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Галицько-Волинська держава: від князівства до королівства 

Русі // Володимир Жишкович, Ольга Щодра. Русь-Україна від 

княжої доби до епохи Ренесансу. Науково-мистецький посібник 

«Художня культура України». Кн.5. Львів, 2016. С.4-13. 

 
 Галицько-Волинська держава стала закономірним етапом тривалої 

державотворчої традиції на південно-західних теренах Східної Європи,  

історія якої довгий час залишалася поза увагою  української історичної 

науки.  Тільки в останні десятиліття українські історики активізували 

дослідження етнополітичних процесів, що розгорталися у регіоні, починаючи 

з епохи Великого переселення народів,  які, як виявилося, грунтовно 

вивчаються у центральноєвропейській історіографії, насамперед польській та 

угорській.    

   З часів раннього середньовіччя на землях Волині і Галичини простежується 

безперервний процес утворення та розпаду політичних об’єднань. У той час 

ці території, розташовані поблизу Візантії та європейських держав, були 

зоною активних політичних подій. Так, у ІУ ст.,  за свідченнями 

візантійського історика Йордана, у Подністров’ї проходив західний кордон 

Антського племінного союзу. На думку М.Брайчевського, це об’єднання 

включало племена Черняхівської культури, що охоплювала величезну 

територію від Вісли на заході до Сіверського Дінця на сході.  У УІ ст. 

племена  хорватів  утворили могутнє політичне об’єднання – Велику 

Хорватію з центром у Прикарпатті. У той самий час на Волині сформувався 

великий племінний союз Дулібів – Волинян. Ці  політичні утворення були 

сучасниками ранніх слов’янських  держав у Центральній Європі -  

об’єднання Само і Великої Моравії у Подунав’ї, держави Велетів  або 

племінного союзу Лютичів  та  союзу Ободритів-Помор’ян у басейні 

середньої та нижньої Ельби і на південному узбережжі Балтики - у 

формуванні яких брали активну участь племена Черняхівського суперсоюзу.  



 2 

      В епоху Великого переселення народів внаслідок  міграцій  та розселення 

слов’яни заселили половину європейського континенту, зокрема басейн 

Ельби від її витоків до устя, Подунав’я та південь континенту до узбережжя 

Адріатики, включаючи Балканський і Апеннінський півострови. 

     У процесі розселення хорватських племен Велика Хорватія розширила 

свої території на  середнє та верхнє Подністров’я,  Закарпаття,  північні 

Балкани,  басейни верхньої Ельби і Заале. Її адміністративні і торговельні 

центри, як для середньовіччя, вражають своїми масштабами. Так, Пліснеське 

городище, розташоване поблизу села Підгірці Бродівського району 

Львівської області,  у ІХ ст. займало площу 160 га і більше ніж у шість разів 

перевищувало головні торговельні центри скандинавів Хедебю (24 га), 

розташований на узбережжі Данії та значно меншу Бірку – на острові озера 

Меларен у Швеції. 

    Пліснеськ мав торговельні зв’язки з Великою Моравією, з поморськими 

слов’янами, з арабськими країнами. Із Києва, Ладоги  та інших племінних 

центрів Східної Європи можна було потрапити у  Велику Моравію та 

Баварію тільки через нього.  За визначенням Л. Войтовича це був « 

величезний … центр міжплемінного обміну  волинських і хорватських 

племінних князівств, а також східних і західних слов’ян». З огляду на 

пожвавлення дискусії про роль норманів у державотворчих процесах у 

Східній Європі, цікавим є факт відсутності будь-яких слідів скандинавів на 

городищі до кінця Х ст. , тобто впродовж  усього часу існування Великої 

Хорватії. 

     В останні десятиріччя  українські археологи відкрили величезне 

хорватське городище у Стільську поблизу міста Миколаєва Львівської 

області. У УІІІ - Х ст. воно займало площу 250 га і було у той час одним із 

найбільших у Європі. Наприкінці Х ст., на час завоювання хорватів 

київським князем Володимиром Великим, Стільське городище у 20 разів 

перевищувало площу столиці Русі  - Києва,  яка становила 9,8 га.  Менших 

хорватських городищ тільки на території Закарпаття  було понад десять. 
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Укріплені  городища і поселення ранніх слов’ян відкриті також на Волині. 

Тут , зокрема, поблизу Володимира - Волинського  знаходиться найдавніше 

слов’янське городище – Зимненське , яке датують УІ –УІІ ст. і вважають 

племінним центром союзу Дулібів-Волинян.  Наявність десятків городищ і 

поселень ранніх слов’ян на території Галичини і Волині, окремі з яких своїми 

розмірами перевищували  відомі на той час торговельні центри скандинавів,  

східнослов’янські гради і європейські протоміста  свідчить про існування  на 

цих землях великих державних утворень, що відігравали значну роль у 

розвитку регіональних  і міжнародних торговельних зв’язків. 

      Після занепаду Великої Хорватії на її території, в басейнах Середнього 

Дністра та Верхнього Пруту,  утворилися   хорватські князівства з центрами у 

Перемишлі, Стільську та інших городищах. Вони, очевидно, також являли 

серйозну військово-політичну силу, оскільки руські князі наважилися на їх 

завоювання тільки  наприкінці Х ст. Завоювання земель хорватів і дулібів 

внаслідок походів київського князя Володимира Святославовича у 981 і у 992 

роках стало завершальним етапом у формуванні Руської імперії. У складі 

Русі  Галицька і Волинська землі  були об’єднані в одну адміністративно-

територіальну одиницю  – волость із центром у Володимирі Волинському, 

заснованому київським князем і названому на його честь.  

