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«ІСТОРІЇ УКРАЇНИ-РУСИ» М. ГРУШЕВСЬКОГО

Битва над Калкою в 1223 р. і другий напад татар на Україну в 1238 
—41 pp. та його наслідки, силою своєї ваги та значення, мусіли знайти 
відповідне насвітлення в Історії України-Руси М. Грушевського.

Першу стадію роботи М. Грушевського над цією проблематикою — 
збирання матеріялу — ставить окремий розділ, друкований у т. зв. 
примітках до 2-го тому п. н. «Література монгольсько-татарської міг
рації». У примітках, крім історичної літератури, подає Грушевський 
також свої джерела, джерела європейські та орієнтальні. З тих остан
ніх називає Грушевський перського «історичного збирача» Рашід-ад- 
Діна, монгольську хроніку «Алтун-тобчі», переклади китайських 
джерел у виданні Бретшнайдера та виїмки з арабських джерел, що 
їх опублікував у свойому збірнику Тизенгавзен. Сучасний історик має 
тих джерел значно більше. Назвемо тут в першу чергу «Таємну істо
рію монголів»,1 хроніку, писану для нащадків чингіс-хана Темучіна в 
1240-их роках, перську хроніку Ата Малік Джувайні недавно пере
кладену вперше на європейську мову.2 другий том збірника Тизен- 
гавзена8 та переклади з вірменських історичних джерел.4

Хоч згадані джерела не змінюють загального образу татарських 
нападів на Україну, все таки вони поширюють та уточнюють деякі 
проблеми, зв’язані головно з підготовкою та організацією тих нападів. 
Крім того, «Таємна історія монголів» зупиняється довше над одним 
епізодом, який дуже правдоподібно дещо послабив початковий розмах 
другого нападу. Мова тут про конфлікт між головним начальником 
походу Батиєм та його підвладним Ґуюком, сином головного хана 
Уґедея, та Бурі, сином Джаґатая. Цей конфлікт мав місце на півден
них степах України, куди перейшли татарські війська на відпочинок

1 Die Geheime Geschichte der M ongolen, E rstm alig übersetzt von Erich H  а e n і s с h. 
Leipzig 1948.

2 'A ta-M alik J u v а і n і , The H istory o j the W orld Conqueror, transla ted  from  
Persian by John Boyle, Manschester 1958.

3 С б о р н и к  м ат ериалов от носящ ихся к  ист ории Золот ой О р д ы .  Том И. 
Извлечения из персидских сочинений собранные В. Г. Тизенгаузеном и 
обработанные А. А. Ромаскевичем и C. JI. Волиным. Москва 1941.

4 А р м я н с к и е  ист очники о  м о н го л а х . Извлечения из рукописей 13—14 вв.
Перевод с древнеармянского, предисловие и примечания А. Г. Галстяна.
Москва 1962.
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після розгромлення північних московських князівств. «Таємна історія 
монголів» оповідає, що Батий, розбивши сили північних князів, вирі
шив гучним бенкетом відсвяткувати свою перемогу. Але на бенкеті 
прийшло до зудару між ним та Ґуюком і Бурі. Вони не тільки обра
зили Батия, але й відтягнули свої війська з-під його команди, вияв
ляючи тим самим каригідну несубординацію супроти свого зверхника 
і начальника походу. «Таємна історія» подає зміст повідомлення про 
цю подію, що його Батий курієром вислав до Уґедея. Уґедей відкли
кав винуватців назад в Монголію для покарання.6 Цей випадок, у 
воєнній історії татарів без прецеденту, мусів викликати небажані фер
менти в армії і тим самим понизити її боєву мораль.

