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Леонтій ВОЙТОВИЧ

МІЖ ВеРХНІМ ДНІСТРОМ І КАРПАТАМи: 
ДОМеН ГАЛиЦьКиХ КНЯЗІВ У ХІІ–ХІІІ СТ.

Землі між Верхнім Дністром та Карпатами, звідки у VI ст. 
почалася перша велика хорватська міграція1, заселялися 

повільно. Можливо, тому ці землі, більшість яких були малозаселеними, 
і стали частиною князівського домену. А далі князівська влада почала 
активно стимулювати колонізацію неосвоєних територій. їхню 
належність до домену підтверджує і те, що більшість цієї території 
пізніше належала до королівщин і саме тут виявилося найбільше 
сіл на волоському та німецькому праві або з різними локальними 
особливостями. Тут же розміщалися гнізда дрібної підкарпатської 
шляхти, нащадків дружинників, розміщених у прикордонні. 

Дискусія навколо змісту і функцій князівської влади на Русі 
триває2. Багато проблем та аспектів цього питання продовжують 
1 Войтович Л. Князiвства карпатських хорватiв // етногенез та рання iсторiя слов’ян: новi 

науковi концепцiї на зламi тисячолiть: матерiали Мiжнар. наук. археол. конф., Львiв, 30–
31 берез. 2001 р. – Львів, 2001. – С. 195–210; Його ж. Карпатські хорвати в етнополітично-
му розвитку Центрально-Східної Європи раннього середньовіччя // Україна в Централь-
но-Східній Європі (з найдавніших часів до ХVIII ст.). – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 105–132; 
его же. Карпатские хорваты // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. 
история. – 2005. – Вып. 1. – С. 133–146; его же. Восточное Прикарпатье во второй по-
ловине І тыс. н. э. Начальные этапы формирования государственности // Rossica Antiqua 
– 2006: исследования и материалы. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 6–39; Йогo ж. Прикар-
паття в другій половині І тисячоліття н. е.: найдавніші князівства // Вісник Львівського 
університету. Серія історична. – Львів, 2010. – Вип. 45. – С. 13–54.

2 Павлов-Сильванский Н. П. Феодализм в России. – Москва, 1988. – С. 39–125, 178–207, 
217–228, 288–482; Грушевський М. Історія України-Руси. – Київ, 1993. – Т. 3. – С. 192–
259; Дьяконов М. А. Очерки общественного и государственного строя Древней Руси. – 
Санкт-Петербург, 1912; изд. 2. – Санкт-Петербург, 2005; Пресняков А. е. Княжое право 
в Древней Руси. – Санкт-Петербург, 1909; его же. Княжое право в Древней Руси. Очер-
ки по истории Х–ХІІ столетий. Лекции по русской истории. Киевская Русь / подготовка 
текста, статьи и прим. М. Б. Свердлова. – Москва, 1993; Греков Б. Д. Очерки по исто-
рии феодализма в России // известия Государственной академии истории материальной 
культуры. – Москва, 1934. – Вып. 72; Його ж. Київська Русь. – К., 1951. – С. 118–358; 
Юшков С. В. Нариси з історії виникнення і початкового розвитку феодалізму в Київській 
Русі. – Київ, 1992. – С. 186–204, 236–294, 307–309; Пашуто В. Т. Черты политического 
строя Руси // Древнерусское государство и его международное значение. – Москва, 1965. 
– С. 11–126; Черепнин Л. В. Русь. Спорные вопросы истории феодальной земельной соб-

Фортеця : збірник заповідника “Тустань”. –
 Л.: Колір ПРО, 2012. – Кн. 2. – С. 148-157

викликати гострі суперечки і вимагають подальших досліджень.
У їх числі і проблема формування домену галицьких князів. В 

умовах більш раннього (порівняно з іншими землями) переходу від 
бенефіцій до феодів3 галицькі князі були змушені інтенсивніше 
шукати шляхи наповнення своєї скарбниці. Одним з головних 
чинників у цьому напрямку було заселення і використання пустих 
земель та розгортання на їх базі княжого домену.