      Розпочавшись у добу раннього середньовіччя, державотворчі традиції на 

Волині і Галичині  продовжували розвиватися у процесі державного 

будівництва в  Київській Русі. Саме в Руській державі визрівають політичні 

передумови утворення  Галицького та Галицько-Волинського князівства, а 

тому більш  докладного розгляду заслуговує завершальна фаза її розвитку, 

коли були створені передумови для появи нових державних утворень у 

Східній Європі. Доба Руської середньовічної імперії тривала понад чотириста 

років і завершилася в середині ХІІІ ст., а точніше – у 1240 р., із взяттям 

військами хана Батия Києва. За цей тривалий, як для імперії, час існування 

Руська держава пройшла кілька етапів  розвитку. Останній завершальний  

етап розпочався у другій третині ХІІ ст. і характеризувався політичною 
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трансформацією відносно централізованої  імперії у федерацію або, як 

вважав М.Грушевський, у конфедерацію земель-князівств. Подібно до інших 

середньовічних імперій, наприклад імперії Карла Великого,  після піднесення 

Русі, кульмінація якого припала на правління Володимира Великого і 

Ярослава Мудрого, починається її поступовий розпад на територіально 

менші, але життєздатніші та придатніші для ефективного управління 

державні утворення – удільні князівства. 

         На відміну від імперії Карла Великого, яка виникла та існувала 

впродовж життя її засновника,  процес формування і розпаду Русі відбувався 

набагато повільніше. Імперія Карла опиралася на державну традицію Риму у 

вигляді розвинутих комунікацій – доріг, мостів та адміністративно-

територіального устрою, чого не було у творців Руської держави, а тому 

процес її територіального формування затягнувся на два століття і 

завершився тільки наприкінці Х ст. Після смерті Карла Великого  імперія  

була розділена між  його синами на Верденському з’їзді у  843 році. Розпад 

Руської імперії тривав майже століття: розпочавшись у середині ХІ, він  

завершився тільки у другій третині ХІІ ст.  Серед чинників, що гальмували 

політичну трансформацію Русі, була  зовнішня загроза з боку половців, яка 

спонукала руських князів до об’єднання зусиль задля її стримування і 

організації військової відсічі. На думку  Сергія Федаки,  половецьку загрозу   

- реальну та мниму - вміло використовував з метою централізації Русі 

блискучий політик Володимир Мономах, який у першій чверті ХІІ ст. силою 

та авторитетом підкорив своїй владі усіх руських князів. На деякий час йому 

вдалося відновити  єдину, хоча уже й не таку консолідовану, як раніше, Русь. 

        Проте Руська імперія  також не уникнула свого  «Вердену».  На думку С. 

Федаки, руським Верденом  став з’їзд князів у Любечі у 1097 р., на який  

переяславський володар Володимир Мономах, ініціатор і господар зібрання, 

запросив руських правителів – онуків Ярослава Мудрого. Ухвалою «нехай 

кожен держить отчину свою» з’їзд закріпив за ними право спадкового 

володіння уділами. Князі  домовилися також спільними зусиллями неухильно 
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підтримувати встановлений політичний порядок.  Рішення Любецького 

з»їзду, з одного боку, юридично оформили поділ держави на удільні 

князівства  між нащадками Ярослава Мудрого, а з другого – пригальмували  

та зробили  більш керованим процес розпаду  Русі. Її політична 

трансформація була закономірним і природним процесом розвитку імперії та 

відкривала нові можливості для політичного, економічного та культурного 

розвитку нових державних утворень – земель-князівств. У жодному із них не 

спостерігається занепаду, навпаки - розбудовуються  нові княжі столиці: 

Чернігів, Переяслав, Галич, Володимир, Холм, Львів, Новгород-Сіверський 

та інші міста.  До початку завоювань Чингізидів  в руських князівствах 

продовжувала розвиватися  державотворча традиція, відбувалися процеси 

політичної та етнічної консолідації земель, що в перспективі могли привести 

до  появи на східноєвропейській карті, подібно до Західної Європи, нових 

централізованих держав національного типу.  

       Найбільш виразно нові тенденції проявили себе в південно-західних 

руських землях, де у середині ХІІ ст. шляхом об’єднання уділів утворилося 

Галицьке, а у 1199 р. – Галицько-Волинське князівство.  Правителі Галицько-

Волинської держави приєднали до своїх володінь також Київщину і 

Переяславщину, змоделювавши етнічний та територіальний прообраз 

майбутньої України, до якого залишалося  залучити ще тільки Чернігівську 

землю. Закономірні  процеси формування нових держав національного типу у 

Східній Європі були порушені завоюваннями Чингізидів, які саме в цей час 

творили свою, одну із найбільших у світовій історії, євразійську імперію.  

Хан Батий, взявши у 1240 р. Київ, перегорнув останню сторінку історії 

Київської Русі. Більшість руських князівств не вистояла перед новими 

викликами, перетворившись або в ординські улуси, або у контрольовані 

ханськими баскаками території. Перестав діяти інститут київського 

старійшинства, який в умовах руської федерації земель-князівств замінив 

інститут великокняжої влади. 
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    На тлі загального згасання самобутніх державотворчих процесів на    

руських землях, у несприятливих умовах політичного домінування  Золотої 

Орди, галицько-волинські правителі  перебрали і зберегли державну 

спадщину Русі. Вони  змогли утримати власну  династію, здатність 

проводити самостійну внутрішню і зовнішню політику і  продовжили 

українську державотворчу традицію. У ХІІІ ст. в очах європейців  Галицько-

Волинське князівство уособлювало Русь.  Європейські правителі на чолі з 

папським престолом вважали галицько-волинських Романовичів законними 

правонаступниками володарів Русі і сюзеренами руських земель. Правовим 

підтвердженням  цього стала коронація князя Данила Романовича у 1253 р. 

папським послом у Дорогичині. Папа Інокентій ІУ титулував галицько-

волинського правителя « світлішим королем Русі». Віце – магістр 

Тевтонського ордену Бургард фон Горнгаузен  у своєму листі називав його 

Данилом І, королем русинів. Титул короля, як показали дослідження 

угорських хронік,  зберігався також за його сином Левом та перейшов, як 

відомо,  до онука Юрія Львовича. 