Оповідаючи про татарський похід в осені 1240 р., Грушевський 
каже, що «здається, головною метою його була Угорщина».7 Реляція 
монаха Юліяна, посла угорського короля, що її Грушевський не знав, 
цілком підтверджує його здогад. Татарські пляни нападу на Угорщи
ну були нашим та московським князям відомі. Монах Юліян, що пе
ребував на суздальському дворі перед його упадком, так про ці спра
ви розказує: «Князь суздальський переказав через мене угорському 
королеві, що татари радяться днем і ніччю, як би то заволодіти коро
лівством угрів-християн». Юліян дістав також від суздальського кня
зя татарського листа з дорученням передати його угорському коро
леві. Текст листа: «Я хан, післанець небесного царя, якому він дав 
владу підвищувати тих, що коряться, а нищити тих, що противляться 
мені, дивуюсь, що ти, угорський королю, до кого я вже тридцятий раз 
післав послів, ні одного з них не відіслав до мене і не посилаєш до 
мене ні своїх послів, ні письм. Знаю, що ти багатий і могутній король, 
маєш під собою багато воїнів і сам правиш великим королівством, — 
тому важко тобі добровільно покоритись мені. А все таки це було б і 
краще і корисніше для тебе, коли б ти мені добровільно піддався. 
Крім цього я довідався, що ти держиш під своєю опікою моїх рабів 
куманів (половців — М. Ж.). Тому то я наказую тобі не держати 
їх у себе, щоб через них я не став проти тебе. Бож куманам, які, ко
чуючи, живуть у шатрах, легше втікати; ти ж  живеш у домах, маєш 
городи і замки, як же тобі втекти від моєї руки?».8

У світлі цього листа інтерпретація Грушевського ради воєводи 
Дмитра цілком правильна. Грушевський пише: «В зв’язку з тим тре
ба толкувати і раду воєводи Дмитра, по словам літописи дану ним Ба- 
тию: «не мози стряпати в земл'Ь сей долго, время ти єсть на Угры уже 
пойти» (Іпат. с. 523): він, отже, знав, що метою походу була Угор
щина».9

5 Die Geheime Gesdrichte der Mongolen, pag. 139.
6 С б о р н и к  м ат ериалов от носящ ихся к  ист ории Золот ой О р д ы , т. 2, 

стор. 37, 48.
7 М. Г р у ш е в с ь к и й ,  Іст орія У к р а їн и -Р у с и , т. II. Нью-Йорк 1954, 

стор. 543.
8 Переклад листа передаємо за працею: С. А. А н н  и с к и й ,  И звест ия  

в е н ге р с к и х  м и си о н а р о в  13-14 в в . о татарах. «Исторический Архив», т. III. 
Москва 1940 р., стор. 88-89.

9 М. Г р у ш е в с ь к и й ,  цит. твір, том II, стор. 543.
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Щодо історичної літератури про два перші татарські напади на 
Україну, то Грушевський, зовсім зрозуміло, цитує тільки найважли
віші праці. Між ними є: D’Ohsson, Histoire des Mongols, 1834; Hammer- 
Purgstall, Geschichte der Goldenen Horde, 1840; Wolff, Geschichte der Mon
golen, 1872; Howorth, History of the Mongols, 1870; Strakosch Grassman, Der 
Einfall der Mongolen in Mitteleuropa im den Jahren 1241—42, 1893. Вони 
й дали Грушевському підставу до змалювання тла татарських нападів
з 1223 і 1228—1241 рр. Самі напади освітлені в Грушевського правиль
но — до них можна зробити тільки невеличкі корективи. Це відно
ситься в першу чергу до татарського походу з 1223 р., підчас якого 
княжі війська розбили передові сторожі татар над Дніпром та змуси
ли їх до відступу, а потім над Калкою зазнали поразки в наслідок 
незгоди між князями.10 Ці думки, що повторяються в усіх дотепер іш- 
них описах цієї битви, слід піддати ревізії. Наш погляд на цю справу 
ми з’ясували у праці «Перший напад татар на Україну».11 Тут ще раз 
подаємо коротко наші головні думки. Плян битви над Калкою був 
добре опрацьований татарським проводом, перемога княжих військ 
над передовими відділами напасників була зручно аранжована самими 
татарами, а їх відворот з-над Дніпра в глибину степів над Дон був 
тактичним маневром, головною метою якого було заманити княжі 
війська на некорисні для них простори і виснажити їх довгим та 
швидким маршом. Отже, погром княжих військ не був зумовлений 
непорозумінням між князями, але кращим татарським плянуванням, 
високими кваліфікаціями татарського проводу та перевагою татар
ської професійної армії над українськими військами.

