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Дослідження історії Галицько-Волинського князівства 
на історичному факультеті Львівського університету 

 
Ольга Щодра 

 
Дослідження історії Галицько-Волинської держави, як й історичні дослі-

дження на історичному факультеті загалом, відображають два основні пе-
ріоди його історії: радянський і період української незалежності, а в межах 
цих періодів – основні тенденції розвитку української історіографії. Вони 
визначалися як організаційною структурою історичної науки, так і історич-
ною політикою, коли цілі періоди історії і напрями історичних досліджень 
визнавалися неактуальними і фактично не розвивалися.  

Неактуальною для радянської історіографії виявилася, зокрема, історія 
Галицько-Волинського князівства, яке продовжило розвиток державотворчої 
традиції на українських землях в епоху середньовіччя після розпаду Київсь-
кої Русі і є невід’ємною сторінкою історії України та історії української 
державності. Якщо Київській Русі присвячено десятки монографій і сотні ста-
тей, то радянська історіографія Галицько-Волинського князівства обмежуєть-
ся кількома монографічними дослідженнями, зокрема, працями І. Крип’я-
кевича379, В. Пашуто380, М. Котляра381, А. Генсьорського382, К. Софроненка383.  

Причиною такої неуваги була загальна схема історії СРСР (а, фактично, 
Росії), створена радянською історіографією, в якій Київській Русі відводилася 
роль “колиски східнослов’янських народів”, а після розпаду Русі, згідно з 
цією схемою, естафету державотворення переймала Владимиро-Суздальська 
земля. У цю схему не вписувалася історія Галицько-Волинського князівства, 
правителі якої зуміли в складних геополітичних умовах, спричинених 
завоюваннями Чингізидів у Східній Європі, не тільки зберегти створену ними 
державу, а й продовжували відігравати помітну роль у міжнародній політиці, 
на відміну від владимиро-суздальських князів, котрі або загинули під час 
монголо-татарських завоювань, або стали васалами ординських ханів. Гали-
цько-Волинське князівство і після утворення Золотої Орди продовжувало 
залишатися активним суб’єктом європейської політики, тоді як Владимиро-
Суздальська земля надовго перетворилася в ординський улус. Тому і замов-
чувалася радянською історіографією, як і попередньою та сучасною російсь-
                                                            
379 І. Крип’якевич, Галицько-Волинське князівство, Київ 1984.  
380 В.Т. Пашуто, Очерки по истории Галицко-Волынской Руси, Москва, Ленинград 
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381 М. Ф. Котляр, Данило Галицький, Київ 1979; Його ж, Формирование территории и 
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кою, історія Галицько-Волинського князівства, а натомість підносилася і 
всіляко перебільшувалася політична роль владимиро-суздальських правите-
лів. На противагу відомому і видатному діячу епохи королю Данилу Рома-
новичу був штучно створений героїчний образ князя Олександра Яросла-
вовича (Невського) з його вигаданими військовими звитягами.  

Загальне історіографічне тло і особливості розбудови радянського Львів-
ського університету впливали на розвиток університетських студій з історії 
Галицько-Волинського князівства. На створеному у Львівському університеті 
історичному факультеті у перші післявоєнні десятиліття працювали в основ-
ному професори з Москви, Свердловська, Ленінграда, Одеси, Києва та інших 
міст, у коло наукових інтересів яких історія України загалом й історія Га-
лицько-Волинського князівства, зокрема, не входили. Дослідження історії 
Галицько-Волинської держави розпочалися на історичному факультеті зі 
студій над історією середньовічного Львова. Їх започаткували випускники 
історичного факультету Іван Крип’якевич і Ярослав Кісь. У 1945 р. І. Кри-
п’якевич видав довідник про Львів384 і статтю “Старий Львів”385.  

З відходом І. Крип’якевича з університету у 1947 р. середньовічну історію 
міста досліджували Я. Кісь і Григорій Гербільський. Ці студії активізувалися 
під час підготовки до 700-річного ювілею Львова. У 1956 р. Львівський уні-
верситет опублікував “Історію Львова. Короткий нарис”. Відповідальним ре-
дактором видання був ректор університету, член-кореспондент АН УРСР, 
професор-геолог Євген Лазаренко. Видання було розраховане на масового 
читача, однак історики університету залучили для написання нарисів окремі 
архівні матеріали. Нарис початкової історії міста (ХІІІ–ХV ст.) написав 
Г. Гербільський. Статтю, присвячену розвитку ремесла і торгівлі у Львові у 
ХІV ст., підготував Я. Кісь.  