     Галицько-Волинське князівство, продовжуючи та розвиваючи політичну 

традицію Русі,  виступає важливим етапом у розвитку української 

державності, який фактично замовчувався радянською  історіографією. Якщо  

Київській Русі було присвячено десятки  монографій і сотні статей, то  

історіографія Галицько-Волинської держави обмежується кількома 

монографічними дослідженнями, зокрема, працями І. Крип»якевича 

(Галицько- Волинське князівство. К., 1984), В. Пашуто ( Нариси  з історії 

Галицько-Волинської Русі. Москва-Ленінград, 1950), М. Котляра (Данило 

Галицький. К.,1979, К., 1982; Формування території і виникнення міст 

Галицько-Волинської Русі  ІХ – ХІІІ ст. К., 1985), А. Генсьорського 

(Галицько-Волинський літопис. К.,1958), К. Софроненка (Суспільно- 

політичний лад Галицько-Волинської Русі  ІХ – ХІІІ ст. Москва, 1955). 

   Причиною такої неуваги була загальна концепція історії СРСР,  а фактично 

історії Росії, створена радянською історіографією. У ній Київській Русі   
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відводилася роль «колиски східнослов’янських народів»,  після розпаду якої, 

згідно з цією схемою, естафету державотворення  переймала Владимиро– 

Суздальська земля.  

    У радянську концепцію не вписувалася  історія Галицько- Волинського 

князівства, правителі якої зуміли у складних геополітичних умовах не тільки 

зберегти  державу,  а й продовжували відігравати помітну роль у  житті 

Центрально-Східної Європи, тоді як владимиро – суздальські князі, землі 

яких увійшли до складу Орди та після переписів населення були тотально 

охоплені басмацькою фіскальною та ямською почтовою системами, стали 

васалами ординських ханів. У той самий час як Владимиро - Суздальська 

земля надовго перетворилася  в  один із ординських улусів і випала з поля 

зору європейських монархів, Галицько-Волинське князівство  продовжувало 

залишатися активним суб’єктом  міжнародної політики. Тому його історія  

замовчувалася  радянською і російською історіографіями, які  натомість 

всіляко перебільшували політичну роль у Східній Європі владимиро – 

суздальських князів. Так, на противагу  видатному діячу середньовічної 

епохи королю Данилу Романовичу був штучно створений героїчний образ 

князя Олександра Ярославовича (Невського) з його вигаданими військовими 

звитягами.  

      Увійшовши найпізніше до складу Руської імперії, Галицька земля однією 

з перших відокремилася від Києва. Уже наприкінці ХІ ст. її захопили князі  

Ростиславовичі,  чий дід,  син Ярослава Мудрого Володимир Ярославович, 

загинув під час походу проти Візантії у 1043 р., а батько  - Ростислав 

Володимирович княжив у стратегічно важливій для візантійської 

міжнародної торгівлі  Тьмутаракані, де згодом за дорученням імператора був 

отруєний і замінений візантійським ставлеником Олегом Святославовичем. 

   Можливо, за заповітом Ярослава Мудрого Галицька земля мала належати 

його онуку Ростиславу, однак дядьки – князі Ярославовичі не поспішали 

віддавати Галицький уділ племіннику. У всякому разі Ростислав 

Володимирович правив у Тьмутараканському князівстві, а після  смерті князя 
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у 1084 р. його нащадки захопили Галицькі землі і посіли відповідно 

Перемишльське (Володар), Звенигородське (Рюрик) та Теребовлянське 

(Василько) князівства. Мали вони законні права на ці землі, чи захопили їх 

самовільно, щоб  уникнути долі князів – ізгоїв, достеменно не відомо, однак 

нащадки князя Ростислава вперто боронили свої уділи, яких їх намагався 

позбавити великий київський князь Святополк Ізяславович. 

     Наймогутнішим з поміж князів  Ростиславовичів був теребовлянський 

правитель Василько. Він не тільки успішно протистояв Києву, а й проводив 

активну зовнішню політику,  воював проти половців, угрів, поляків та здобув 

неабиякий авторитет  серед руських князів  і  сусідніх європейських 

монархів. На думку істориків, уже наприкінці ХІ ст. була цілком реальною 

перспектива приєднання Васильком Ростиславовичем волинських земель і 

створення Галицько-волинської держави. Однак така активність князя 

неабияк насторожувала волинського правителя Давида Ігоровича, особливо 

після Любецького з»їзду, на якому Ростиславовичі закріпили свої права на 

Галицькі землі. Саме тому волинський князь, випереджаючи небажаний для 

себе розвиток подій,  став ініціатором полону і осліплення  Василька, 

брутально порушивши рішення Любецького з»їзду. У змові з київським 

князем він намагався позбутися в особі теребовлянського правителя 

небезпечного політичного конкурента і зберегти волинський княжий стіл.  

Князі – гаранти Любеча на чолі із переяславським князем Володимиром 

Мономахом негайно втрутилися у ситуацію, звільнили Василька 

Ростиславовича з полону і повернули йому Теребовлянське князівство. 

Однак, сліпий князь уже не міг активно діяти на руській і міжнародній 

політичних аренах, як і його кривдник – Давид Ігорович, якого позбавили 

волинського уділу. 

    Отже, уже наприкінці ХІ ст. існувала можливість втілити у життя 

Галицько-Волинський державний проект, але політичні обставини  

перешкодили його практичній реалізації. 
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    Впродовж першої половини ХІІ ст. в галицьких землях відбувалися 

процеси політичної консолідації. На початку 1140-х років князь Володимир 

Володаревич (Володимирко, як його називав літописець) об’єднав галицькі 

уділи в одне князівство. Його центром став Галич, який замінив стару 

столицю галицької землі Перемишль, розташований на периферії 

об»єднаного князівства.  

    Засновника Галицького князівства Володимира Володаревича ( 1124 – 

1153 рр.) джерела змальовують як енергійного, хитрого і навіть віроломного 

правителя. Він успішно воював з Польщею, Угорщиною, втрутився у 

боротьбу волинських і суздальських Мономаховичів за Київ, у якій 

підтримав суздальського князя Юрія Довгорукого, з дочкою якого одружив  

свого сина Ярослава. Підтримка суздальського князя, очевидно, була 

зумовлена прагненням галицького правителя не допустити посилення 

волинського князя, оскільки Володимир Володаревич  не полишав намірів 

розширити свої володіння за рахунок сусідніх земель і захопив порубіжні 

волинські міста.  