У Верхньому Подністров’ї, де проходили межі Галицького та 
Перемишльського князівств, уздовж течії Дністра навколо Жидачева 
зосереджене гніздо населених пунктів з назвами, які дозволяють 
пов’язувати їх виникнення з переселенцями з числа колишніх 
полонених: Дуліби, Дреговичі, Лучани, Ятвяги, численні Ляшки, 
Угерсько, Надітичі (угор. “Нодь тічі” –“Великий брід”), Київець, Бранці, 
Браниче. У цьому гнізді також присутні населені пункти Княже село, 
Княжолука, Стрільці, Псарі, Бортники, що прямо вказують на землі 
княжого домену.

З огляду на брак населення зацікавлені в заселенні вільних 
земель і отриманні з них доходів князі, починаючи від Ярослава 
Володимировича Мудрого (якщо не раніше), заселяли такі пустки 
полоненими. Іноді навіть вдавалися до переселення мешканців з 

ственности в IХ–XV вв. // Новосельцев А. П., Пашуто В. Т., Черепнин Л. В. Пути развития 
феодализма. – Москва, 1972. – С. 138–142; Фроянов и. Я. Киевская Русь: очерки соци-
ально-экономической истории. – Ленинград, 1974; его же. Киевская Русь: очерки соци-
ально-экономической истории // Начала русской истории. – Москва, 2001. – С. 331–482; 
Рапов О. М. Княжеские владения на Руси в Х – первой половине ХIII в. – Москва, 1977; 
Буганов В. и., Преображенский А А., Тиханов Ю. А. Эволюция феодализма в России: 
социально-экономические проблемы. – Москва, 1980; Рогов В. А. К вопросу о развитии 
княжеской власти на Руси // Древняя Русь: проблемы права и правовой идеологии. – 
Москва, 1984; Милов Л. В. О специфике феодальной раздробленности на Руси (по поводу 
книги А. В. Кучкина “Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси 
в X–XIV вв”) // история СССР. – 1986. – № 2. – С. 140–146; его же. Природно-климатиче-
ский фактор и особенности российского исторического процесса // Вопросы истории. –  
1992. – № 4–5; Толочко О. П. До питання про сакральнi чинники становлення князiвської 
влади на Русi у IХ–Х ст. // Археологiя. – 1990. – № 1. – С. 51–63; Його ж. Особливостi 
мiжсеньйоральних вiдносин у перiод феодальної роздробленостi Давньої Русi ХII–ХIII ст. // 
Феодалiзм в Українi. – Київ, 1990. – С. 28–41; Толочко А П. Князь в Древней Руси: власть, 
собственность, идеология. – Киев, 1992; Толочко О. П. Русь: держава i образ держави. – 
Київ, 1994; Його ж. “Князь-робочич” та “король-орач”: схiдноєвропейськi паралелi до дав-
ньоруських генеалогiчних легенд // Старожитностi Русi-України. – Київ, 1994. – С. 210–
215; Свердлов М. Б. Общественный строй Древней Руси в русской исторической науке 
XVIII–XX веков. – Санкт-Петербург, 1996; его же. “Корм – кормление”: становление фео-
дального социально-политического института на Руси ІХ–ХІІІ вв. // Studia Humanistica. – 
Санкт-Петербург, 1996; его же. Домонгольская Русь. Князь и княжеская власть на Руси VI –  
первoй трети XIII вв. – Санкт-Петербург, 2003; Войтович Л. В. Феодалізм в українських 
землях: проблеми існування і періодизації // Істину встановлює суд історії: збірник на 
пошану Ф. П. Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 2: Наукові студії. – С. 385–394; Його ж. Пробле-
ми історичної термінології: Київська Русь, середні віки, княжа доба, феодалізм, держава, 
віче // Історичні записки: зб. наук. пр. Східноукраїнського національного університету 
ім. В. Даля. – Луганськ, 2007. – Вип. 15. – С. 13–32.

3 Див.: Войтович Л. В. Король Данило Романович: політик і полководець // Доба коро-
ля Данила в науці, мистецтві, літературі. – Львів, 2008. – С. 22–97.
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інших територій, які належали їхнім противникам. Так, князь Ярополк 
Володимирович під час походу на Друцьк вивів дручан до свого 
далекого Переяславського князівства та осадив ними новозасноване 
місто Желний4. Так само чинили і галицькі князі. 

Жидачів, розташований при впадінні р. Стрий у Дністер, уперше 
згадується під 1164 р., коли під час повені поблизу міста Галича 
загинуло близько 300 чоловік з купецького каравану, який віз сіль із 
Жидачева (Удеча)5. Це місто, схоже, було центром домену галицьких 
князів у Нижньому Подністров’ї. Крім військових та адміністративних 
функцій, Жидачів виконував функції порту і торгового центру, через 
який вивозили основні експортні товари – сіль, мед та віск. 

