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ДВІ “ГАЛАТІЇ” У ТВОРАХ БАРТОЛОМЕО ФІАДОНІ:
 ТРУДНОЩІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
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У статті проаналізовано повідомлення італійського хроніста Бартоломео Фіадоні (інше ім’я –
Птоломей з Лукки) про “Галатію”, куди, на його думку, візантійський імператор утік після
захоплення хрестоносцями Константинополя 1204 р. Цей епізод надзвичайно важливий, адже
джерело вказує на ймовірну зустріч василевса з князем Романом Мстиславовичем, відомості
про політику якого навіть у літописанні вкрай обмежені. Щоправда, в історіографії існує гіпотеза
про те, що згадана “Галатія” не може бути Галицьким князівством. На підставі аналізу тексту
пам’ятки та розгляду дослідницьких концепцій, встановлено, що подібні географічні колізії були
характерними для історичних творів ХІІІ–XIV ст., коли завдяки політичній активності руських
князів “Галатію” більше ототожнювали саме з Галицькою землею, ніж з відповідною
малоазійською областю, підпорядкованою тоді Візантійській імперії. Наприклад, подібна
суперечлива позначка міститься при описі Русі на портулані Анжеліно Дульсерта 1339 р.: хоча
картограф окреслив володіння Рюриковичів, він для цього скомпілював відомості про Анатолію
з давніших творів, вважаючи ці землі ідентичними. Напевно, щоби розрізнити ці країни, Бартоломео
Фіадоні додатково наголосив на тому, що його “Галатія” – це частина Русі.

Ключові слова: Бартоломео Фіадоні, Галицьке князівство, князь Роман Мстиславович,
імператор Алексій ІІІ Ангел, Мала Азія.

Правління князя Романа Мстиславовича (бл. 1152–1205) у Галицько-
Волинській державі – чи не найспірніша проблема української історії ХІІІ ст.
Навіть враховуючи, на перший погляд, достатню кількість джерел, відтворити
вектори внутрішньої політики та дипломатії володаря складно, а оцінки його
діяльності в історіографії подекуди кардинально різняться. Напевно, головні
причини “ламання списів” довкола особи непересічного правителя криються
насамперед у його значущості для минулого західноукраїнських земель та, на
жаль, втраченій літописній традиції, яка б ґрунтовно зафіксувала головні
тогочасні події. На цьому тлі аналіз латинських записів у європейських хроніках
та анналах набуває особливої актуальності.

Одним із епізодів, що давно привертає увагу дослідників, є свідчення
італійського хроніста Бартоломео Фіадоні (Птоломея з Лукки) про візит
поваленого візантійського імператора, начебто, до Галицького князівства на Русі
або ж до малоазійської Галатії, який відбувся близько 1203–1204 рр. Коротка
нотатка неодноразово ставала об’єктом для обговорення1, проте, напевно, не

1 Див.: Hieronim Grala, “Tradycija dziejopisarska o pobycie władcy Bizancjum w Haliczu (Jan
Długosz i kronikarz Hustyński),” Kwartalnik Historyczny 93, zesz. 3 (1986): 639–661; Микола
Котляр , Історія дипломатії Південно-Західної Русі. (Київ: Інститут історії України НАН України,
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всі аргументи щодо достовірності (чи хибності?) такого маршруту використані.
Отже, деталі повідомлення середньовічного автора потребують часткового
перегляду.

Необхідно зазначити, що дискусійний запис з’явився у творі відомого
європейського інтелектуала XIII–XIV ст. Фіадоні народився близько 1236 р. у
Луцці (Тоскана, Італія), походив, імовірно, з сім’ї місцевих негоціантів. Уже в
ранньому віці він приєднався до ченців домініканського ордену. Завдяки своїй
релігійній ревності, вродженим талантам і бажанню навчатися, Бартоломео став
одним із найближчих учнів визначного християнського теолога Томи Аквінського
(1225–1274)2. Молодий монах, як відданий сподвижник Аквіната, супроводжував
його під час подорожі з Рима до Неаполя в 1272 р. і перебував там, очевидно,
до самої смерті покровителя у 1274 р. Саме Фіадоні завершив політичний трактат
свого вчителя “De Regimine Principum”, написавши, як вважається, більшу
частину другої, повністю третю та четверту книги3.