      У другій половині ХІІ Галицьке князівство було одним із наймогутніших  

руських князівств. Політична централізація, досягнута  завдяки об»єднанню 

земель, була основою його зміцнення і розбудови, у той час як інші руські 

князівства залишалися роздробленими на численні уділи. Розквіт Галицької 

держави припадає на правління князя Ярослава Осмомисла (1153 -1187 рр.), 

про силу і авторитет якого поетично і переконливо писав сучасник у «Слові о 

полку Ігоревім»:  

«  Галицький Осмомисле Ярославе! 

 Високо сидиш ти на своїм золотокованім престолі, 

 Підперши гори угорські  

Своїми залізними військами,  

Заступивши королеві дорогу, 

Зачинивши ворота на Дунаї, 

Через хмари каміння кидаючи, 
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 Суд по Дунай рядячи. 

Грози твої по землях течуть. 

Одчиняєш ти браму Києву, 

Стріляєш із отчого столу золотого 

На султанів у далеких землях.  

У другі половині ХІІ ст. Галицьке князівство переживало економічне 

піднесення. Значною мірою цьому сприяла  торгівля із Візантією. По Дністру 

через галицькі міста  візантійські товари потрапляли  в інші руські землі і, 

зокрема, в Київ.  Галицька земля, у якій знаходилися старі солеварні,  була 

крупним  експортером солі на Наддніпрянщину і у міста Центральної  та 

Західної Європи. Торгівля значною мірою посприяла появі заможного 

галицького міського бюргерства і могутньої верстви  боярства, політичну 

активність яких  можна порівняти тільки з діяльністю новгородських бояр. 

    Окремі галицькі бояри володіли вотчинами, які були більшими за деякі 

удільні князівства. На думку Л. Войтовича, великі спадкові володіння  бояр 

з»явилися внаслідок того, що галицькі Ростиславовичі, на відміну від 

волинських князів, не брали безпосередньої участі в боротьбі за Київський 

стіл,  оскільки  переїзд князя з частиною  знаті до Києва  неминуче спричиняв 

зміни у складі місцевого боярства і не сприяв перетворенню боярських  

службових володінь - бенефіцій у спадкові феоди.  

   Спадкові вотчини галицьких бояр були також  наслідком політичної 

консолідації галицьких уділів під владою одного князя із середини ХІІ ст. 

Об»єднавшись із заможною верхівкою бюргерства, місцеве боярство  брало 

активну участь у міжнародній торгівлі, що також сприяло нагромадженню у 

його руках великих багатств. Тісні контакти галицьких бояр із угорськими 

баронами сприяли  поширенню ідеї участі у  владі разом із князем і 

сприйняття його як  першого серед рівних, що не було характерне для    

інших руських князівств. Разом усі ці чинники призвели до появи феномену 

галицького боярства як економічно могутньої і політично впливової сили  

князівства. Політичні амбіції бояр час від часу призводили до гострих 
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протистоянь з князем, у яких Ярославу Осмомислу, одному із наймогутніших 

руських володарів,  не завжди вдавалося виходити переможцем. 

       Галицький правитель активно діяв на міжнародній арені. Ярослав 

Осмомисл  перехопив від Києва ініціативу союзних відносин з Візантією. У 

візантійських джерелах  галицький князь  протиставляється київському  і 

виступає  як цілком самостійний правитель. У нього переховувався від 

переслідувань Андронік Комнен,  син візантійського імператора Ісаака  

Комнена і  руської княжни Ірини Володарівни, який  доводився Ярославу 

Осмомислу двоюрідним братом. Андронік навіть  володів руською мовою, 

якої його навчила мати.  Як повідомляє візантійський хроніст Микита Хоніат, 

після повернення у Константинополь Андронік  на згадку про своє 

перебування у Ярослава Осмомисла прикрасив збудовану ним палату 

розписами  сцен полювання в Галицькій землі.  

      У відносинах з руськими князями Ярослав Осмомисл проводив політику 

зближення з волинськими правителями і розриву союзу із суздальськими. Він 

допоміг волинському князю Мстиславу Ізяславовичу утвердитися  в Києві, а 

почувши про взяття Києва суздальським князем Андрієм Боголюбським 

негайно направив війська  на допомогу Мстиславу.  Ярослав Осмомисл не 

тільки відмовився від політики батька, спрямованої на союз із суздальськими 

правителями, а й розірвав подружні стосунки із Ольгою Юріївною 

(Довгоруковою). Князь став відкрито жити з галицькою бояринею Настею 

Чагр,  сина від якої  Олега хотів зробити своїм спадкоємцем. Це  спричинило 

у 1171 р.  бунт  галицьких бояр на чолі з Костянтином Сірославичем, які  

стали на бік княгині Ольги Юріївни і спалили Настю та перебили бояр 

Чагровичів. 

      Опанувавши ситуацію в Галицькому князівстві,  Ярослав Осмомисл у 

1170- – 1180-х роках досягнув вершини своєї могутності. Від політичної 

позиції галицького володаря залежав результат  боротьби між руськими 

князями за київське старійшинство. Спочатку Ярослав Осмомисл 

підтримував волинського претендента на київський престол, а потім віддав 
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перевагу чернігівському.  Він одружив свою дочку Єфросинію із сином 

чернігівського князя Святослава Всеволодовича - Ігорем, героєм «Слова о 

полку Ігоревім».  Ще одна його дочка, ймовірно, була дружиною 

смоленського князя Мстислава Ростиславовича.  Її син Мстислав Удатний 

згодом також  претендуватиме на галицький княжий стіл. Після смерті у 1187 

р. князь Ярослав Осмомисл  був похований у збудованому ним Успенському 

соборі Галича. Останки князя, знайдені під час розкопок собору  Ярославом 

Пастернаком вважалися втраченими, однак не так давно вони були виявлені 

археологами в крипті собору св. Юрія у Львові. 