Одиноким джерелом відомостей про другий напад татар на Украї
ну є літописи. Тим то, описуючи ту трагічну для України подію, да
леко від літописів відійти не можна. Не відходить від них далеко і 
Грушевський. Інша справа з насвітлюванням наслідків тієї події. Тут 
завжди були і дотепер є великі розбіжності думок. Російський архео
лог M. К. Каргер, дослідник минувшини Києва, каже, що в досліджен
ні питання про наслідки другого нападу домінуючу ролю відігравали 
не об’єктивні дані, але політичні настанови дослідників. Маючи на 
увазі відому гіпотезу Погодіна, що великороси, які нібито замешку
вали Київську Русь, під впливом нападу татарів пересунулись на пів
ніч, у Московщину — не можна не погодитися з твердженням Кар
тера. Але разом з цим треба пам’ятати, що настанова політичного під
ходу до розгляду питання наслідків нападу татар не тільки дальше 
існує серед совєтських істориків, але вона тішиться цілковитою апро- 
батою партії. «Історіографія — це арена клясової (політичної та ідео
логічної) боротьби. Тому, оцінюючи окремі концепції історичного роз
витку, слід руководитись відомим марксівським твердженням, що «в 
політиці не те важне, хто обстоює знані певні погляди. Важливе те, 
кому вигідні ці погляди, ці думки, ці засади» . . .  твердить В. П. Шу-

10 М. Г р у ш е в с ь к и й ,  цит. твір, том II, стор. 241.
11 М. Б. Ж  д а н . Перший напад татар на Україну. «Визвольний Шлях», 

кн. 7 (91), 8 (92), 9 (93), Лондон 1961.
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шарин, покликуючись на твори Леніна.12 У світлі цього видається 
дивною увага Б. Д. Грекова, який, обговорюючи справу наслідків на
паду татар на Україну, каже: «Особое место по этому вопросу зани
мает украинская националистическая антинаучная и политически 
тенденциозная историография». Вістря його критики звертається 
проти Грушевського, який, нібито, старався «умалить степень разо«  ̂
рения, принесенного татарами .. .»13

Насправді до питання знищення України татарами підчас другого 
нападу Грушевський ставиться з повним об’єктивізмом. На його думку 
«татари в сім своїм поході дійсно не жалували краю: які міста брали, 
то нищили сильно, й народу при тім загинуло багато. . .  Припускаю, 
що як Переяслав і Чернигів, так і Київ мусів сильно потерпіти в при
годі 1240 р.»14 Але «що стара, передтатарська людність, задержалася 
в цілости в лісовім поясі України — в полянсько-деревлянськім ПО
ЛІСИ), в тім не може бути непевности».15 Також «в залюдненню полуд
невої України, за лінією лісів, не було значнійших перерв, періодів 
спустіння».16

Треба відмітити, що в питанні про наслідки татарського нападу на 
Україну українські совєтські історики мають дещо інші погляди як 
Греков та Каргер. В «Історії Києва» М. Ю. Брайчевський пише: «Треба 
відзначити, що татаро-монголи рухалися на захід і повертались до 
Волги відомими на той час шляхами. Тому не всі руські землі були 
спустошені...»  «У Києві особливих руйнувань зазнало Верхнє місто... 
тому більшість жителів після татаро-монгольської навали перейшли 
жити на Поділ, де збереглось порівняно більше будівель. . .  Не зва
жаючи на несприятливі умови, Київ залишався найбільшим еконо
мічним і культурним центром на Придніпров’ї . . .  У листах і грамотах 
константинопольських патріярхів другої половини 13—14 ст. Київ на
зивається великим і багатолюдним містом Східньої Европи. . .  Все це 
свідчить про те, що Київ в умовах татарського іга був важливим еко
номічним, політичним і релігійним центром Східньої Европи. Насе
лення Київщини, Чернігівщини і Волині за традицією називало його 
стольним містом руських земель».17

Але не так справа знищення України підчас другого нападу татар, 
як погляд Грушевського на суспільно-політичні переміни, що сталися 
на Україні після цього нападу, є предметом гострої критики російських 
совєтських істориків.

Зупиняючись над питанням суспільно-політичного ладу України 
після другого нападу татар, Грушевський пише так: « . . .  подніпрЬв-

12 В. П. Ш у ш а р и н ,  Современная буржуазная историография Древ
ней Руси. Москва 1964, стор. 16.

13 Б. Д. Г р е к о в , А. Ю. Я к у б о в с к и й ,  Золотая Орда и ее падение, 
Москва 1950, стор. 254.