Упродовж 1278–1280 рр. Птоломей з Лукки, з огляду на детальний опис
будівельних планів й проектів Папи Миколая III (1215–1280), можливо, перебував
серед його радників у Римі. Від 1288 р. він став настоятелем монастиря в рідній
Луцці, продовжував активну церковну діяльність. 1301 р. Бартоломео
призначають абатом чернечої обителі у Флоренції, однак уже 1309 р. він
переходить на церковно-адміністративну службу до Авіньйона, де впродовж
дев’яти років був капеланом французьких кардиналів. Очевидно, хроніст ладнав
із Папою Іоаном XXII (1244/49–1334), який призначив уже досвідченого тоді
управлінця єпископом на острів Торчелло у безпосередній близькості від Венеції.
Щоправда, численні непорозуміння з місцевими кліриками призвели до того, що
в 1321 р. Бартоломео Фіадоні відсторонили від виконання обов’язків, однак за
кілька років він, примирившись зі своїми супротивниками, повернувся на
Торчелло, де посідав кафедру аж до смерті 1327 р.4

Водночас, Фіадоні є одним із небагатьох середньовічних авторів, який записав
коротке повідомлення про імовірний візантійський вектор політики князя Романа

2002), 71–77; Олександр Майоров, “Ангел в Галичі: чи міг візантійський імператор Олексій III
відвідувати Романа Мстиславича?”, Княжа доба: історія і культура 3 (2010): 133–164; Witalij
Nagirnyj, Polityka zagraniczna księstw ziem halickiej i wołyńskiej w latach 1198(1199)–1264. (Kraków:
Polska Akademia Umiejętności, 2011), 100–109; Леонтій Войтович, Галич в політичному житті
Європи ХІ–ХІV століть (Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України,
2015), 119–121; Ілля Паршин, Дипломатія Галицько-Волинської держави: європейські наративні
джерела XIII–XIV століть. (Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України,
2018), 56–58.

2 Про Тому Аквінського та його філософські погляди див.: Іван Паславський, Гисихія і Раціо.
Філософський світ української культури середніх віків і ранньомодерного часу. (Львів: Інститут
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2015), 419–435.

3 Ludwig Schmugge, “Fiadoni, Bartolomeo,” Dizionario biografico degli italiani 4 (1997): 317–
320.

4 Charles Davis, “Ptolemy of Lucca,” in Medieval Italy. An encyclopedia, ed. Christopher Kleinhenz 2
(New York; London: Routledge, 2004), 938–939.
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Мстиславовича: “Tempore autem suae captionis imperabat Ascarus, ut
Cusentinus scribit, qui se statim transtulit versus Ponticum mare Chersonam, et
inde se postea contulit Galatiam, quae hodie est pars Russiae”5 (“Під час же її
[Візантійської імперії] падіння правив Аскарій, як пише Кузентін, який
негайно сам попрямував через Чорне море до Херсонеса і звідти вирушив
до Галатії(?), яка нині є частиною Русі”).

Відомості про ймовірну втечу володаря, на ім’я “Аскарій” (можливо,
поваленого візантійського імператора Алексія III Ангела; 1153–1211) після
захоплення в 1204 р. хрестоносцями Константинополя до галицько-волинського
князя Романа Мстиславовича добре відомі у науковій літературі. Повний
переклад витягу навів Олександр Майоров6. На жаль, нотатки Кузентіна не відомі
історикам, тому запис Фіадоні складно перевірити. Не виключено також, що
людини з таким ім’я ніколи не існувало, і “Кузентін” – це умовне позначення
єпископів Козенци. Принаймні, Бернхард Шмайдлер вдало порівняв окремі записи
Птоломея з відомими творами церковних діячів цього італійського міста і дійшов
позитивного висновку про їхню взаємопов’язаність7. Результати студій німецького
дослідника сьогодні також актуальні8. Щоправда, вони не надто допомагають
віднайти першоджерела, з яких Фіадоні запозичив інформацію про втечу
“Аскарія”, адже хроніки Калабрії з першої половини ХІІІ ст. майже не збереглися,
тому й звернутися до них як до аргументу неможливо.

Уривок про вимушений візит василевса до Галича вміщено також у
“Польській історії” Яна Длугоша9 та “Густинському літописі”10. Характерно,
що автор XV ст. запозичив відомості саме від Птоломея11, тоді як до
“Густинського літопису” відгук потрапив, як вважається, під впливом польської

5 “Tholomeus Lucensis Historia ecclesiastica nova” in Monumenta Germaniae Historica. Scriptores,
hrsg. O. Clavuot. (Hannoverae: Impensis Bibliopolii Hahniani, 2009), 39, 510; Ілля Паршин,
Дипломатія Галицько-Волинської держави: європейські наративні джерела XIII–XIV століть.
(Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2018), 55–56.

6 Олександр Майоров, “Ангел в Галичі: чи міг візантійський імператор Олексій III відвідувати
Романа Мстиславича?”, Княжа доба: історія і культура 3 (2010):137. До цієї проблеми автор
повернувся і у новішому дослідженні: Alexander Maiorov, “Angelos in Halych: Did Alexios III visit
Roman Mstislavich?” Greek, Roman, and Byzantine Studies 56, no. 2 (2016): 343–376.