        У ХІІ ст., коли Київська Русь змінила політичний устрій і перетворилася 

на федерацію земель - князівств,  почали  формуватися передумови для появи 

нових держав, створених  на національній основі. Вони могли перетворитися 

у централізовані станово-представницькі монархії, так, як це відбувалося у 

Західній Європі. Прообразом такої  держави було  створене у 1199 р. 

волинським правителем  Романом Мстиславовичем Галицько-Волинське 

князівство, до  якого згодом були приєднані  Київщина і Переяславщина.     

        Про князя Романа Мстиславовича Михайло Грушевський писав, що 

якщо б він більше нічого не зробив, а тільки об»єднав Волинь із Галичиною в 

одну державу, то вже  цим  увіковічнив би себе в українській історії. 

Австрійський історик ХІХ ст. Й. Енгеле називав Романа Мстиславовича 

«Рішельє півночі», а російський історик М. Полєвой порівнював його з 

Карлом Великим.  Василь Татіщев, який користувався  літописами, що були 

пізніше втрачені, залишив нам портрет першого галицько-волинського князя 

: «Цей Роман Мстиславович, внук Ізяславів, ростом був не дуже високим, 

проте широким (в плечах) і надмірно сильним: обличчя мав червоне, очі 

чорні, ніс великий з горбом, волосся чорне та коротке; лютий у гніві, 

недорікий, коли сердився, не міг довго слова вимовити; багато веселився з 

вельможами, але п»яним ніколи не був. Воїном був хоробрим і хитрим… Усе 

життя своє у війнах провів, багато перемог здобув і під час однієї 

переможеним став. Усім сусідам був страшний». 
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   Про засновника Галицько-Волинської держави і видатну постать 

українського і європейського середньовіччя ми, на жаль, знаємо недостатньо. 

Багато фактів його біографії і політичної діяльності встановлені завдяки 

науковим розвідкам сучасних вітчизняних дослідників, зокрема, О. Головка, 

Л. Войтовича, однак низка епізодів його життя і найважливішого галицько-

волинського періоду правління  залишаються не  з’ясованими.  Серед них -  

обставини оволодіння Галичем у 1199 р.,  причини походу Романа 

Мстиславовича в польські землі у 1205 р.,  обставини смерті князя.  

       Роман Мстиславович походив із старшої гілки Мономахів – волинських 

Мстиславовичів, нащадків київського князя Мстислава Великого. По лінії 

матері – княгині Агнеси Роман був онуком польського князя Болеслава ІІІ 

Кривоустого.  Дитинство та юнацькі роки він провів на Волині, де у той час 

перебував відомий книжник і київський митрополит Клим Смолятич. 

Краківський єпископ Вінцентій Кадлубек, сучасник Романа Мстиславовича, 

у своїй хроніці повідомляє  про те, що дитинство князя проходило також при 

дворі краківського правителя Казимира ІІ Справедливого, дядька по лінії 

матері. Галицько-волинський володар отримав рідкісне, як для руського 

князя у той час, ім’я - Роман. Його першою дружиною  була дочка київського 

князя Рюрика Предслава. Про походження  другої дружини Анни, матері 

Данила і Василька, є  кілька версій.  Найбільш переконливою і добре 

аргументованою на сьогодні є версія про її візантійське походження . Згідно 

із нею дружина Романа Мстиславовича   була старшою дочкою імператора 

Ісаака ІІ Ангела Єфросинією ( у чернецтві Анною).  Візантійське 

походження, на думку Л. Войтовича,  пояснює  приязне прийняття княгині  

краківським князем Лєшком Білим і  угорським королем Андрієм ІІ, жінка 

якого також була  грекинею і родичкою Анни, а також дружні відносини 

галицько-волинського володаря з німецьким королем Філіпом 

Гогенштауфеном, жінка якого була сестрою  Анни. Про візантійське 

походження другої дружини князя Романа   також свідчать грецькі імена 

їхніх дітей і онуків  - Данило, Саломея, Іраклій, Лев,   наявність у княжій 
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скарбниці цінних речей візантійського походження, якими могли 

користуватися тільки члени імператорської родини, а також надзвичайна 

політична активність княгині, не властива руським бояриням,  але характерна  

для представниць візантійського імператорського дому. Саме завдяки матері 

Данило Романович носив одяг з особливо цінного різновиду парчі - оловіру, 

яку не можна було купити, оскільки вона використовувалася виключно на 

потреби членів імператорської родини.  

     Погодитися на шлюб візантійської принцеси з галицько-волинським 

князем  імператора могли спонукати тільки надзвичайні обставини,  

пов»язані з половецькою загрозою, що у той час нависала над північно-

східними провінціями імперії.  Зацікавлена у військово-політичному союзі  

Візантія намагалася зміцнити його династичним шлюбом Єфросинії з 

руським князем. Військова допомога імперії була потрібна у  1200 р., коли 

ймовірно і був укладений шлюб. Цього року  половці підійшли до 

Константинополя і взяли в облогу столицю Візантії. Роман Мстиславович 

негайно  направив свої війська  на Балкани.  Як писав візантійський хроніст 

Микита Хоніат, тільки «богом прислана фаланга Романа Мстиславовича 

врятувала місто». В інтересах Візантії і на прохання імператора галицько-

волинський князь організував  похід  проти половців також у 1203 р. 