Розглядаючи населені пукти регіону, виникнення яких можна 
віднести до періоду формування домену галицьких князів, варто 
відразу ж звернути увагу на таку незвичну назву, як Надітичі 
(розташовані на берегах р. Брідниці, правої притоки Дністра). Перша 
згадка про нього датується 1412 р.6 За Яном Длугошем, по дорозі 
в Угорщину король Владислав ІІ Ягайло, проїжджаючи з Бібрки до 
Меденич, зупинявся у Надітичах (у його хроніці названих “Надзеюв”). 
Як Надійчичі, Надзійчиці, Надійчиці, Надітичі село згадується у 1498, 
1512, 1515, 1554, 1578 рр. та пізніше поряд з нинішніми сусідніми 
селами7, що виключає сумніви щодо того, про який населений пункт іде 
мова. У місцевому фольклорі стійко зберігається легенда про угорське 
походження корінних жителів с. Надітич, яка легко узгоджується з 
етимологією назви: від угорського “нодь тічі” – “великий брід”. Ріка 
Брідниця саме тут впадає у Дністер. До речі, “нодь” в угорській 
транскрипції пишеться як “nagy”. Поселення угорців, полонених у битві 
під Ярославом у 1245 р., під угорською назвою “великий брід” виникло 
на соляному шляху з Перемишля до Жидачева скоріше за все десь 

4 Полное собрание русских летописей (далі – ПСРЛ). – Т. 2: ипатьевская летопись. – 
Санкт-Петербург, 1908. – Стб. 283.

5 ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 524.
6 [Długosz] Długosza Jana. Roczniki czyli kronici sławnego krolestwa Polskiego. – 

Warszawa, 1982. – Ks. 10–11. – S. 241.
7 У 1498, 1512 та 1515 рр. село згадується в числі звільнених від податків на певний 

термін поселень, які особливо постраждали від ординських нападів. Назва його в 
кожній з цих згадок звучить по-різному: Надійчичі, Надзійчиці, Надійчиці. Поза-
як село згадується поряд з Розвадовом, Стільськом та іншими відомими селами на 
Миколаївщині, сумнівів, що мова йде саме про Надітичі, не виникає. 6 січня 1554 р. 
король Зигмунт Август підтвердив холмському старості Габрієлеві Тарлу купчу на 
села Розвадів, Веринь, Устя, Надійчичі, Стільсько і Демню. Наступного року той же 
король надав Габрієлю Тарлові, на той час радомському каштелянові, стаційне з сіл 
Устя, Розвадів, Надійчичі і Стільсько. Назва “Надітичі” зафіксована вперше в до-
кументі нового власника – відомого львівського патриція Костянтина Корнякта – у 
1578 р. Назви на “-ичі”, як встановив відомий львівський дослідник О. Купчинський, 
належать до найдавніших слов’янських назв. Якщо “Надійчичі” – то заснування села 
було би пов’язане з якоюсь жінкою на ім’я “Надія”. Але звідки ж взялися тоді “Наді-
тичі” – таке спотворення назви не відповідає мовним правилам слов’янських мов. І 
неможливо уявити, щоб К. Корнякт став перейменовувати у такий спосіб село. Ско-
ріше спотворення зазнали попередні записи назви, коли писарі фіксували звичнішу 
для слов’янського вуха назву, а саме “Надійчичі”, а не “Надітичі”. 

МІЖ ВЕРХНІМ ДНІСТРОМ І КАРПАТАМИЛеонтій ВОЙТОВИЧ

біля 1245–1246 рр. Раніша або пізніша поява тут угорців практично 
виключена. У 1377–1385 рр., в часи короля Людовика Анжуйського, 
який претендував на галицьку спадщину після вигаснення нащадків 
короля Данила і прийняв титул короля Галіції та Лодомерії, угорські 
гарнізони перебували в галицьких землях (у Підкарпатті навіть до 
1392–1395 рр.), але не у відкритих сільських поселеннях8.

Село Лучани згадане вперше під 1457 р.9 Полонені лучани 
(волинське плем’я) скоріш за все переселені в Подністров’я значно 
раніше – після війни Ростиславичів з волинським князем Давидом 
Ігоревичем у 1098–1099 рр. 