7 Bernhard Schmeidler, “Der sogenannte Cusentinus bei Tholomeus von Lucca,” Neues Archiv 32
(1907): 252–261.

8 Див.: Alexander Maiorov, “Angelos in Halych: Did Alexios III visit Roman Mstislavich?” Greek,
Roman, and Byzantine Studies 56, no. 2 (2016): 350.

9 Наталия Щавелева, Алексей Назаренко, Древняя Русь в “Польской истории” Яна Длугоша
(книги I–IV): текст, перевод, комментарии (Москва: Памятники исторической мысли, 2004),
343.

10 “Густынская летопись,” в Полное Собрание Русских Летописей, ред. Владимир  Кучкин
(Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2003), т. 40, 108.

11 Alexander Semkowicz, Krytyczny rozbiόr Dziejόw Polskich Jana Długosza (do roku 1384)
(Krakόw: Nakładem Akademii Umiejętności, 1887), 333.
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ранньомодерної історіографії12, хоча у цій пам’ятці замість “Аскарія” вжито ім’я
“Алексій Ангел”13, що виказує певні критичні рефлексії автора.

Заплутане походження і брак інших матеріалів спричинили неоднозначне
ставлення дослідників до цитованої звістки. Наприклад, Михайло Грушевський,
певно, знав тільки нотатку “Густинського літопису” і не приділив їй уваги,
вважаючи непорозумінням компілятора14. Так само Олександр Головко зауважив
лише свідчення Яна Длугоша, визнавши їх фантазією хроніста15.

Водночас, інформацію Бартоломео Фіадоні дослідники намагалися
проаналізувати. Маршрут утечі “Аскарія” міг бути спрямованим не на північ,
до Русі, а на південь – до Херсонеса Фракійського та відповідно малоазійської
Галатії. Зокрема, Єронім Граля вважав, що цим володарем був Теодор Ласкаріс
(1174–1221), майбутній володар Нікейської імперії, проте допомоги він шукав не
на Русі, а в Малій Азії16. Можливі відвідини Галицької землі візантійським
правителем скептично оцінював Микола Котляр, який хронологічно, крок за
кроком простежив шлях опального володаря після полишення мурів імперської
столиці й дійшов висновку, що у нього не було жодної можливості дістатися
Галича17.

В історіографії побутували й протилежні думки18. Зокрема, попри значний
скепсис щодо ймовірності греко-руської зустрічі, докази на користь історичності
перемовин галицько-волинського володаря Романа та поваленого імператора
навів Олександр Майоров19. Він зауважив, що згаданим у “Новій церковній
історії” “Аскарієм” міг бути Алексій ІІІ Ангел, який від осені 1203 р. до квітня
1204 р. перебував за межами Імперії, приблизно тоді ж він вів перемовини з
болгарським царем Іваном Калояном (бл.1168–1207)20. Якщо пригадати ймовірні
близькі родинні стосунки з князем Романом Мстиславовичем21, василевс міг

12 Henryk Suszko, Latopis Hustyński. Opracowanie, przekład i komentarze (Wrocław:
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003), 16–19, 175, 277.

13 “Густынская летопись,” в Полное Собрание Русских Летописей, ред. Владимир  Кучкин
(Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2003), т. 40, 108.

14 Михайло Грушевський, Історія України-Руси, Т. 3: До року 1340 (Київ: Наукова думка,
1993), 12, прим. 2.

15 Олександр Головко, Князь Роман Мстиславич та його доба. Нариси з історії політичного
життя Південної Русі ХІІ – початку ХІІІ століття. (Київ: Стилос, 2001), 13–14.

16 Hieronim Grala, “Tradycija dziejopisarska o pobycie władcy Bizancjum w Haliczu (Jan Długosz
i kronikarz Hustyński),” Kwartalnik Historyczny 93, zesz. 3 (1986): 648–649.

17 Микола Котляр , Історія дипломатії Південно-Західної Русі. (Київ: Інститут історії України
НАН України, 2002), 71–77.

18 Николай Дашкевич, Княжение Даниила Галицкого по русским и иностранным известиям.
(Киев: В университетской типографии, 1873), 96, прим. 1.

19 Олександр Майоров, “Ангел в Галичі: чи міг візантійський імператор Олексій III відвідувати
Романа Мстиславича?”, Княжа доба: історія і культура 3 (2010):133–164.

