішської угоди, коли галицький престол посів 
юний король Калман. Очевидно, Андрій ІІ вирішив посадити на болгарський престол 
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свого ставленика. А для початку претендент отримав допомогу від його васала – Га-
лицького королівства. Врешті, царевичу Івану ІІ Асеню надали реальну можливість 
набрати кілька руських дружин (цей факт свідчить, що військо було різноманітне 
і збиралося в різних місцях) і перейти болгарський кордон. Погоджуюся з думкою, 
що ці дружини були набрані у Нижньому Подунав’ї124. 

У 1217 р. руські дружини розгромили військо Борила, якого далі підтримували 
половці, і обложили його в Тирново. Облога, звичайно, тривала сім місяців, а не сім 
років (на цю помилку у Георгія Акрополіта слушно звернув увагу В.Златарський125). 
Після здання фортеці Борил був схоплений і осліплений. У 1218 р. Іван ІІ Асень став 
царем Болгарії. Впевнившись, що Іван ІІ Асень утвердився на батьківському престолі, 
угорський король Андрій ІІ у січні 1221 р. видав за нього дочку Марію (1204 – 1237)126. 
Свого часу він планував її видати за галицького спадкоємця Данила Романовича, 
а тепер за її допомогою угорсько-болгарський союз став реальністю.

В Галичі тим часом утвердився князь Мстислав Мстиславович Удатний, який 
контролював Дунайське Пониззя, звідки частина його війська вирушила на Калку. 
Угорці зі своєї сторони розгорнули в цьому регіоні активну діяльність. Вже у 1221 р. 
угорські домініканці проникли до половців, дійшли навіть до половецьких веж на 
Дніпрі, правда “нічого значного для Божої справи не досягли”, деякі з них були 
схоплені, а двоє вбиті127. Але зусилля в цьому напрямку продовжувалися. 31.07.1227 р. 
на прохання угорського короля папа Григорій ІХ призначив абата Роберта легатом “in 
Cumanorum et Brodnicorum provinciis”128. У 1228 р. Роберт з єпископами Бартоломієм 
(Печ) та Рейнольдом (Трансільванія) в присутності королевича Бели урочисто хрестили 
сина половецького хана Бортуа з його свитою129. Бортуа з своїм військом взяв участь 
у поході угорців у Галичину наступного року. Схоже, що угорці переселили його орду 
(на такому ж праві, як сасів і секеєїв) у Трансільванію. 21 березня 1229 р. провінціал 
угорських домініканців Теодоріх був призначений половецьким єпископом. Саме 
єпископство було підпорядковане безпосередньо папі. Резиденція була у Мілкові (при 
гирлі р. Мілков у Молдові). Королевич Бела прийняв титул “короля куманів”130. 

Незважаючи на те, що половецьке єпископство продовжувало діяти до початку 
ХІV ст., успіхи його були незначними. Працьовиті проповідники створили ряд пам’яток, 
найцікавіша з яких “Codex Cumanicus” – рукописна збірка ХІІІ – XIV ст. (словник 
половецької мови, укладений латинськими проповідниками та виконані ними пере-
клади латинських молитов та гимнів – “Alphabetum Persicum Comanicum et Latinum 
Anonymi scriptum Anno 1303. Die 11 Julii” на 82 аркушах, збереглися в бібліотеці со-
бору св. Марка у Венеції131). 

Угорцям не вдалося ні взяти під контроль Нижнє Подунав’я, ні підпорядкувати 
собі болгарського царя. Іван ІІ Асень (1218 – 1241) виявився чи не найкращим прави-
телем з династії Асенів. Він відродив могутність Болгарії і повів політику виключно 
в її інтересах. У 1235 р. була відновлена Болгарська патріархія з центром у Тирнові. 
25.05.1236 р. за союз з Нікеєю папа відлучив Івана ІІ Асеня від церкви, а 9.08.1238 р. 
навіть видав буллу про хрестовий похід угорського короля на Болгарію132. 

Галицькі князі продовжували контролювати цей регіон. Частина раті галицького 
князя Мстислава Мстиславича Удатного у 1223 р. на з’єднання з іншими військами 
руських князів на Дніпрі йшла річковим шляхом, спустившись по Дністру. Якщо б той 
шлях не контролювався галицьким князем, то ця експедиція не мала б сенсу. Простіше 
було б рухатися з основним військом. Але галицький князь зібрав рать “вигонців га-
лицьких” воєвод Юрія Домажирича та Держикрая Володиславича саме в цій волості, 
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напевно, знявши частину гарнізонів, які з огляду на те, що половці стали союзниками, 
тимчасово можна було ослабити.