   Візантія у свою чергу підтримувала галицько-волинського правителя у 

боротьбі за Київське старійшинство.  Після взяття Києва у 1202 р. під владу 

Романа Мстиславовича перейшла також  Переяславська земля. На початку 

ХІІІ ст., коли більшість руських князівств була роздроблена на окремі уділи, 

під владою Романа Мстиславовича, як вказує Л. Войтович, опинилася 

величезна держава, якої не мав тоді жоден з монархів Європи.  Однак 

політична програма галицько-волинського правителя не обмежувалася  

об»єднанням руських земель від Карпат  до Дніпра.  У його планах було 

відновлення Руської держави у колишніх територіальних межах  на засадах 

нового «доброго порядку».  З такою політичною програмою Роман 

Мстиславович  звернувся до шести найавторитетніших руських князів, яким 
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пропонував  зібратися на з»їзд і  обрати з поміж себе великого князя. За 

задумом Романа Мстиславовича,  його основними функціями мали бути 

зовнішня політика і координація  відносин між князями. Однак руські князі і 

насамперед суздальський  Всеволод Велике Гніздо не підтримали програму 

«доброго порядку» Романа Мстиславовича, яка  дозволила б консолідувати  

князівства, пояснюючи свою відмову тим, що на Русі  не було традиції 

обирати правителя. 

       На думку дослідників, політичний проект «доброго порядку», 

запропонований Романом Мстиславовичем,  був не випадковим. Галицько-

волинський правитель, на відміну від інших руських князів,  добре знав 

особливості  державного устрою сусідніх європейських держав, зокрема 

Священної римської імперії германської нації. Ідею обрання великого  князя 

він, ймовірно, запозичив із політичної практики німецьких земель, з 

правлячою елітою яких перебував у родинних стосунках. Так, згідно із 

«Саксонським зерцалом» шість старших князів обирали німецького короля.  

Політичний проект Романа Мстиславовича також передбачав, що  шість 

руських князів обиратимуть великого князя. Такий збіг не міг бути 

випадковим, як і запропонований галицько-волинським правителем принцип 

майорату, що  передбачав передачу вотчинних володінь тільки старшому 

сину і мав запобігти подальшому дробленню удільних князівств.  

       Політична  програма і діяльність князя Романа Мстиславовича 

відповідали вимогам часу, свідчили про його обізнаність із європейськими 

політичними процесами,  активну участь у політичному житті Європи, 

зокрема суттєвий вплив на події у Польщі, німецьких землях. Вони, а також 

союзницькі відносини з Візантією  помітно вирізняли галицько-волинського 

володаря з поміж інших руських князів. Про його особливий статус свідчить 

той факт, що новгородський літопис і візантійська хроніка Микити Хоніата 

титулують Романа Мстиславовича «великим князем»,  а автор галицько-

волинського літопису називає « вікопомним самодержцем  усієї Русі». Як 

вказував В.Татіщев, Роману Мстиславовичу, першому з руських князів,  папа 



 16 

римський Інокентій ІІІ запропонував королівську корону, від якої той 

відмовився.  Характеризуючи галицько-волинського правителя, Л. Войтович 

відзначає, що в особі засновника Галицько-Волинського князівства «маємо 

політика європейського масштабу, який реально  впливав на перебіг подій у 

Європі». 

       У випадку Романа Мстиславовича спостерігається незвична 

одностайність у високій оцінці його діяльності не лише істориків, а й 

народної традиції. Роман Мстиславович, як і київські князі Володимир 

Великий і Володимир Мономах, був оспіваний у билинах і  залишив слід у 

народному епосі. Сучасник Фрідріха Барбаросси, Річарда Левине Серце, 

Салах – ед –Діна він не уступав їм  своїм політичним хистом і разом із цими 

видатними діячами визначав характер і  особливості середньовічної епохи.  

    Гідними свого видатного батька були сини  Данило і Василько, які 

успадкували  справу  об»єднання і політичної консолідації руських земель. У 

цьому рідкісному по злагодженості своїх дій дуумвіраті безперечним лідером 

виступав Данило Романович. Першим серед Рюриковичів він отримав ім»я 

Данило на честь св.  Даниїла Стовпника, який за життя був духовним 

наставником імператора Лева І, згодом також канонізованого (св. Лев 

Великий). Як уже говорилося, в іменах дітей та онуків князя Романа 

Мстиславовича проявився вплив його  жінки, візантійської принцеси 

Єфросинії.  

    Данилові разом із братом, волинським князем Васильком, довелося довго 

боротися дипломатичними і військовими способами за державну спадщину 

батька. Однак у 1239 р. напередодні походу хана Батия на Київ Романовичі 

уже контролювали галицькі та волинські землі і Київщину. Їхнє правління 

припало на найдраматичніший час в середньовічній історії Східної Європи  - 

період монголо-татарських завоювань і формування імперії Чингізидів,  

однієї із найбільших у світовій історії. Успішно завершуючи розпочате 

батьком утвердження самодержавної влади, Данило Романович у 1245 р. у 

битві під Ярославом завдав  остаточної поразки галицькій боярській опозиції 
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і військовій коаліції польських та угорських правителів, які її підтримували. 

Це було особливо важливо в умовах  військово-політичного протистояння 

галицько-волинських князів і ординських правителів, що розпочалося після 

утворення улусу хана Батия - Золотої Орди.  

      В умовах, коли у всіх руських князівствах припинилися державотворчі 

процеси, а їхні князі  були або страчені, або стали васалами ординських ханів 

Данило Романович зміцнював  централізацію Галицько-Волинського 

князівства і розпочав важливі реформи, метою яких була активна протидія 

ординському пануванню.  На відміну від інших руських князівств у 

Галицько-Волинському не проводилися організовані золотоординськими і 

каракорумськими правителями переписи населення, а, отже і не було 

системного щорічного оподаткування населення. На відміну від північних 

руських князів Данило Романович не їздив на поклін до правителя імперії  у 

далекий Каракорум. На Галицькі і Волинські землі не поширювалася  мережа 

комунікацій  – ям, яка охоплювала  території, підвладні  Чингізидам. Однак 

Данило Романович також змушений був  рахуватися із грізним сусідом - 

Золотою Ордою.  У 1245 р. він  відвідав ставку хана Батия і отримав від 

нього ярлик на галицькі землі; князь змушений був брати участь у військових 

походах ординського правителя, спрямованих проти сусідніх держав, 

зокрема, Польщі та Литви, визнавши тим самим свою  залежність від нього. 