20 Там само, 143–149, 155–157.
21 Dariusz Dąbrowski, Rodowód Romanowiczów książat halicko-wołyńskich (Poznań; Wrocław:

Wydawnictwo Historyczne, 2002), 34–35; Леонтій Войтович, Княжа доба на Русі: портрети
еліти. (Біла Церква: Вид. О. Пшонківський, 2006), 480–487.
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шукати союзників і на Русі. Такий крок виглядав би цілком логічним
продовженням політики візантійського володаря. Наприклад, Леонтій Войтович
підтримав версію про угоду 1200 р. Алексія ІІІ і Романа Мстиславовича:
імператору вартувало переправитися через Дунай, щоб залишитися в безпеці,
бо утеча у будь-якому іншому напрямку не гарантувала йому недоторканості.
Дослідник вважає, що внаслідок існування русько-грецького альянсу будь-яке
політичне зближення галицько-волинського володаря із Римом ставало
неможливим, що пояснює негативну реакцію на імовірне прибуття послів
Інокентія ІІІ до Галича22. Ігор Фроянов також називає князя Романа важливим
військовим союзником Ромейської імперії початку ХІІІ ст., наголошуючи на тому,
що на Русі, загалом, спостерігали за “південними подіями” і захопленням
Константинополя. Обставини завоювання міста, зокрема, описано у “Повісті
про взяття Царьграда флягами”, можливим автором якої називають боярина
Добриню Ядрейковича, майбутнього новгородського архієпископа Антонія, на
думку І. Фроянова, людини близької до оточення князя Романа23. Хоча авторство
пам’ятки не з’ясоване24, зацікавлення завоюванням ромейської столиці свідчить
про збереження русько-візантійських зв’язків.

Політичні мотиви вирушити на північ у Алексія ІІІ були реальними. Імовірна
мета візиту до Галича – пошук союзників для наступного протистояння за
константинопольський престол. Князь Роман Мстиславович був його родичем
(щонайменше, друга дружина князя походила з грецької аристократії25), тому
розраховувати на його підтримку ромейський володар дійсно міг. Окрім того,
доступний навіть невеликий хронологічний проміжок, коли Алексій ІІІ Ангел
“зник” з поля зору візантійських і європейських хроністів (від серпня 1203 р.,
коли він покинув Адріанополь, до квітня 1204 р., коли він з’явився в Мосінополі26).
Гіпотетично за цей час він устиг би відбути на північ і згодом повернутися до
грецьких володінь.

Найпослідовніше свою версію захищав О. Майоров. Він скрупульозно
проаналізував також латинські середньовічні назви “Galicia” (Галицька земля)
та “Galatia” (малоазійська Галатія), щоправда, майже всі приклади використання
для XIII ст., наведені ним, суперечать його тезі про тотожність “Галатії(?),

22 Леонтій Войтович, Галич в політичному житті Європи ХІ–ХІV століть (Львів: Інститут
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2015), 121.

23 Иван Фроянов, “Галицко-Волынская Русь: между Византией, монголами и Римом
(достижения и проблемы новейшей историографии),” Русин 4 (2016): 76–77, 81–83.

24 Zofia Brzozowska, “Opowieść o zdobyciu Konstantynopola przez uczestników czwartej wyprawy
krzyżowej (6712/1204) w średniowiecznej ruskiej tradycji historiograficznej,” Slavia Antiqua 57 (2016):
112–113.

25 Див.: Hieronim Grala, “Drugie małżeństwo Romana Mścisławicza,” Slavia Orientalis 31 (1982):
119–127; Dariusz Dąbrowski, Rodowód Romanowiczów książat halicko-wołyńskich (Poznań; Wrocław:
Wydawnictwo Historyczne, 2002), 34–35;

26 Леонтій Войтович, Галич в політичному житті Європи ХІ–ХІV століть (Львів: Інститут
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2015), 121.
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яка нині є частиною Русі” та Прикарпатської землі27: уживане Птоломеєм з
Лукки “Galatiam” не відповідає традиційному позначенню Галицького князівства.
Лише у буллах Іоана ХХІІ, надісланих на початку XIV ст. до київського єпископа
Генріха, О. Майоров вдало простежив рівнозначність “Galathae” та Русі28.

Водночас деякі матеріали дозволяють докладніше визначити еволюцію
позначення території, підконтрольної Галичу, на середньовічних картах. Так,
О. Майоров використав фрагмент портулану (навігаційної мапи) Анжеліно
Дульсерта 1339 р., де зауважив тільки заголовок “Rutenia sive Gallacia”29, але не
розшифрував опис цієї землі. Супровідний текст характеризує окреслені терени
так: “Rutenia sive Gallacia. Haec autem quadam parte sui Galacia est vocata
et euis incolae quondam Galathae vocabantur, quibus dicitur Paulus Apostolus
direxisse epistolam”30 (“Русь чи Галицька земля. І вона в деякій частині
називається Галатією, а мешканці її колись галатами називалися. Кажуть,
їм Павло апостол скерував(?) послання(?)”).