14 М. Г р у ш е в с ь к и й ,  цит. твір, т. З, отор. 148.
15 Там же, стор. 152.
16 Там же, стор. 153.
17 Історія Києва , том перший, Київ 1960, стор. 111-113.
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ська Україна по татарськім погромі пішла в розклад: в Київщині й 
Переяславщині розложилась вона на дрібні міські громади, що перен* 
важно жили мабуть зовсім без князів під безпосередньою зверхністю 
татар . . .  на територіях безкняжих життя верталось до форм перед- 
дружинних; громадська самоуправа вертала собі своє автономне зна
чення; віче й місцеві «ліпші мужі», що колись «держали землю», знов 
брали в свої руки функції, перед тим перейняті від них в части або 
цілости княжими агентами».18

Коментуючи погляди Грушевського на суспільні переміни в Укра
їні після татарського погрому, Б. Д. Греков пише: «Если разшифро- 
вать основную мысль Грушевского, то она сведется к тому, что на 
Украине уже в 13 в. образовалось бесклассовое общество».19 М. К. 
Каргер, інтерпретуючи погляди Грушевського, пише, що він «рассмат
ривал татарское завоевание как благоприятный для дальнейшего раз
вития украинского народа фактор, способствовавший созданию на 
Украине нового, своеобразного, в некотором смысле бесклассового 
строя, который Грушевский называл «общинным».20

У світлі марксівської методології критичне становище Грекова і 
Каргера до тверджень Грушевського є ясне і послідовне. Безклясове 
суспільство в глибокому середньовіччі, у «феодальному» довкіллі — 
річ неможлива. А втім наявність безклясового суспільства у XIII 
столітті захитувала б засади «закономірности історичного процесу» і 
тим самим ставила б під знак запиту кінцеву, то є комуністичну фа
зу розвою людства.

Але, незалежно від марксівської критики, погляди Грушевського 
на суспільні переміни і політичний стан Придніпров’я після другого 
нападу татар вимагають основної перевірки.

На конечність такої перевірки звертав увагу покійний Павло Гри
цак у своїх розвідках: «Теодорит, митрополит київський і його доба». 
«Київщина по татарському погромі» і «Ще про Київщину після та
тарського погрому»,21в яких він стверджує не тільки існування кня
зів Київщини в 14 столітті, але і їх активність на політичному полі.

Історичні джерела дають докази на те, що в період залежности 
від Золотої Орди Київщина ввійшла зі своїми князями на чолі. При
гадаймо тут знані факти: описуючи подорож Данила Романовича до 
кватири Батия, літописець каже, що Данило: «приде Кыевоу. обдер- 
жащому Кыевъ Ярославоу бояриномъ своимъ Ейковичемь». У даль
шій дорозі Данило «прииде Переяславлю и стрЪтоша ТатаровЪ».22 Це 
було в осені, в листопаді 1245 р. Другу звістку про становище в Ки- 
їві маємо від папського легата Пляно Карпіні, який у переїзді до Ка
ракорум задержався в Києві і перебував у ньому кілька днів вкінці

18 М. Г р у ш е в с ь к и й ,  цит. твір, том 3, стор. 181-182.
19 Б. Д. Г р е к о в ,  А. Ю.  Я к у б о в с к и й ,  цит. праця, стрр. 254.
20 М. К. К а р г е р ,  Древний Киев, Москва 1958, стор. 492.
21 Розбудова Держави, Клівленд, 1954, ч. 2, стор. 4-10: ч. З, стор. 17-26;

1955 р., ч. 17-20.
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січня та з початком лютого 1246 р. Прибувши до міста „hielten wir mit 
dem Millenarius (Befelshaber über 1000 Mann) und anderen Vornehmen, die 
hier wohnten, Rat über unsere weitere Reise“. У дальшій дорозі, як розка
зує Карпіні „wir kamen zu einem Dorf namens Canove, dass unmittelbar 
unter der Oberhoheit der Tataren stand“.