Те ж можна стверджувати і щодо сусідніх Дулібів, уперше 
згаданих під 1430 р.10 (дуліби – також волинське плем’я). Виникли 
вони не пізніше від кінця ХІ ст. У ХІІ ст. волинські племінні назви вже 
були архаїзмами.

Сучасне село Дроховичі (Дроговичі, Дреговичі) уперше згадане під 
1424 р.11 Племінна назва дреговичі могла з’явитися в цьому закутку 
не пізніше як 1117–1119 рр., під час вторгнення військ Володимира 
Мономаха, у складі яких були дружини Володаря і Василька 
Ростиславичів, у Мінське князівство.

Цікава назва поселення Сугрів (Сугров у давньому написанні), 
уперше згаданого під 1458 р.12 Збіг цієї назви з назвою волинського 
міста на Підляшші наврядчи випадковий. Полонені волиняни з 
Сугрова могли з’явитися тут після війн з Ярополком Ізяславичем 
1096 р. або з Ізяславом Мстиславичем у 1149–1152 рр. 

Назва села Києвець, згаданого вперше під 1515 р.13, теж не 
випадкова. У XV–на початку ХVI ст. просто так ця назва не могла 
з’явитися. Але після розгрому київського війська під Теребовлею 
1153 р. полонені кияни могли бути поселені саме в цьому закутку 
князівського домену. Іншого, більш вірогідного пояснення цієї назви 
знайти практично неможливо.

Багато назв пов’язано з полоненими поляками, які були переселені 
сюди в ході численних сутичок з польськими князями протягом 
ХІІ–ХІІІ ст.: Ляшки Горішні (тепер – Горішнє), уперше згадані під 
1439 р.14; Ляшки Долішні (тепер – Долішнє), уперше згадані під 

8 Войтович Л. Скільки років Надітичам? // Громада. – Миколаїв, 2002. – 10 грудня.
9 Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego 

Bernardyńskiego we Lwowie (далі – AGZ). – Lwów, 1893. – Т. 5.– S. 152.
10 Розов В. Українські грамоти. – Київ, 1928. – Т. 1: ХІV в. і перша половина XV в. – С. 64.
11 Там само. – С. 56.
12 Каталог пергаментних документів Центрального державного історичного архіву 

УРСР у Львові 1233–1799 / уклад. О. Купчинський, е. Ружицький. – Київ, 1972. – 
С. 187.

13 Jabłonowski A. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 7, сz. 1. 
Ziemie ruskie. Ruś Czerwona // Żródła dziejowe. – Warszawa, 1902. – T. 18, сz. 1. – 
S. 168.

14 Каталог пергаментних документів... – С. 122.
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1439 р.15; Ляховичі (тепер – Зарічне), вперше згадані під 1511 р.16, 
Ляховичі Подорожні (тепер – Подорожнє), уперше згадані під 1515 р.; 
Мазурівка (поблизу Любші, це поселення могло виникнути й у ХV–
XVI ст.), Бертишів (початково Бартошово, від імені Бартош), уперше 
згаданий під 1424 р.17

До цієї групи можна залічити й Березівці, які вперше згадані під 
1472 р.18. Але церковна традиція зберегла згадку, за якою 1410 р. 
власник села Бенедикт Бенко заложив тут першу римо-католицьку 
парафію при збудованому ще раніше дерев’яному костелі Різдва 
Пречистої Діви Марії19. Місцеве населення зберігало свої польські 
корені, можливо, тому новий приток польських колоністів привів до 
його трансформації у місто з магдебурзьким правом 1526 р. 

Цікаво, звідки взялася назва с. Дунаєць на р. Любашці, 
притоці Дністра. Чи не принесли її переселенці, полонені на Дунаї 
ще Васильком Ростиславичем або Ігорем-Іваном Васильковичем у 
першій половині ХІІ ст.? 

Село Ятвяги нині називається Прибіля (Прибіллє – від “прибильці”, 
тобто “прибульці” чи “прибулі”). З ятвягами (гілкою прусів) галицькі 
князі воювали у ХІІІ ст. на волинських кордонах за часів короля 
Данила Романовича. 