Нескладно зауважити, що цей напис майже повністю відтворює уривок із
Бартоломея Англійського (жив у першій половині ХІІІ ст.), який змалював
малоазійську Галатію31, проте на карті Дульсерта однозначно позначена
Галицька земля зі столичним містом Лева. Зустрічається Галич під
“малоазійською” назвою у деяких листах та історичних наративах. Зокрема,
вдова князя Ростислава Михайловича Агнеса (“Ducisse Galitie, de Bosna et
de Mazo(?)”) називає свого покійного чоловіка “quondam Radizlao, duce Galatie
viro suo”32, згадується галицький князь як володар Галатії й у деяких пізніх
польських пам’ятках33.

Отож, упродовж XIII–XIV ст. справді могло відбутися часткове зміщення
визначень “Galatia” і “Galicia”, до того ж італійський середньовічний автор
додатково позначив, що його “Галатія” є частиною Русі. Ключовою мала б
бути вказівка Бартоломео Фіадоні про маршрут “Аскарія”, який проходив Чорним
морем34, що вказує на його подорож на північ, але про цю деталь згадаємо

27 Alexander Maiorov, “Angelos in Halych: Did Alexios III visit Roman Mstislavich?” Greek,
Roman, and Byzantine Studies 56, no. 2 (2016): 352.

28 Олександр Майоров, “Ангел в Галичі: чи міг візантійський імператор Олексій III відвідувати
Романа Мстиславича?”, Княжа доба: історія і культура 3 (2010):142.

29 Там само.
30 Див.: “Карта Анжеліно Дульсерта (кольорова вклейка)”, в Історія Львова 1: 1256–1772,

ред. Ярослав Ісаєвич, Феодосій Стеблій та ін. (Львів: Центр Європи, 2006), 56–57.
31 Вера Матузова, Английские средневековые источники IX–XIII вв.: Тексты, перевод,

комментарий (Москва: Наука, 1979), 77, 85.
32 “Bullarium Ordinis FF Praedicatorum,” opera Teodorus Ripoll (Romae: Ex Typographia

Hieronymi Mainardi, 1729), t. 1, 444.
33 “Chronica Polonorum” in Monumenta Poloniae Historica, wyd. Ludwik Ćwikliński (Lwów: W

komisie Księgarni Gubrynowicza i Shmidta, 1878), t. 3, 635, 640.
34 Зауваження про подорож через Понт присутнє не у всіх списках роботи Птолемея з Лукки.

Продовжувач його “Нової церковної історії” цей фрагмент випустив, обмежившись вказівкою
на Русь: “Tholomeus Lucensis Historia ecclesiastica nova,” 510, not. M.
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нижче. Отже, імовірні переговори з князем Романом Мстиславовичем також
цілком вірогідні, хоча зауваження одного джерела (навіть такого авторитетного,
як твір Птоломея з Лукки) не здатні повністю підтвердити цей факт.

Контраргументи до версії О. Майорова подав Віталій Нагірний. Визнаючи
правдоподібність теорії Є. Гралі про втечу Теодора Ласкаріса до малоазійської
Галатії, він зауважив, що “Аскарій” – це не ім’я поваленого ромейського володаря
Алексія ІІІ (версія О. Майорова тут справді потребуватиме додаткових доказів),
той не міг прибути до Галича, бо перебував у болгарських землях, правителі
яких були союзниками куманів, а з ними, своєю чергою, ворогував князь Роман.
До того ж у “Новій історії” взагалі про відвідини Болгарії не згадано, а записано
тільки про Херсонес. Поза цим, об’єднувачу Галицької і Володимирської земель
було б складно допомогти грецькому правителю-вигнанцю, бо Візантійська
імперія не мала спільних кордонів з Галицьким князівством. Наступна літописна
традиція не зафіксувала побуту опального імператора при руському дворі
(укладач “Густинського літопису”, можливо, використав роботу Яна Длугоша
чи когось з інших польських ранньомодерних авторів35), а свої записи Птоломей
з Лукки складав через сто років після описуваних подій і міг просто помилитися.
До того ж князь Роман Мстиславович близько 1204 р. здійснив похід проти
половців, тому Алексій ІІІ все одно б у Галичі його не застав36. Докази
В. Нагірного також викликають питання, хоча б з огляду на тривалу дискусію
стосовно південних кордонів Галицького князівства, які цілком могли сягати
чорноморського узбережжя37. Дійсно, про Болгарію в “Новій церковній історії”
не йшлося, але, з іншого боку, Бартоломео Фіадоні однозначно писав про Чорне
море, яким дістатися до Херсонеса Фракійського неможливо. Додаткових
свідчень про візит ромейського володаря на Русь справді не знайдено, мовчання
ж волинських середньовічних книжників пояснити складно, хіба тільки зваживши
на те, що нотатки з часів князя Романа Мстиславовича не збереглися, а наступні
переписувачі подбали лише про континуацію Галицько-Волинського літопису.