Окрім окремих питань історії середньовічного Львова, інші аспекти історії 
Галицько-Волинського князівства на історичному факультеті тривалий час не 
вивчалися. Історія міста також досліджувалася лише час від часу, як правило 
у зв’язку з ювілейними датами.  

Більш систематичного характеру студії з історії Галицько-Волинського 
князівства набувають тільки від 1990-х років. У цей період починаються 
дослідження питань етнічної та етнополітичної історії Галицької і Волинської 
земель, які базуються на археологічних джерелах, зібраних під час археоло-
гічних експедицій науковців факультету. Так, Микола Пелещишин, підсумо-
вуючи зібраний археологічний матеріал, зробив спробу реконструкції етно-
культурної історії Північного Прикарпаття у стародавні часи та в період 
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раннього середньовіччя386. Особливу увагу він приділив проблемам етноге-
незу слов’ян і етнополітичним процесам у регіоні в добу Київської Русі та 
Галицько-Волинського князівства.  

Історія Перемиської землі в стародавні часи і добу середньовіччя стала 
предметом спеціальних археологічних та історичних досліджень Василя Ру-
дого387. Він вивчав господарські та торговельні зв’язки населення краю, а 
також питання політичної й етнічної історії найстарішого історичного центру 
Галичини. Використовуючи в основному археологічні джерела, В. Рудий 
обґрунтовує східнослов’янський, зокрема, хорватський склад населення ба-
сейну Сяну і Верхнього Подністров’я у давнину.  

Зовнішньоекономічні зв’язки Галицької і Волинської земель у Х – першій 
половині ХІV ст. стали предметом дисертаційного дослідження аспіранта 
факультету Андрія Копитка388. Узагальнивши нагромаджений впродовж ХІХ–
ХХ ст. археологічний матеріал, він спробував відтворити ціліcну картину 
економічних і торговельних зв’язків регіону з країнами Європи і Сходу. 
Особлива увага в його дисертації приділялася русько-візантійській торгівлі, 
зокрема, її інфраструктурі. Внаслідок проведених досліджень було зроблено 
обґрунтовані і підкріплені великим фактичним матеріалом висновки про 
провідну роль Галицької і Волинської земель у русько-візантійській торгівлі 
ХІІ – першої половини ХІV ст., про масове використання населенням цих 
земель візантійських імпортних товарів, таких як амфорна тара і вироби зі 
скла, про розвинуту інфраструктуру русько-візантійської торгівлі, зокрема 
мережу торговельних шляхів і митниць, а також про постійні торговельні 

                                                            
386 М. Пелещишин, Стародавня Яворівщина. Нариси історії та археології, Львів 1996; 
Його ж, Міграційний фактор в етнокультурній історії Північного Прикарпаття і 
Західної Волині у V–І тис. до н.е., “Вісник Львівського університету. Серія історич-
на”, Львів 1998, вип. 33, с. 11-21.  
387 В. Рудий, Господарство та торговельні зв’язки населення Перемишльської землі в 
ІХ–ХІІІ ст., “Вісник Львівського університету. Серія історична”, вип. 37, с. 71-85; 
Його ж, Етнічна окраїна у пошуках державності: Перемишльська земля в середньо-
вічній Східній Європі, “Вісник Львівського університету. Серія історична”, Львів 
2001, вип. 35–36, с. 14-31.   
388 А. Копитко, Інфраструктура зовнішньоекономічних зв’язків Галицької і Волинсь-
кої земель (ХІІІ – перша половина ХІV ст.), в: Король Данило Романович та його доба 
(ХІІІ ст.). Матеріали міжнародної наукової конференції, Львів 2002, с. 26-41; Йо-
го ж, Галицька та Волинська землі і Візантія в системі міжнародних економічних 
зв’язків (ХІІІ – перша половина ХІV ст.), в: Король Данило Романович і його місце в 
українській історії. Матеріали міжнародної наукової конференції 29–30 листопада 
2001 р., Львів 2002, с. 97-103; Його ж, Зовнішньоекономічні зв’язки Галицької і Волин-
ської земель (кінець Х – перша половина ХІV ст.). Автореф. дис. … канд. іст. наук, 
Львів 2003 та ін.  
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зв’язки Галицьких і Волинських земель із сусідніми європейськими країнами 
і Золотою Ордою.  