Джерела не дозволяють простежити подальші взаємини Івана ІІ Асеня з Галицьким 
князівством, боротьба за престол якого тривала аж до 1238 р. Але, виходячи з потужного 
впливу болгарської культури і книжності не тільки на Галицько-Волинські землі, але 
й інші терени Русі, можна припускати, що з цього періоду конфронтація змінилася на 
нормальні стосунки, а Нижнє Подунав’я трасформувалося з контактної візантійсько-
галицької на контактну болгаро-галицьку зону133, а далі галицько-болгарські зв’язки 
стали ще більш тісними, особливо в царині культурних впливів. 

Про давню належність цих територій до Галицької землі свідчить і ряд інших 
аргументів, зокрема топонімічних134, а також включення вірменських парафій у Сереті, 
Сочаві (Сучаві) та Молдові до львівської вірменської єпископії у кондаку від 13.08.1388 р. 
католікоса Теодорова ІІ, із згадкою про Львів, як “найблагословеннішу, що охороняється 
Богом, столицю, славну матір міст християнських королів”, що відбиває часи Галицько-
Волинської держави135. Зрештою давні молдовські грамоти писані староукраїнською 
мовою, а молдовські літописи – церковнослов’янською (аж до реформи господаря 
Василя Лупу у 1636 р. ця мова залишалася офіційною). Якщо слов’янську церковну 
номенклатуру (поп, вечерня, утреня і т.д.) у румунській церкві ще можна пояснювати 
давньоболгарськими впливами на цей регіон136, то використання мови в справочинстві 
нічим, окрім давньої і довгої політичної належності Нижнього Подністров’я і Попруття 
до Галицького князівства, пояснити не вдасться.

Після монгольського завоювання у середині ХІІІ ст. у Причорномор’ї було сфор-
мовано потужний улус, який складався з кількох менших. Цей улус отримав зять 
Батия – Мауці, васалом якого, а не окремим улусбеком, був Коренца (Куремса наших 
літописів), який володів межиріччям Дніпра і Дністра. Відомий дослідник ординської 
історії М. Сафаргалієв вважав, що Бувал – це спотворення імені Мувал, тобто цей 
царевич був тотожним Мауці і отримав від Батия улус у складі всього Причорномор’я 
аж до Дунаю. Улус потім перейшов до його сина Татара та внука Ногая. А Коренца 
був темником і еміром Мауці, адже не випадково темник Бурундай, який змінив 
пізніше Коренцу, був еміром Ногая137. Крім того, ніде немає натяку, що Коренца був 
Чингізидом, а всі великі улуси були роздані саме Чингізидам. Папський дипломат 
Плано де Карпіні згадує Мауці у переліку монгольських вождів138. П.Рикін досить 
переконливо ототожнив цього Мауці (Moucy) з Муджі Яя, який за Рашид ад-Діном 
був другим сином Чагатая139. Мауці – син Чагатая, звичайно, більше підходив на зятя 
Бату. Як Чингізид, через якого відбулося пов’язання гілки Джучі з гілкою Чагатая, 
він міг отримати в улус все Причорномор’я від азовських берегів до гирла Дністра 
або навіть Дунаю. Як сюзерен цих територій, Мауці міг вимагати пізніше у Данила 
Романовича Галич.

Напевно, перші улусбеки задовольнялися степами, а у містах сиділи тільки їх ба-
скаки і намісники. Баскак Коренци боярин Митяй сидів у Бакоті. Васалами Коренци 
були болохівські князі. Ситуація змінилася за часів Ногая. Після успішного походу на 
Константинополь у 1264 р. цей царевич отримав ще й Крим. Ставка його знаходилася 
на Нижньому Дунаї в м. Ісакчі140. Залежність від Ногая визнали болгарські Тирновське 
царство, Видинське і Бранічевське князівства, а з 1292 р. і король Сербії. Десь до по-
чатку 1270-х рр. Ногай підпорядкував собі все Правобережжя України. Лев Данилович 
став його васалом і з допомогою Ногая приборкував як своїх братів, так і сусідів. За 
Ногая все Пониззя Дністра та Пруту поступово стало ординським. 
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Будучи фактично незалежним i найстаршим серед нащадкiв Джучi, Ногай ставив 
на престол ханiв, як колись Батий – каанiв. Однак є багато свідчень щодо намагань 
Ногая відділитися від Золотої Орди і створити власну державу141. Одним з головних 
доказів залишаються монети, які Ногай та його син Джеке карбували з 1285 по 1301 рр. 
Якщо історiя з анонiмними монетами з 1290-х рр., якi карбувалися в Криму, виглядала 
ще сумнівною, і здогадку О. Маркова142 намагався спростувати М. Веселовський,143 
то атрибутація монет, карбованих в Ісакчі на Дунаї між 30.10.1296 та 8.08.1301 р., 
є безсумнівною144. Більше того, з огляду на таку практику, яка стимулювала розвиток 
цього регіону, Токта та його брат Саси-Бука були змушені карбувати монети в Ісакчі 
майже до 1312 р. Свої спроби Ногай не реалізував повністю, напевно, через приховане 
бажання все ж таки стати ханом Золотої Орди.