Третю звістку про політичну ситуацію в Києві подають нам пів
нічні літописи, де під 1249 роком читаємо «тое же зимы примха Олек- 
сандеръ и Андрей от Канович и приказаша Олександрови Кыевъ и 
всю Русскую землю».24

Підсумовуючи ці відомості, можемо зробити такі висновки: 1) у 
темний татарський період увійшла Київщина з кнзями на чолі, які 
задержали там дотогочасний адміністраційний апарат (тисячники) 2) 
не зважаючи на великий погром серед населення — у Києві залиши
лась провідна верства бояр, і 3) Київщина не ввійшла в безпосеред
ню залежність від татар. Границя, що відмежовувала її посілості від 
посілостей Золотої Орди, проходила на південь від Києва по лінії Пе
реяслав — Канів, при чому обидва ці городи опинилися по татарсь
кому боці.

На жаль, на пятьдесятих роках XIII століття вриваються літопис
ні відомості про Київщину. Непроглядну тьму, що нависла над Ки
ївщиною другої половини 13 і першої половини 14 століття, пробував 
роз’яснити П. Грицак. Вихідною точкою його намагань є акція ближ
че невідомого Теодорита, який, спираючись на київські політичні кру
ги та не зважаючи на протизаходи московського митрополита, — на 
прохання південноруських князів отримав з рук болгарського патрі- 
ярха свячення на київського митрополита.25 Далі П. Грицак пробує 
відтворити список київських князів від початку чотирнадцятого сто
ліття і називає їх у такому порядку: Володимир, Іван Іванович, Ста
нислав, Андрій, Федір та Іван. Зв’язуючи разом фрагментарні відо
мості, П. Грицак приходить до висновку, що на Придніпров’ї в XIV 
столітті йшов процес «переростання державности типу удільно-кня- 
жого в державність типу національної монархії.26

У своїх міркуваннях на тему становища Придніпров’я під татара
ми М. Грушевський не робить різниці між Київщиною і Переяслав
щиною. Ми думаємо, що політичне положення Переяславщини було 
інакше: вона зразу після татарської навали 1239-1241 рр. ввійшла в 
безпосереднє володіння Золотої Орди. Що так воно було — виходить
із відомости Іпатіївського літопису, що Данило в дорозі до Батия в 
Переяславі стрінув татар; з вістки Плано Карпіні, що Канів був під

22 Полное Собрание Русских Летописей, том второй, Ипатьевская Ле
топись, Москва 1962, стор. 806.

23 Johann de P l a n o  C a r p i n i ,  Geschichte der Mongolen und Reisebericht 
1245— 1247, übersetzt und erläu tert von D r. F rierdich Risch. Leipzig 1930, pag. 219-220.

24 ПСРЛ, том Iy Лаврентьевская летопись, Москва 1962, стор. 472.
25 Павло Г р и ц а к ,  Теодорит, Митрополит Київський і його доба. 

Розбудова держави, Клівленд 1954, стор. 6.
26 Там же, стор. 8-9.
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безпосередньою владою татар та з інформації товариша Плано Кар- 
піні, монаха Бенедикта, проте, що подорож з Києва до перших та
тарських граничних військових стеж тривала шість днів.27 За тим, 
що Переяславщина знайшлась під безпосередньою владою Золотої 
Орди, свідчила би ще одна подія: В 1261 р. для християн, православ
них мешканців Золотої Орди, створено окрему єпархію з єпископ
ською столицею у Сараю. П’ять літ пізніше, у 1269 р., прилучено до 
тієї єпархії Переяславщину.28 Те, що в Переяславі не відновлено бу
ло тамошньої єпархії, або принаймні не прилучено її до близького Ки
єва, включено в юрисдикцію сарайського єпископа, — мусіло мати 
своє логічне узасаднення. Таким узасадненням могло бути переведен
ня Переяславщини під безпосередню політичну залежність від Зо
лотої Орди.

Коли наші міркування на тему цієї залежности слушні, то треба 
думати, що політично-адміністративна структура і суспільний лад на 
Переяславщині мусіли достосуватись до форм, що існували в Золо
тій Орді.

27 Johann de P l a n o  C a r p i n i ,  op. c it.y pag. 265.
29 Полное Собрание Русских Летописей, том 9-10, Патриаршая или  Ни

коновская Летопись. Москва 1965. На сторінках 147-148 читаемо: Того ж е 
л'Ъта пресвященный Кирилъ, митрополигь Кіевскій и всея Русій постави 
Теогнаста епископомъ Русскому Переставлю и Сараю.