З переселенням полонених у княжу добу (не пізніше від середини 
ХІV ст.) пов’язані населені пункти цього регіону з назвами Бринці 
Загірні та Бринці Церковні (тобто Бранці – полонені), Бориничі 
(первинне Браничe – Branycze), уперше згадані під 1424 р.20, а також 
Перегінське, відоме з початку XV ст.21 (від “перегнані, перегнанці”).

На доменальні землі вказують й інші назви, такі як Володимирці 
(уперше згадані під 1411 р.22) – від галицького князя Володимира 
Володаревича (1141–1153); Княже село (тепер Кніселів, уперше 
згадане під 1393 р.23); Княжолука (уперше згадана під 1394 р.)24; 
Городище (уперше згадане під 1376 р.25) – навколо залишків княжого 
замку; Бортники (уперше згадані під 1428 р.26) – тутешні поселенці 
заготовляли мед та віск для княжих гостей-купців; Нові і Старі 

15 Там само.
16 Капраль М. Жидачівський повіт Львівської землі в ХVI столітті (За матеріалами по-

борових реєстрів) // До джерел: зб. наук. пр. на пошану О. Купчинського з нагоди 
його 70-річчя. – Київ; Львів, 2004. – Т. 1. – С. 754.

17 Розов В. Українські грамоти... – Т. 1. – С. 56.
18 AGZ. – Lwów, 1903. – T. 15.– S. 1033.
19 Бучек М. Седельник І. Львівська архідієцезія латинського обряду. – Львів, 2004. – 

Т. 1: Парафії, костели та каплиці (Львівська обл.). – С. 38–40.
20 Розов В. Українські грамоти... – Т. 1. – С. 56.
21 Капраль М. Жидачівський повіт Львівської землі... – С. 754.
22 Розов В. Українські грамоти... – Т. 1. – С. 43.
23 Prochaska A. Materiały archiwalne wyjęte głównie z Metryki Litewskiej od 1348 do 

1607 r. – Lwów, 1890. – S. 10.
24 Грамоти ХІV ст. / упоряд. М. М. Пещак. – Київ, 1974. – С. 64.
25 Prochaskа A. Materiały archiwalne... – S. 6.
26 Розов В. Українські грамоти... – Т. 1. – С. 60.

МІЖ ВЕРХНІМ ДНІСТРОМ І КАРПАТАМИЛеонтій ВОЙТОВИЧ

Стрілища (раніше Стрільці, уперше згадані під 1513 р.) – княжі 
дворяни або рядовичі, які заготовляли м’ясо для війська; Псари 
(Псарі, уперше згадані під 1532 р.27) – княжі дворяни або рядовичі, 
які обслуговували княжі полювання.

Ще одна група поселень пов’язана з розробкою болотної руди, 
виплавкою заліза і виготовленням заготовок штаб для ковалів та 
зброярів: Руда (уперше згадана під 1394 р.28), Рудники (уперше 
згадані під 1435 р.29), Дем’янка Лісна та Дем’янка Наддністрянська. 

Гігантський металургійний комплекс у Рудниках, зруйнований в 
кінці Х ст. під час походу київського війська, певною мірою свідчить, 
що подібні комплекси були окремими поселеннями металургів, які 
працювали як князівські рядовичі не на замовлення ринку, а для 
князівського скарбу30. Після руйнації Х ст. життя в цьому регіоні 
не завмерло. В урочищі Чорна Гора на північно-західній околиці 
теперішнього села Рудники на високому мисі, який місцями 
піднімається до 30 м над навколишніми луками і болотами, виявлені 
сліди поселення Княжої доби31. Болотну руду продовжували добувати 
вздовж Дністра від Надітич. Два кілометри на північ від с. Раделичі 
поблизу Рудник в урочищі Городище було виявлено сліди укріплень, 
які, на думку Володимира Кобільника, були рештками угорського 
поселення часів короля Данила32. На північній околиці с. Раделичі в 
урочищі Пастівники виявлені сліди виплавки заліза та залізоробної 
майстерні ХІ–ХІІІ ст.33. Недалеко, за 3 км на південний схід від 
Раделич, на південному березі оз. Жибасова поблизу Дністра виявлено 
іншу залізообробну майстерню того часу34.