При ньому все Причорномор’я від Дунаю до Дону вкрилося низкою ординських 
міст. Їх рештки тільки почали досліджувати археологи: Кучугурівське городище 
в 30 км на південь від Запоріжжя (можливо Мамаїв Старий), Тавань (у XV ст. тут 
великий князь литовський Вітовт Кейстутович збудував митницю), Кінське городище 
на правому березі р. Конки, городище біля гирла р. Самари, Хаджибей (нині Одеса). 
Але особливо велике піднесення в той час пережив Білгород.

Білгород, розташований на місці давнього грецького полісу Тіра, в Х ст. згадується 
як візантійська фортеця Маврокастрон145. Його згадка поряд з іншими містами 
Дністровсько-Бирладської волості у “Списку руських городів дальних і ближніх”146 
дозволяє припускати, що у ХІІІ ст. (а може і трохи довше) місто з округою входило 
до складу Галицької (з 1199 р. Галицько-Волинської) держави. Щодо існування 
самого міста протягом ХІІ – ХІІІ ст. сумнівів немає. Місто як Акліба (“Ак” – 
“білий”) приведене на карті ал-Ідрісі147 та у візантійських джерелах (Маврокастро, 
Монкастро)148. Археологічний матеріал ХІІ ст. незначний і весь походить з шарів, 
порушених бу дів ництвом кінця ХІІІ ст., коли місто переживало піднесення та 
інтенсивно забудовувалося і перебудовувалося. Характер цього будівництва 
і знайдені матеріали не полишають сумнівів щодо його схожості з іншими ординсь-
ким поліетнічними містами149. Правда, у місті було наявне слов’янське населення 
і більшість знахідок зброї або її елементів руського походження150. Ординські 
монети, знайдені у місті, масово починаються з епохи хана Узбека (1313 – 1339). 
На портоланах Маріно Сануда (1321),151 Піцігані (початок 1330-х)152 та Весконте 
(1327)153 місто Маврокастро зображене з прапором, на якому джучидська тамга 
і півмісяць. Можна припускати, що процес переходу міста під пряме ординське 
панування почався в часи Ногая154 і завершився при Узбеку. Він був короткочасним, 
бо з середини XIV ст. місто перейшло до генуезців, від них – до Молдовського 
князівства, а потім – до турків. 

Напевно, не тільки Білгород, але й інші міста Дністровсько-Бирладської волості 
поступово переходили під пряму ординську зверхність. Можливо, що певний час 
зберігалася подвійна підпорядкованість, а деякі частини цієї волості залишалися 
в складі Галицько-Волинської держави до початку ХІV ст. Так, таке досить прав-
диве джерело, як “Flos historiаrum Terrae Orientis”, відзначило: “Русь – величезна 
країна, межує з Грецією і Болгарією; ця країна ... тепер платить данину татарам, 
а князем її Лев”155.

Але майже до остаточного падіння Галицько-Волинської держави у 1387 р. зберігалися 
тісні контакти з Візантією, про що можна судити хоча б з утворення за короля Юрія 
Львовича Галицької митрополії та її наступного відродження за князя Любарта-Дмитра 
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Гедиміновича, на що пішла неохоча до таких нововведень Константинопольська 
патріархія156. 

В цілому ж, проблеми галицько-візантійських стосунків потребують подальшого 
глибокого дослідження.        
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Леонтій Войтович.
Галицька земля і Візантія у ХІ – ХІV ст. 
Тісний союз Візантії з Галицьким князівством сформувався у ХІІ ст. Його форми 

були різноманітними: від династичних зв’язків, до військово-політичної стратегії і 
міжнародних угод. Стратегічним регіоном, який об’єднав зусилля обох суб’єктів, була 
територія Нижнього Подунавя, Подністров’я і Попруття як частина Русі. Галицькі 
князі у союзі з Візантією сприяли відновленюю Болгарського царства, боролися 
проти половців. Тісні контакти з Візантією зберігалися майже до остаточного падіння 
Галицько-Волинської держави.

Leontiy Voitovych. 
The Galician land and Byzantium in the XI – XIV-th centuries. 
The close alliance of By�antium with Galician Principality was formed in the XII century. 

Its forms were different: from the dynastic connections to the military-political strategy 
and international treaties. The strategic region, which combined the efforts of the both 
subjects, was the territory of the Ny�hnye Podunavya, Podnistrovya and Popruttya as the 
part of Rus’. Galician princes in the alliance with By�antium contributed the restoration 
of Bulgarian kingdom, they fought against the Polovtsians. Close contacts with By�antium 
preserved almost to the final fall of the Galician-Volyn principality.
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