     Незважаючи на легшу  форму васалітету, пов»язаного головним чином із 

військовою повинністю галицько-волинського правителя,  стратегічною 

метою діяльності і справою життя  Данила Романовича стало звільнення від 

ординської залежності. Цьому була підпорядкована його зовнішня і  

внутрішня політика.  Данило Романович насамперед розгорнув значні 

фортифікаційні роботи і провів  військову реформу. Потужні оборонні 

укріплення захищали його нову столицю Холм, Володимир-Волинський, 

Луцьк, Данилів, Крем»янець та інші міста краю. Нові міста будувалися на 

узвишші для кращого захисту міських стін від каменеметальних машин. В 

оборонних валах споруджувалися  башти висотою до  70 і більше метрів, у 
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яких знаходилися лучники та арбалетники, що могли ефективно 

обстрілювати ворога, будучи самі недосяжними для його стріл і 

каменеметальних машин. 

    Данило провів реорганізацію війська із врахуванням особливостей 

військової тактики і озброєння татар, протиставивши їм новий стрій війська і 

нові види озброєння. Його кіннота поділялася на легку – лучників,  одягнуту 

у «татарський обладунок»: легкі шкіряні панцирі і попони на конях і важко- 

озброєну, екіпіровану як європейські рицарі. Однак основою війська була не 

кіннота, а  регулярні піші полки, у які набирали селян і городян. Не маючи 

змоги посадити все військо на коней,  князь за короткий час створив 

професійні піші загони, випередивши у цьому на півстоліття Західну Європу. 

За опосередкованими даними  дружина Данила чисельністю не уступала 

війську Куремси  і налічувала близько 60 тисяч воїнів. Вона була озброєна за 

останнім словом тогочасної військової техніки і добре вишколена. Основним 

озброєнням піхоти і важкої кінноти у ХІІІ ст. був довгий  і короткий 

метальний  списи. Важливу роль у війську Данила Романовича відігравали 

також лучники і арбалетники. Князь вперше почав  використовувати  

арбалети (рожанці), яких раніше не було на озброєнні руських дружин. Вони 

мали більшу ударну силу і пробивали татарські шоломи і панцирі. У 

ближньому бою воїни Данила використовували також мечі.  Військо 

галицько-волинського правителя мало також на озброєнні найсучаснішу 

облогову і захисну техніку -  каменеметальні  машини. 

    В результаті проведеної військової реформи галицько-волинський володар 

єдиний серед руських князів і європейських правителів «зовсім не боявся 

татарського темника», як вказував літописець,  успішно воював з татарами і 

перемагав армію  Куремси. Він вигравав також бої з литовськими, 

угорськими і польськими військами. Галицький літописець із захопленням 

описує парадний стрій Данила Романовича: «Кінь під ним був на диво, сідло 

з паленого золота, стріли і шабля оздоблені золотом і іншими гідними подиву 
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прикрасами; кафтан із грецького оловіру, обшитий широким золотим 

мереживом, чоботи із зеленого сап’яну, шиті золотом». 

    Для боротьби з ординськими ханами Данило Романович шукав союзників 

серед руських князів і європейських правителів, вміло використовував 

політичне суперництво Ногая, одного із наймогутніших ординських улус- 

беків і Батия.  Він  намагався створити військову коаліцію з тверським 

князем Андрієм Ярославовичем. Однак, на думку англійського історика, 

професора  Оксфордського університету Джона Феннела, союзників зрадив 

брат Андрія, вірний васал золотоординських правителів,   Олександр 

Ярославович, відомий  в історіографії як Олександр Невський. Відразу після 

поїздки  новгородського князя в Орду до свого побратима хана Сартака були 

проведені каральні експедиції татарських військ проти Тверського і 

Галицько-Волинського князівств. Твер була розгромлена, а князь Андрій 

Ярославович втік до Швеції. У той же час Данило Романович спокійно 

зустрів звістку про наближення до своїх кордонів військ темника Куремси і 

розбивши їх, приєднав до своїх володінь порубіжну Болохівську землю, 

особливий політичний анклав «татарських людей». 

        Коронацію в Дорогичині у 1253 р. і  унію з Римом галицько-волинський 

правитель також пов’язував із планами створення за допомогою папи 

Інокентія ІУ європейської антиординської коаліції. Однак політична ситуація 

у Західній Європі не сприяла  реалізації цих задумів. Опинившись фактично 

наодинці із могутньою  євразійською імперією -Золотою Ордою, король 

Данило не лише ефективно протистояв їй, але й проводив активну 

європейську політику. Він зблизився з австрійськими Бабенбергами і 

одружив сина Романа з племінницею герцога Фрідріха ІІ Гертрудою, що 

дозволило  Данилові пізніше претендувати на австрійську спадщину. Дочка 

Данила Софія була дружиною графа Тюрінгії Шварцбурга. Галицько-

волинський правитель  укладає союз з Литвою, скріплений шлюбом із 

племінницею князя Мендовга. Сина Шварна він одружив із дочкою 

литовського князя.  Данило уклав також союз з Угорщиною і одружив сина 
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Лева з угорською принцесою Констанцією. З метою укріплення своїх 

північних  кордонів Данило Романович відвоював частину території у 

литовського племені ятвягів. З тією ж метою він захопив Люблінську землю 

на західному пограниччі, однак згодом повернув її Польщі щоб владнати 

відносини з польськими князями, один із яких – Конрад Мазовецький був 

його сватом.  

       Активна зовнішня  політика короля  Данила  дозволила йому впливати на 

політичні процеси у Центральній Європі, а його державі – бути вагомим 

суб’єктом  міжнародних відносин. Таку ж важливу роль у європейському 

політичному житті відігравав один із найталановитіших нащадків Данила 

Романовича – Лев Данилович, вірний соратник батька у всіх його починах. 

Щоб протистояти ординським правителям він також орієнтувався на 

могутнього улусбека Ногая та був його союзником у протистоянні з ханом 

Телебугою. Лев Данилович  реально оцінював ситуацію, що склалася у 

галицькій і волинській землях після походу Бурундая  і розумів, що  із 

зруйнованими  укріпленнями міст він програє у відкритому конфлікті  з 

ординцями. Ідучи на союз із Ногаєм, князь використовував його в інтересах  

своєї держави однак стратегічна мета східної політики залишалася незмінною 

з часів Данила Романовича:   звільнення від ординської залежності. 