35 Див.: Henryk Suszko, Latopis Hustyński. Opracowanie, przekład i komentarze (Wrocław:
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003), 16–19, 175, 277.

36 Witalij Nagirnyj, Polityka zagraniczna księstw ziem halickiej i wołyńskiej w latach 1198(1199)–
1264. (Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2011), 100–109.

37 Пор.: Ìикола Котляр, Галицько-Волинська Русь. (Київ: Видавничий дім “Альтернатива”,
1999), 143–151; Олександр Моця, “Південні межі Галицького князівства в контексті вивчення
південноруського прикордоння,” Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до
кінця ХVІІІ ст.) 5 (2005): 133–134; Николай Руссев, “Волохи, русские и татары в социальной
истории средневековой Молдавии,” Русин 2 (2005): 98–99; Ігор Скочиляс, “Галицька митрополія
XIV – першої половини XV ст.,” Княжа доба: історія і культура 4 (2011): 258–261; Леонтій
Войтович, Галич в політичному житті Європи ХІ–ХІV століть (Львів: Інститут українознавства
ім. І. Крип’якевича НАН України, 2015), 68–78 (тут – ґрунтовна бібліографія питання); Ілля
Паршин, Дипломатія Галицько-Волинської держави: європейські наративні джерела XIII–XIV
століть. (Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2018), 56–58.
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Отже, висновки дослідників, сконструйовані на підставі одного витягу з роботи
Птоломея, непросто підвести під спільний знаменник. Водночас, поза науковою
дискусією залишилися інші записи хроніста, в яких подекуди не йдеться про
Русь чи Галицьке князівство напряму, але, принаймні, згадуються Херсонес,
Галатія, Чорне море. Очевидно, назріла потреба проаналізувати ці нотатки, аби
зрозуміти географічні уявлення середньовічного ченця.

Фіадоні написав також “Аннали”, чи “Діяння Тосканців”38, які охоплюють
1063–1270 рр. Твір він редагував двічі – спочатку упродовж 1270-х років, потім
– на початку XIV ст., розширивши попередній огляд39. Описуючи початок
нашестя монголів на Європу під хибною датою – 1230 р. (замість 1239 р.),
Бартоломео покликався на Мартіна Опавського († після 1278) і згадував:

“Tartari ... Umgariam et Poloniam intravit ex parte Ruscie circa ripam maris Pontici,
transeuntesque montes Riffeos, quos hodie Umgari Silvas vocant, Umgariam et Poloniam
vastant ... tandem discordia inter eos orta retrocedunt; post quorum recessum gentes
populique Pannonie, qui prope dictas inhabitant Silvas, Olleraci videlicet et Siculi,
adhibuerunt curam, ut ulterius ad nos transire non possint”40 (“Татари ... до Угорщини
та Польщі вторглися через частину Русі біля узбережжя Чорного моря, і
перейшовши гори Riffeos (Карпати – І. П.), що нині їх угорці Лісами звуть, Угорщину
та Польщу нищать ...  нарешті, незгода між ними постала [і вони відступають], далі
відходячи землями народів і людей Паннонії, що раніше населяли Ліси, Olleraci(?)
саме і сікулів, виставили варту, й далі до нас перейти були не в змозі”).

Майже без змін цей пасаж переписаний і у “Новій церковній історії” – автор
лише коротко додав ініціативу Папи Григорія IX (бл. 1143–1241) оголосити
Хрестовий похід проти завойовників із Азії41.

Правдиву інформацію про розлад серед ординських командувачів Птоломей
визначив, напевно, із власних джерел. Дослідники не сумніваються у тому, що
справжньою причиною відступу кочовиків стала не стільки військова
виснаженість у численних боях, скільки смерть верховного хана Угедея, яка
одразу ж породила проблему успадкування престолу42. Так само заслуговують
на довіру відомості про оперативні спроби папства і німецького рицарства,
очолюваного відлученим тоді від Церкви імператором Фрідріхом ІІ (1194–1250),
організувати збройну відсіч43.

38 “Ptolameus Lucensis. Annales” in Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum
Germanicarum. Nova Series, hrsg. Bernhard Schmeidler (Berlin: Apud Weidmannos, 1930), t. 8, 1–242.

39 Див.: Charles Davis, “Ptolemy of Lucca and the Roman Republic,” Proceedings of the American
Philosophical Society 118 (1974): 30–50.

40 “Ptolameus Lucensis. Annales” in Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum
Germanicarum. Nova Series, hrsg. Bernhard Schmeidler (Berlin: Apud Weidmannos, 1930), t. 8, 117.

41 “Tholomeus Lucensis Historia ecclesiastica nova” in Monumenta Germaniae Historica.
Scriptores, hrsg. O. Clavuot. (Hannoverae: Impensis Bibliopolii Hahniani, 2009), 539.