У 1990 – 2000-х роках історики факультету досліджували також джере-
лознавчі та історіографічні аспекти зовнішньоекономічних зв’язків Галицько-
Волинського князівства389. Ґрунтовні архівні студії В. Александровича запо-
чаткували вивчення історії українського мистецтва, передусім оригінальної 
малярської традиції в Галицькій і Волинській землях390. Вони відкрили Доро-
гобузьку ікону – найвидатнішу пам’ятку української мистецької культури 
другої половини ХІІІ – першої половини ХІV ст., а також перемиську україн-
ську школу малярства, початок формування якої припадає на ХІV ст., й одно-
го з її видатних представників – перемиського священика Гайля, маляра 
короля Владислава ІІ Ягайла.  

Дослідження широкого спектру дискусійних проблем етнополітичної перед-
історії та історії Галицько-Волинської держави розпочалося з приходом у 2002 р. 
на факультет Леонтія Войтовича. Його численні публікації з цієї тематики під-
сумовані у збірнику статей “Галицькі етюди” і трьох монографіях, присвячених 
галицько-волинським правителям Данилу Романовичу і Леву Даниловичу391.  

Збірник “Галицькі етюди” став підсумком тривалих десятирічних студій 
автора над історією Галицько-Волинського князівства. В ньому зібрані науко-
ві розвідки, які охоплюють широке коло питань політичної і етнічної історії, 
історичної географії і генеалогії, джерелознавства і історіографії й опублі-
ковані впродовж 2000–2010 років у різних часописах і наукових збірниках. 
Разом вони створюють цілісну картину середньовічної історії Галицької і 
Волинської земель, починаючи від племінних княжінь східних слов’ян і до 
останніх десятиріч існування Галицько-Волинської держави. У статтях збір-
ника ґрунтовно досліджується ранньосередньовічна історія регіону, зокрема 
проблеми етногенезу слов’ян, локалізації та історії державних утворень схід-
нослов’янських племен, зокрема, об’єднання волинян і Великої Хорватії392. 

                                                            
389 О. Щодра, А. Копитко, Торговельні зв’язки Галицької і Волинської земель з Візан-
тією і Північним Причорномор’ям у Х – першій половині ХІV ст.: історія досліджень 
та історіографія, в: Галичина: етнічна історія. Тематичний збірник статей, під 
ред. С. Макарчука, Львів 2008, с. 33-45; О. Щодра, Торговельні зв’язки Волинської землі 
з Візантією і Північним Причорномор’ям: підсумки археологічних і історичних дослі-
джень, “Науковий вісник Волинського університету імені Лесі Українки”, Луцьк 2009, 
№ 22, с. 10-14.  
390 В. Александрович, Українське малярство ХІІІ–ХV ст., Львів 1995.  
391 Л. Войтович, Галицькі етюди, Біла Церква 2011; Його ж, Король Данило Ро-
манович, Біла Церква 2013; Його ж, Князь Лев Данилович Львів 2012 (вид. 2-е, Львів 
2014).  
392 Л. Войтович, Прикарпаття другої половини І тисячоліття н. е.: найдавніші князів-
ства,  в: Його ж, Галицькі етюди, с. 10-46.  



Ольга Щодра 

 

 

208 

Л. Войтович обґрунтовує висновок про те, що в складних асиміляційних 
процесах у Прикарпатті слов’янський елемент переміг дакійський, герман-
ський і сарматський, внаслідок чого сформувався хорватський масив племен, 
який у VІ ст. утворив об’єднання, відоме з пізніших джерел як Велика Хор-
ватія. Її територія простягалася від середньої течії Пруту і Дністра на сході до 
верхньої течії Вісли і Ельби на заході, а центром було Прикарпаття. Пізніше, 
в процесі міграцій хорвати розселилися на Балканах і далі на північ – до 
верхів’їв Вісли і Одри, де утворили Білу (західну) Хорватію.  