Далі на захід по Дністру розташувалися Дроговиж, Устя, 
Колодруби та Більче. Давнє місто Дроговиж знаходилося на 
підвищеному плато над долиною р. Зубри, з якого було видно дороги 
аж до Карпат (звідси і назва Дроговиж – Дороговиж – “дороги 
вижу”). Збереглося городище ХІ–ХІV ст., знищене військами князя 
Любарта-Дмитра Гедиміновича у травні 1353 р. Боярин Вовчок з 
Дроговижа (Wolczkone de Drochovicze) одним з перших перейшов 
на сторону польського короля Казимира ІІІ і 1356 р. виступив 
свідком на магдебурзькому привілеї Львову35, пізніше його родина, 
обдарована і піднесена спадкоємцями Казимира ІІІ, стала першими 
27 Капраль М. Жидачівський повіт Львівської землі... – С. 755.
28 Грамоти ХІV ст. ... – С. 64.
29 AGZ. – Lwów, 1872. – Т. 3. – S. 107.
30 Войтович Л. Замість вступу: Найдавніший промисловий комплекс України // Ковта-

ло Б., Сколоздра Р., Яцишин С. Рудники: історико-краєзнавчий нарис. – Львів, 2005. 
– С. 3–5.

31 Мацкевой Л. Козак В. Старожитності Дрогобицького передгір’я. – Львів; Дрогобич, 
2010. – С. 108.

32 Кобільник В. З археології Бойківщини. VII виказ пам’яток // Літопис Бойківщини. – 
Самбір, 1936. – Р. 6, ч. 7. – С. 5.

33 Мацкевой Л. Козак В. Старожитності Дрогобицького передгір’я... – С. 106.
34 Конопля В. исследования в Северо-Восточном Прикарпатье // Археологические 

открытия 1983 г. – Москва, 1985. – С. 294.
35 Привілеї міста Львова (XIV–XVIII ст.) / упор. М. Капраль. – Львів, 1998. – С. 27–31.
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католиками-поляками серед руського боярства36. Далі місто вже 
не відродилося, а біля підніжжя плато на березі Чорного потоку, 
що впадав у Дністер, з’явилося однойменне село Дроговиж, що 
стало центром королівського староства. На краю плато стрийський 
староста Закліка Тарло у 1465–1466 рр. збудував замок, рештки 
якого збереглися37. 

Місто Устя виникло в гирлах річок Щирка, Зубри та Нежухівки, 
які впадають тут у Дністер. Уперше воно згадане під 1403 р. як 
центр округи, яку в додаток до Жидачівського князівства отримав 
князь Свидригайло Ольгердович38. Місто, яке виникло ще у княжі 
часи, на той час було вже поважним портом на Дністрі. Будівництво 
річкових суден (стругів, комег, дубасів, шкутів та галер) тут тривало 
до середини XIX ст. По Зубрі зі Львова і по Щирку зі Щирця можна 
було потрапити до Устя, а звідти далі до Чорного моря та Візантії. З 
1402 р. місто Хаджібей (тепер Одеса) на чорноморському побережжі 
стало відноситися до володінь князя Свидригайла Ольгердовича39. 
Звідси через Хаджібей відправляли збіжжя до Константинополя 
у 1415 р., коли візантійський імператор звернувся до Владислава 
Ягайла по допомогу40. Трохи пізніше за Казимира Ягеллончика 
цим шляхом поставляли збіжжя через Білгород-Дністровський до 
Кіпрського королівства41. У 1433 р. Устя вже згадується у складі 
Дроговизького староства42. У 1498–1515 рр. місто було кілька разів 
спалене вщент43, після чого вже не піднялося і залишилося селом44. 

У селі Колодрубах на дністровській переправі на шляху до 
Раделич і Рудник (назва походить від спотворення “коло броду”), 
уперше згаданому під 5 грудня 1440 р.45, в урочищі Селище знайдені 
сліди давньоруського поселення ХІ–ХІІІ ст.46

36 Mysliński K. Dzieje kariery politycznej w średniowiecznej Polsce. Dymitr z Goraja 1340–
1400. – Lublin, 1981; Sikora f. Dymitr z Goraja na Szczebreszynie w służbie Władysława 
Jagiełły w latach 1386–1400 // Studia Historyczne. – 1986. – T. 26, n 1. – S. 14–19; 
Idem. Krąg rodzinny i dworski Dymitra z Garaja i jego rola na Rusi // Genealogia. Kręgi 
zawodowe i grupy interesu w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym. – Toruń, 
1989. – S. 55–89.