       Завдяки союзу з могутнім улусбеком галицький правитель якийсь час 

утримував під своїм контролем Пониззя Дністра і Бирладську волость, які 

пізніше відійшли до улусу Ногая, успішно вирішував територіальні 

конфлікти з Литвою, а наприкінці ХІІІ ст. приєднав до Галицько-Волинської 

держави Київщину і Переяславщину. Він брав активну  участь у політичному 

житті Центрально-Східної Європи, зокрема, у боротьбі за австрійську і  

польську  спадщини, заключав військово- політичні союзи з чеськими 

королями Пшемислом ІІ Оттокаром і  Вацлавом ІІ. 

      Після смерті короля Данила Галицько-Волинська держава  фактично 

розпалася на уділи під формальним сюзеренітетом волинського князя 

Василька Романовича. Отримавши після смерті батька лише частину 



 21 

галицької землі Лев Данилович за час свого правління зумів не лише 

об»єднати  галицькі і волинські землі і відновити єдність королівства Русі, а 

й  передав своєму синові Юрію державу, територія якої була найбільшою за 

всю її історію і включала також Люблінську землю і частину Закарпаття 

разом із правами на спадщину угорських Арпадів.  На думку Л. Войтовича, 

незважаючи на те, що Лев не наважився офіційно, як його  батько, прийняти 

титул короля  через несприятливі відносини з Ордою і посилення улусу 

Ногая на південно-західних рубежах галицької землі  фактично він був 

сюзереном королівства Русі.  Так  продовжували називати Галицько-

Волинську державу західні хроніки, а їхні автори  і західні правителі 

титулували Лева королем і вважали єдиним легітимним спадкоємцем короля 

Данила.  На початку ХІІІ ст., як тільки дозволили політичні обставини,  

зокрема, смерть могутнього Ногая і тривала війна ординського хана Токти на 

Закавказзі син Лева Даниловича Юрій коронувався і офіційно прийняв титул 

«король Русі, князь Лодомерії», тобто король Русі і князь Володимирії або 

Волині. Цим він фактично декларував звільнення від ординської залежності. 

Цю ж мету переслідував король Юрій І, коли  добивався створення окремої 

Галицької метрополії, до якої увійшли єпархії руських земель, незалежних 

від Золотої Орди. 

      Термін «королівство»  надовго закріпився за галицькими і волинськими 

землями у центральноєвропейській політичній традиції, переживши їх  

державність. Титул «король Русі і князь Лодомерії» у середині ХІУ ст. 

прийняли угорські королі, які брали участь у боротьбі за спадщину Галицько-

Волинської держави. Згодом вони змінили його на «короля Галичини і 

Лодомерії». Угорщина не визнала анексію галицької землі Польщею у 1387 

р. і впродовж  ХУ ст. угорські правителі неодноразово піднімала питання 

політичного статусу Галичини у перемовинах з польськими королями.   

Титул Данила Романовича  - «король Русі» прийняв польський король 

Казимир ІІІ у 40-х роках ХІУ ст. Він намагався об»єднати Галичину з 

Польщею за допомогою унії, однак через спротив польської знаті не зміг 
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цього зробити і під її тиском вдався до анексії галицьких земель. Під час 

першого поділу Речі Посполитої у 1772 р.  титул «король Русі і Лодомерії», 

який австрійські Габсбурги успадкували  від угорських королів, був 

підставою для приєднання  цих земель до Австрії.  

     Проводячи весь час у походах, роками не покидаючи  сідла Лев 

Данилович відбудовував та розбудовував свої міста і особливо княжий Львів, 

який на думку дослідників,  в останній чверті ХІІІ ст. був столицею держави 

Лева Даниловича. Всупереч усталеній думці про заснування міста князем 

Данилом, сучасні дослідження переконливо доводять, що воно було 

закладене на початку 1240-х років його сином Левом.   За часів Лева 

Даниловича було розплановане і забудоване середмістя Львова. За його 

наказом були споруджені перші Високий та Низький львівські замки.  

Німецькі колоністи, запрошені князем, збудували храм Марії Сніжної. Як 

вважають деякі дослідники, для своєї дружини Констанції, дочки угорського 

короля Бели ІУ, князь збудував також храм Іоана Хрестителя. Традиція 

приписує Леву Даниловичу будівництво першої Успенської церкви, першої 

церкви св. Юрія і монастиря на Святоюрській горі, першої церкви св. 

Параскеви, а також монастирів  та храмів св. Онуфрія у Львові, Лаврові і 

Спасі. До епохи князя Лева відносяться виявлені археологами фрагменти 

ротонди св. Трійці у  Чернихівцях під Збаражем, Покровської церкви у   

Сутківцях на Хмельниччині, ротонди кафедрального храму св. Миколая у 

Перемишлі, дерев»яної монастирської церкви св. Онуфрія у Володимирі. У 

той самий час, на думку дослідників, була збудована також ротонда у 

Горянах поблизу Ужгорода. 

      Отже, Лев Данилович проводив значні будівельні роботи, про які, на 

жаль, маємо мало свідчень у писемних джерелах та слідів у археологічних 

пам»ятках, дослідження яких розпочалися тільки в останні десятиріччя. 

Однак уже зараз історики стверджують, що «незважаючи на постійні війни, 

епоха Лева Даниловича відзначається культурним піднесенням». 

Підсумовуючи діяльність короля Русі Лева Даниловича, сучасний дослідник 
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його політичної біографії Леонтій Войтович вказує, що  « Лев Данилович – 

одна  з ключових політичних постатей Центрально-Східної Європи другої 

половини ХІІІ ст. Своєю діяльністю він залишив помітний слід в історії не 

тільки українського народу, а й польських, угорських, чеських, австрійських і 

литовських земель».  
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