Продовжуючи реконструкцію політичної історії Прикарпаття, Л. Войто-
вич вказує, що після розпаду Великої Хорватії у ІХ столітті на її землях 
сформувалося ряд племінних князівств, зокрема у Прикарпатті – князівства 
засян (присян), требовлян і поборан (бобрян), а у Закарпатті – Землинсько-
Ужавське, Боржавське і Верхньотисянське. Закарпатські князівства у Х – на 
початку ХІ ст. були завойовані уграми. Прикарпатські князівства у ІХ ст. вхо-
дили до складу Великоморавської держави, а після її розпаду на початку Х ст. 
стали незалежними. Наприкінці Х ст. всі хорватські князівства Прикарпаття 
були приєднані до Київської Русі.  

Розглядаючи історію політичного об’єднання волинян, Л. Войтович особли-
ву увагу приділяє Пліснеському городищу, яке, на його думку, було крупним 
центром міжплемінного обміну волинських і хорватських племен та найбіль-
шим у східнослов’янських землях VІІІ–ІХ століть осередком міжнародної тор-
гівлі. На думку Л. Войтовича, це унікальне городище, яке не має аналогів серед 
поселень такого типу у східних слов’ян, в другій половині І тисячоліття за 
розмірами і масштабами торгівлі не поступалося скандинавській Бірці.  

Отже, дослідження Л. Войтовича показують, що до кінця Х ст., коли 
Володимир Великий приєднав Галицьку і Волинську землі до Київської Русі, 
вони вже мали тривалу історію державотворення.  

Після ґрунтовного аналізу етнополітичної передісторії Волинського і Га-
лицького князівств Л. Войтович розглянув дискусійні і маловідомі сторінки 
їх історії. Серед діячів Галицького князівства дослідник виділив суперечливу 
постать князя Івана Ростиславовича (Бирладника), навколо якої серед істо-
риків давно тривають дискусії393. Всупереч гіпотезам більшості дослідників 
про його перемиське походження, Л. Войтович доходить висновку, що Іван 
Ростиславович був сином теребовлянського князя Ростислава Васильовича, у 
володіннях якого знаходився Галич, а тому користувався підтримкою галичан 
як єдиний легітимний спадкоємець галицького княжого стола. Аргументо-
вана версія Л. Войтовича пояснює складні перипетії політичного життя в 
Галицькому князівстві в середині і другій половині ХІІ ст., зокрема симпатії 

                                                            
393 Л. Войтович, Князь Іван Бирладник: загадкова постать, в: Його ж, Галицькі 
етюди, с. 184-195.  
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галичан до Івана Ростиславовича і його вперте протистояння з Володимиром 
Володаревичем та Ярославом Осмомислом.  

Дослідник долучився також до тривалої дискусії стосовно південних кор-
донів Галицького князівства394. Проаналізувавши практично всі доступні архео-
логічні та писемні джерела, історіографію проблеми, Л. Войтович аргументо-
вано обстоює думку, що Пониззя Дністра і Дунаю у першій половині ХІІ ст. 
належали теребовлянському, а пізніше галицькому князям, а не перебувало 
під контролем половців, як це стверджували деякі історики, зокрема М. Кот-
ляр, К. Кудряшов, В. Пашуто, М. Бібіков.  

Досліджуючи історію Галицько-Волинського князівства, львівський істо-
рик перш за все приділяє увагу маловідомим або дискусійним питанням. Він, 
зокрема, зробив спробу реконструкції біографії засновника Галицько-Волин-
ської держави князя Романа Мстиславовича у волинський період його жит-
тя395. Цікавою і доволі переконливою є версія вченого про участь волинських 
князів Романа Мстиславовича і Мстислава Німого у поході проти половців у 
1185 р. Як аргумент, Л. Войтович використовує опис автором “Слова о полку 
Ігоревім” військового обладунку, а саме згадки про “мечі харалужні” і “шоломи 
латинські”, які, на його думку, були характерні саме для волинської дружини.  