42 Леонтій Войтович, Галич в політичному житті Європи ХІ–ХІV століть (Львів: Інститут
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2015), 198.

43 Wolfgang Stürner, Friedrich II, Bd. 2: Der Kaiser 1220–1250 (Darmstadt: Primus Ferlag, 2000), 506.
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У контексті нашого дослідження найважливіші деталі – це добра обізнаність
із політичною ситуацією у Східній Європі та зауваження щодо близькості Русі
та чорноморського узбережжя, на чому італійський хроніст наголосив двічі.
Тому закономірним є запропонований маршрут втечі візантійського імператора
саме до Русі, яка, згідно знань Бартоломео Фіадоні, все ж таки межувала з
морем.

Необхідно також визначити, яке місто мав на увазі Птоломей, коли писав
про “Chersona”. В “Анналах” про цей населений пункт не згадано, натомість у
“Новій церковній історії” він, окрім уже цитованої звістки, зустрічається ще тричі.
Зокрема до кримського Херсонеса заслали і пізніше стратили Папу Климента І,
або св. Климента (†99/101)44, вшанування якого надалі мало велике значення
для утвердження християнства на Русі45. Фіадоні переповів історію римського
понтифіка св. Мартина (†655), якого внаслідок протистояння з візантійським
імператором теж ув’язнили й після знущань у Константинополі “in exilium mittitur
apud Chersonam”46, де він невдовзі помер47. Остання згадка про Херсонес
пов’язана з перевезенням частини нетлінних мощей св. Климента до Риму, що
здійснив інший видатний проповідник християнської віри св. Кирило48.

Отже, усі перераховані нотатки однозначно локалізують Херсонес на
узбережжі Чорного моря. Птоломей з Лукки й сам наголошує на цьому, пишучи
“in mari Pontifico iuxtra civitatem, que appellatur Chersona” G8 “Chersona, ubi in
mare Ponticum proiectum fuerat”49. Безперечно, ці уривки не оригінальні. Три з
них присвячені діянням християнських просвітителів і походять із житійної
традиції. Фрагмент світської історії, де зауважено втечу “Аскарія” до Криму на
початку ХІІІ ст., переписаний з втраченої роботи італійського хроніста. На
підставі отриманих свідчень, однак, нескладно підсумувати, що Фіадоні не
сумнівався у тому, що скинутий з престолу володар ромеїв шукав притулку та
допомоги на півночі.

Дискусійною проблемою залишається згадка Птоломея про “Galatiam, quae
hodie est pars Russiae”. Автор, схоже, не надто переймався виразним поясненням
“Галатії” та “Галіції”, географічне розташування яких можна визначити лише
за непрямими ознаками. Наприклад, він позначив близькосхідну Галілею як

44 “Tholomeus Lucensis Historia ecclesiastica nova” in Monumenta Germaniae Historica.
Scriptores, hrsg. O. Clavuot. (Hannoverae: Impensis Bibliopolii Hahniani, 2009), 30–31.

45 Див.: Володимир Ричка, “Климент І Римський,” у Енциклопедія історії України: у 10 т., т.
4: Ка – Ком., ред. Володимир Смолій та ін. (Київ: Наукова думка, 2007), 349.

46 “Tholomeus Lucensis Historia ecclesiastica nova” in Monumenta Germaniae Historica.
Scriptores, hrsg. O. Clavuot. (Hannoverae: Impensis Bibliopolii Hahniani, 2009), 258–259.

47 Про нього див.: Pietro Conte, “Martin I., Papst (649–653),” in Lexikon des Mittelalters, Bd. 6.
Lukasbilder bis Plantagenêt, hrsg. Norbert Angermann (Munich; Zürich: Artemis & Winkler Verlag,
1993), 341.

48 “Tholomeus Lucensis Historia ecclesiastica nova” in Monumenta Germaniae Historica.
Scriptores, hrsg. O. Clavuot. (Hannoverae: Impensis Bibliopolii Hahniani, 2009), 359.

49 Ibid, 30–31, 359.
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“Gallie”50. Щоправда, це єдиний виняток із правил: Галлія, її королі та релігійні
діячі, зазвичай, ідентифікуються без будь-яких трудностей51. Водночас, у межах
Європи, на думку Фіадоні, однозначно розташована одна “Galatiam” (напевно, у
його переказі згадано протистояння раннього християнства з аріанами на
території Галлії-Франції або Піренейського півострова)52 й одна “Galicie”
(очевидно, іспанська Галісія, адже в тексті джерела ішлося про собор св. Якова,
розташований у нинішньому Сантьяго-де-Компостела)53. Власне Галатію
визначити простіше – її поява в “Новій церковній історії” супроводжується
вказівкою на суміжні з нею регіони Малої Азії. Наприклад, у Галатії, Каппадокії
та Віфінії (також і в Понті – “inPonto”) проповідував християнську віру апостол
Петро54.