37 Івашків Я. М. Івашків К. В., Грибик М. С. та ін. Миколаївське Придністров’я / ред. 
Л. В. Войтович. – Львів, 1993. – С. 77–78.

38 Войтович Л. Удільні князівства Рюриковичів і Гедиміновичів у ХІІ–ХVІ ст. – 
Львів, 1996. – С. 116.

39 Skarbec diplomatów papieskich, cesarskich, króleskich, książących i urzędów posługy-
jących dokrytycznego wyjaśnienia dziejów Litwy, Rusi Litewskiej i osćiennych im krajów 
słuzającię / zebrał... J. Daniłowicz. – Wilno, 1860. – T. 1. – S. 330–331, dok. 746.

40 Маркевич А. и. Город Качибей или Хаджибей – предшественник Одессы. – Одесса, 
1894. – С. 55.

41 Janowskі A. Żegługa po Dniestrze // Ziemia. – 1914. – S. 507.
42 AGZ. – Lwów, 1868. – T. 2. – dok. 102.
43 Żródła dziejowe. – Warszawa, 1902. – T. 18, сz. 1.– S. 126.
44 Войтович Л. Сколоздра Р. Устя, Устечко... // Миколаївщина. – Львів, 2006. – Т. 3 – 

С. 67–77.
45 Івашків Я. М. Івашків К. В., Грибик М. С. та ін. Миколаївське Придністров’я... – С. 90.
46 Чайка Р., Довгань П. Нові матеріали до археологічної мапи Львівщини // Археологіч-

ні дослідження на Львівщині у 1995 р. – Львів, 1996. – С. 78–82.

МІЖ ВЕРХНІМ ДНІСТРОМ І КАРПАТАМИЛеонтій ВОЙТОВИЧ

Поблизу р. Нежухівки, правої притоки Дністра, знаходилося місто 
Більче. На мисоподібному виступі гряди, піднятому над низовиною 
на 18 м, знаходиться дитинець розмірами 35 × 38 м, оточений валом 
висотою до 1,5 м, а біля основи мису – другим валом висотою до 4 м 
і шириною 5–6 м47 Вали збереглися і на урочищі Городище48. Назва 
сусіднього села Болоня, яке примикає до Більчого, теж говорить про 
наявність тут раніше давньоруського міста. Більче вперше згадане 
під 1466 р.49

Зосередження поселень з такими назвами на порівняно невеликій 
території Верхнього Подністров’я (частина сучасних Жидачівського 
та Миколаївського районів) не може бути випадковим збігом. 
Схоже, що саме тут галицькі князі, використовуючи сприятливі 
природні умови, розселяли своїх рядовичів, перш за все з числа 
полонених. Переселені на землі, вкриті лісом, вони змушені були його 
викорчовувати та випалювати, відвойовуючи ділянки, придатні для 
землеробства. Але дністровські заплави, багаті соковитими лугами, і 
ті ж самі ліси, заповнені дичиною, придатні для бортництва та інших 
промислів, дозволяли їм відносно легко пристосуватися до життя в 
нових умовах. Поступово до кінця XIV ст. ці пустки були освоєні і 
заповнені людністю, яка з часом асимілювалася в галицькому масиві.

Верхнє Подністров’я на території нинішніх Старосамбірського, 
Самбірського, Дрогобицького і Турківського районів належало до 
Перемишльського князівства. Території нинішніх Стрийського та 
Турківського районів теж увійшли до Перемишльського князівства, 
але, схоже, аж у другій половині ХІІІ ст., за часів Лева Даниловича. 
До цього вони, напевно, входили безпосередньо до домену галицьких 
князів. Питання це, звичайно, дискусійне.

У Стрийському районі два поселення, Дуліби та Угерське (нині 
Яблунівка, уперше згадане під 1427 р.), безперечно, пов’язані з 
розселенням полонених на княжих землях. Перше з них засноване 
не пізніше від кінця ХІ ст., коли ще були вживані племінні назви, 
друге – не пізніше як 1245 р., коли після битви під Ярославом у полон 
потрапило багато угорських воїнів. Стрілків може бути поселенням 
княжих стрільців. З полюванням у княжих угіддях могли бути 
пов’язані села Лисовичі (уперше згадані під 1371 р.) та Лисятичі 
(1443 р.). Як відомо, хутра лисиці належали до монопольних товарів 
княжого скарбу, які йшли на експорт. Село Довголука (уперше 
згадане під 1438 р.) теж могло належати, судячи з назви, до княжого 
домену: тут могли кормитися княжі табуни. Тут збереглися потужні 
оборонні вали княжого замку50. Стрий уперше згаданий під 1396 р.51 

47 Свєшніков І. К. Довідник з археології України. Львівська область. – Київ, 1976. – 
С. 57; Михальчишин І. Стародавня Львівщина. – Львів, 1993. – С. 22.