Не оминає дослідник головного питання політичної історії князівства, а 
саме: гострого протистояння князя Романа Мстиславовича і династії Рома-
новичів і галицьких бояр. Серед головних причин такої ситуації він називає 
відсутність у князя законних прав на галицький стіл, без яких його дії 
виглядали (і розцінювалися сучасниками) як узурпація влади в обхід легітим-
них спадкоємців – онуків Ярослава Осмомисла чернігівських Ігоревичів і 
Мстислава Удатного. Л. Войтович слушно наголошує, що в руських князів-
ствах діяла певна система успадкування влади і без врахування цього факту 
не можна зрозуміти всіх складних перипетій політичної боротьби в Галицько-
Волинській державі, зокрема, впертого небажання галицьких бояр приймати 
Романа Мстиславовича і його нащадків. Цю важливу причину політичного 
конфлікту між Романовичами і галицькими боярами сучасні дослідники, як 
правило, оминали увагою.  

Цікавими є численні екскурси Л. Войтовича в генеалогію династії Рома-
новичів. Дослідник наводить переконливі аргументи на користь візантійсь-
кого походження Єфросинії-Ганни, другої дружини князя Романа Мстисла-
вовича і матері Данила та Василька. Він наголошує, що тільки якщо Єфро-
синія була дочкою візантійського імператора Ісаака ІІ Ангела, стають зро-
зумілими її родинні зв’язки з угорською королівською сім’єю, з австрій-

                                                            
394 Л. Войтович, Галицька земля в кінці Х–ХІІ ст., в: Його ж, Галицькі етюди, с. 151-183.  
395 Л. Войтович, Роман Мстиславович і утворення Галицько-Волинської держави, в: 
Його ж, Галицькі етюди, с. 196-228.  



Ольга Щодра 

 

 

210 

ськими Бабенберґами і німецькими Гогенштауфенами, які, своєю чергою, є 
ключем до розуміння багатьох подій зовнішньополітичної історії Галицько-
Волинського князівства і, зокрема, походу Романа Мстиславовича у 1205 р. 
та його війни з краківським князем Лєшком Білим.  

Наголошуючи на близьких родинних і тісних політичних зв’язках між 
галицько-волинськими правителями і візантійськими імператорами на почат-
ку ХІІІ ст., Л. Войтович однозначно висловився на підтримку достовірності 
відомого факту втечі візантійського імператора Олексія ІІІ Ангела у 1204 р. 
до Галича і князя Романа Мстиславовича, що його деякі історики піддають 
сумніву.  

Велику увагу приділив Л. Войтович ключовій постаті історії Галицько-
Волинсьої держави – князю Данилу Романовичу396. У нього є багато цікавих 
міркувань з приводу різних дискусійних моментів біографії князя, зокрема, 
стосовно причин і наслідків коронації Данила Романовича. Історик розглядає 
цю подію в контексті русько-ординських взаємин. Він припускає, що Данило 
Романович мав претензії на київське старшинство, які не були підтримані 
золотоординським ханом. Тому галицько-волинський князь зацікавився про-
позицією папи Інокентія ІV. Переконливим є висновок дослідника про те, що 
коронація Данила послом папи римського була викликом золотоординському 
правителю, виявом непокори, а титул короля, по суті, зрівняв його у владній 
ієрархії з Батиєм, який відносно імператора – “каана” – теж був королем – 
ханом. Титул “світлішого короля Русі”, який Данило отримав унаслідок коро-
нації у Дорогичині, ще раз підтверджує той факт, що його владні амбіції не 
обмежувалися лише Галицько-Волинським князівством, а сягали сюзеренних 
прав на усі землі колишньої Русі.  

Вказуючи на ймовірне укладення Данилом Романовичем унії з Римом у 
1253 р., Л. Войтович зауважує, що немає потреби замовчувати цей факт, як і 
не треба протиставляти Данила батькові – Роману Мстиславовичу, який у 
свій час відхилив пропозицію унії (як і коронації): в обох випадках дії князів 
зумовлювалися виключно прагматичними політичними розрахунками, а не 
чимось іншим.  