48 Кобільник В. З археології Бойківщини. VII виказ пам’яток... – С. 5.
49 Івашків Я. М. Івашків К. В., Грибик М. С. та ін. Миколаївське Придністров’я... – С. 90.
50 Мацюк О. Замки і фортеці Західної України. – Львів, 1997. – С. 71.
51 AGZ. – Lwów, 1872. – Т. 3.– S. 115.
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На території міста виявлені також житла ХІІ–ХІІІ ст., литий бронзовий 
хрестик, пряслице з овруцького шиферу та інші предмети того часу52. 
У чотирьох кілометрах на північ від с. Кавське в центральній частині 
лісу Бучина над заплавою р. Ступниці збереглося округле городище 
ХІ–ХІІІ ст. з валом заввишки 2 м, шириною біля основи 4 м53. У 4,5 км 
на південний захід від с. Кавське в урочищі Бич на правому березі 
р. Летнянки виявлено інше укріплення ХІІ–ХІІІ ст.: круглої форми, 
обнесене двома валами висотою 1,65 м та двома ровами54. Також 
могли відноситися ще до княжих часів поселення Сихів (уперше 
згадане під 1428 р.), Жулин (1446), Любінці (1465, тут збереглися 
сліди давніх укріплень) та Гірне (1472).

У нинішньому Сколівському районі знаходяться такі давні 
поселення, як Тустань55, Підгородці (вперше згадані під 1397 р., це 
підграддя міста Тустані), Синьовидне Верхнє (згадане вперше під 
1241 р.56, тут збереглися сліди двох укріплених городищ та рештки 
укріплень монастиря св. Богородиці, у якому зупинявся король 
Данило Романович), Синьовидне Нижнє (тут також видно сліди 
городища), Сколе (уперше згадане під 1397 р.57, хоча традиція пов’язує 
його заснування із загибеллю князя Святослава Володимировича у 
1015 р.58), Славське (уперше згадане під 1483 р.59, але традиція теж 
пов’язує його заснування з 1015 р.), Великі Дідушиці (уперше згадані 
під 1371 р., Дідушицькі були жидачівськими боярами60), Тухля 
(уперше згадана під 1397 р., але традиція відносить заснування 
поселення до монгольського часу) та Корчин (вперше згаданий під 
1446 р., між селом та схилом гори Коник на урочищі Замчище у 
1870 р. були ще сліди дерев’яної будівлі61). 

Нинішню Стрийщину та Сколівщину князі заселяли так само, як 
Жидачівщину та Миколаївщину. Контигент населення тут був таким 
же: княжі дружинники, дворяни та рядовичі (переважно пов’язані 
з виплавкою заліза, добуванням хутра, меду, м’яса та іншими про-
мислами). Значну частину останніх теж становили колишні полонені. 
Якщо щодо належності території Жидачівщини та Миколаївщини до 
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МІЖ ВЕРХНІМ ДНІСТРОМ І КАРПАТАМИЛеонтій ВОЙТОВИЧ

домену галицьких князів сумнівів немає, то землі Стрийщини і Ско-
лівщини могли бути до середини ХІІІ ст. частиною домену галицьких 
князів, а потім відійшли до Перемишльського князівства. Вже у скла-
ді Перемишльської землі 1434 р. вони увійшли до Руського воєвод-
ства.

Leontiy VOYTOVYCH
BETWEEN THE uPPER DNIESTER AND THE CARPATHIANS: THE 

DOMAIN Of THE GALICIAN PRINCES IN THE 12th – 13th CENTuRIES
The article describes settlements between the upper Dniester and 

the Carpathians, the appearance of which can be attributed to the pe-
riod of formation of Galician princes’ domain. The fact that these lands 
belonged to the domain is proved by their later affiliation with kingdoms; 
besides there was the biggest number of villages under the Hungarian 
and German law or with different local characteristics. The seats of Sub-
carpathian petty nobility, descendants of warriors stationed in the bor-
derland were also located there.