Предметом спеціальних монографічних досліджень і численних наукових 
публікацій Л. Войтовича стала постать одного з найбільш талановитих на-
щадків короля Данила – Лева Даниловича397. Як свого часу його дід та 

                                                            
396 Л. Войтович, Король Данило Романович, в: Його ж, Галицькі етюди, с. 229-280; 
Л. Войтович, Король Данило Романович, Біла Церква 2013.  
397 Див.: Л. Войтович, Князь Лев Данилович, Львів 2012; Його ж, Лев Данилович, князь 
галицько-волинський (бл.1225 – бл.1301), Львів, 2014; Його ж, Штрихи до портрета 
князя Лева Даниловича, “Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів 
до ХVІІІ ст.)”, Київ 2005, вип. 5, с. 143-156; Його ж, Реформи армії князями Данилом 
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батько, Лев Данилович був серед провідних політичних діячів Центрально-
Східної Європи другої половини ХІІІ ст., “чия діяльність формувала загаль-
ний образ європейського середньовіччя”.  

На відміну від попередніх дослідників, які не виходили за межі вітчиз-
няної літописної традиції, а тому висвітлювали діяльність князя доволі фраг-
ментарно і однобічно, Л. Войтович зосередив свою увагу на хроніках і акто-
вих матеріалах Угорщини і Польщі, а також східних джерелах, що суттєво 
доповнюють літописну інформацію і дозволяють йому “по-іншому глянути і 
оцінити багато епізодів з життя князя Лева Даниловича, особливо з другої 
половини його життя, котрі досі залишалися або невідомими, або диску-
сійними”398.  

Пояснюючи окремі факти біографії князя Лева, зокрема появу його імені, 
яке, як і ім’я його батька Данила, вперше з’явилося серед руських княжих 
імен, Л. Войтович знову наголошує на зв’язках Романовичів з візантійським 
імператорським родом і пов’язує імена Данило і Лев із візантійською іконо-
графічною традицією, у якій святий Данило Стовпник, патрон Данила Рома-
новича, був духовним батьком василевса Лева І. Цей зв’язок, на думку до-
слідника, і відбився в парі імен галицько-волинських князів Данила і Лева399.  

Висвітлюючи діяльність князя Лева, Л. Войтович робить розлогі екскурси 
в історію взаємин галицько-волинських правителів з володарями сусідніх 
держав, зокрема Польщі, Литви, Угорщини, Австрії, Золотої Орди. Політика 
Лева Даниловича розкривається в широкому історичному контексті, що 
дозволяє більш глибоко і масштабно оцінити її наслідки, простежити спадко-
ємність її пріоритетних завдань і цілей, які полягали в розширенні, експансії і 
централізації.  

У дослідженнях, присвячених Леву Даниловичу, історик продовжує тему 
коронації Данила Романовича та її політичних наслідків для діяльності Лева 
Даниловича. На його думку, незважаючи на те, що Лев не наважився офі-
ційно прийняти титул короля, враховуючи нові несприятливі реалії відносин 
з Ордою, а саме піднесення улусу Ногая на південно-східних рубежах Га-
лицько-Волинської держави, фактично він був сюзереном королівства Русі, 
як продовжували називати його державу західні джерела. Залучення латино-
мовних хронік і зарубіжної історіографії дозволило Л. Войтовичу обґрунту-
вати висновок про те, що західні правителі й хроністи титулували Лева коро-

                                                                                                                                                       
Романовичем та Левом Даниловичем у середині ХІІІ ст., “Вісник національного 
університету “Львівська політехніка”. Держава та армія”, Львів 2006, № 571, с. 89-93; 
Його ж, Нові (невикористані) джерела до історії Галицько-Волинського князівства 
та біографії князя Лева Даниловича, “Вісник НТШ”, Львів 2013, число 49, с. 24-27.  
398 Л. Войтович, Князь Лев Данилович, с. 8.  
399 Там само, с. 11.  
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лем, і саме він сприймався в Європі як єдиний легітимний спадкоємець ко-
роля Данила400. Дослідник навів факти, які переконливо засвідчують статус 
Лева Даниловича як сюзерена Русі, васалами якого були волинські Рома-
новичі. На думку вченого, цьому статусу мало відповідати і перенесення сто-
лиці до Львова, розташованого на порубіжжі галицьких і волинських земель, 
яке відбулося в останній чверті ХІІІ ст.401  

Особлива увага в монографічних дослідженнях приділена зовнішній полі-
тиці Лева Даниловича, яка висвітлюється на широкому історичному тлі, що 
дозволяє розкрити глибинні пружини міжнародної політики, встановити не 
лише очевидну, а й можливу приховану мотивацію дій Лева Даниловича, 
історію політичних союзів і конфліктів, дає можливість краще зрозуміти їх 
характер і суть. Це стосується, зокрема, ґрунтовно висвітлених у монографіях 
русько-литовських відносин. Автор, розкриваючи причини конфронтації 
князя Лева і литовського правителя Тройдена в середині 1270-х років, 
аналізує весь спектр політичних зв’язків, який склався на той час у Східній 
Європі, і приходить до висновку, що основна причина конфронтації прихо-
вувалась у союзі королівства Русі і Тевтонського Ордену, який був небезпеч-
ний для Литви і викликав відповідну реакцію литовського правителя. Л. Вой-
тович заперечує традиційну літописну версію походу монголів проти Литви у 
1277 р. як самостійну акцію Ногая і вважає, що цей похід був здійснений для 
підтримки князя Лева у його протистоянні з Тройденом402.  

Так само ґрунтовно аналізуються обставини боротьби Романовичів за ли-
товську спадщину і мотиви дій князя Лева у протистоянні з литовським пра-
вителем Войшелком і братом Шварном. На думку Л. Войтовича, Лев Дани-
лович намагався не допустити посилення Шварна і використання ним литов-
ських сил в боротьбі за Галич, оскільки це загрожувало йому перспективою 
перетворитися в дрібного удільного князя. Л. Войтович доходить висновку, 
що Войшелк, передаючи литовський престол Шварну, разом з ним визнавав 
зверхність волинського князя Василька Романовича як сюзерена королівства 
Русі, порушуючи права Лева Даниловича403. Підсумовуючи, дослідник вка-
зує, що політичний заповіт Войшелка спричинив боротьбу за корону між 
Васильком Романовичем, якого підтримали племінник Шварно і литовський 
правитель, і Левом Даниловичем, владні права якого визнавали угорський 
король та інші європейські правителі.  

Перипетії особистого протистояння князя Лева з братом та волинськими 
родичами і литовським правителем не залишили поза увагою дослідника 
більш глобальну проблему, на якій свого часу наголошував М. Грушевський, 

                                                            
400 Там само, с. 90.  
401 Там само, с. 102.  
402 Там само, с. 130.  
403 Там само, с. 95-99. 
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а саме: на можливості створення сильної русько-литовської держави на чолі з 
Романовичами, здатної реально протистояти Орді, яку відкривала литовсько-
руська унія. Л. Войтович робить висновок, що перспективну ініціативу князя 
Войшелка не змогли розвинути і використати галицькі та волинські князі, 
зайняті особистими конфліктами404.   

Сюжети досліджень Л. Войтовича, присвячених Галицько-Волинському 
князівству, не вичерпуються названими темами. Серед історичних персо-
нажів епохи він приділяє також увагу постатям князя Юрія Львовича405, коро-
леви Марії Львівни406, висвітлює питання зовнішньої і внутрішньої політики 
галицько-волинських правителів407.  

Дослідження з історії Галицько-Волинської держави, проведені істори-
ками університету в останні десятиріччя, формують новий погляд на історію 
українського і східноєвропейського середньовіччя, зокрема, на розвиток дер-
жавотворчих процесів в регіоні. Вони переконливо показують, що, почи-
наючи з другої половини ХІІ ст., центр політичного життя, політичних і еко-
номічних зв’язків руських земель з Європою змістився з Наддніпрянщини до 
Галицько-Волинської держави.  

 
 

 
 

                                                            
404 Там само, с. 101.  
405 Л. Войтович, Юрій Львович і його політика, в: Його ж, Галицькі етюди, с. 319-325.  
406 Л. Войтович, Загадка королеви Марії Львівни, в: Його ж, Галицькі етюди, с. 337-
341.  
407 Див.: С. О. Козловський, Наукові праці Леонтія Войтовича, в: Л. Войтович, Га-
лицькі етюди, с. 431-446.  