Зокрема, дуже цінна вказівка середньовічного хроніста сповіщає про
мусульманський тиск на володіння ромеїв ХІ ст.:”Saraceni etiam et Perse in
parte dominabantur orientali et in tota Asia minori, une in sola Trachia, Galatia,
Ponto, Thesalia, Macedonia, Achaia et aliis partibus Grecie suum consistebat
imperium”55 (“Сарацини, отже, і перси у землях східних [Візантії]
володарювали й у цілій Малій Азії, так в єдино Фракії, Галатії, Понті,
Фесалії, Македонії, Ахаї й інших частинах Греції [візантійці] утримали
імперію”).

На підставі цієї цитати складається враження, що “Галатія” Фіадоні дійсно
розташована у межах Малої Азії, адже загрожувати Галицькому князівству
мусульманські завойовники не могли, і до складу імперії воно ніколи не входило.
Однак, навіщо тоді Птоломей з Лукки написав саме про “Galatiam, quae hodie
est pars Russiae”? Якби він був переконаний у тому, що василевс після здобуття
хрестоносцями Константинополя втік до Херсонеса Фракійського, то не став
би доповнювати уже наявні відомості стосовно “Галатії”. Очевидно, потрібно
було відокремити два схожі за назвою географічні об’єкти, тому і з’явилося
доповнення про Русь.

Є. Граля пояснював це уточнення часом написання “Нової церковної історії”,
розвитком торгівельних відносин Європи зі Сходом та релігійною політикою Риму.
Зокрема зростання відомостей про Галицько-Волинську державу завдяки
економічній та політичній співпраці з Заходом вплинуло на географічні уявлення
латинських інтелектуалів, утім, і на Птоломея з Лукки. Він, до того ж, був
домініканцем, запозичував відомості з церковних джерел, тому й, начебто,
“приєднав” “Galatiam” до Русі, адже остання наприкінці XIII – на початку XIV ст.
була об’єктом пильної уваги папської курії56. Аргументи, насправді, можна

50 “Ptolameus Lucensis. Annales,” 25.
51 Наприклад, див.: Ibid, 11, 17, 23, 48, 50, 54, 197–198.
52 “Tholomeus Lucensis. Historia,” 193.
53 Ibid, 465.
54 Ibid, 16.
55 Ibid, 431.
56 Grala, “Tradycija dziejopisarska o pobycie władcy Bizancjum w Haliczu,” 652–654.
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розвернути і у протилежний бік57, а часткову плутанину в означеннях Галицької
землі та малоазійської Галатії все ж таки складно пояснити “реверансами”
західних християнських ієрархів на користь православних володарів, з якими,
можливо, вівся діалог про унію. У XIV ст., справді, тлумачення географічного
розташування Галатії малоазійської та “Галатії” європейської (Галицької землі)
зазнало змін – вони частково перемішалися. Саме це, напевно, спонукало
Бартоломео Фіадоні додатково наголосити на тому, що ідеться про “Galatiam”
на Русі, тобто про Галицьку землю.

Отже, Птоломей з Лукки, зауваживши втечу скинутого з престолу
візантійського імператора, записав його прибуття до Галицького князівства на
початку ХІІІ ст. Враховуючи близькі контакти князя Романа Мстиславовича та
Алексія ІІІ Ангела, можна припустити, що при княжому дворі допомоги шукав
саме він. Маршрут утечі ромейського володаря та його перебування при дворі
князя Романа виглядає цілком обґрунтованими. Хоча, якщо врахувати цілковиту
мовчанку інших джерел, остаточно крапку у дослідженні ставити ще зарано.

TWO “GALATIES” IN WORKS OF BARTOLOMEO FIADONI:
IDENTIFICATION DIFFICULTIES
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The article analyzes the messages of the Italian chronicler Bartolommeo Fiadoni (another name –
Ptolemy from Lucca) about “Galatia”, which, according to his point of view, located in Anatolia. At the
same time, he thought, this land was a part of Rus’. Also, author mentioned about escape of emperor
of the Byzantine Empire to “Galatia” at the begging of the XIII century, which indicated his political
contacts with duke Roman Mstyslavovych. This little note is very important, because information
about ruler of Galician-Volhynian state even in the Rus’ annals is particularly limited. So, Fiadoni’s
notes about his possible links with the Byzantine emperor are unique. Investigation of the texts of
another sources showed analogies between Galician land in Europe and Galatia in Anatolia. It is
showed, that such geographic misunderstandings were characteristic of historical works of the XIII–
XIV centuries. For example, Angelino Dulsert, cartographer of the XIV century, described Rus’ with
the words of another chronicler, who had in mind Galatia in Anatolia. It is concluded, that, due to the
political activity of the rulers of Rus’, Fiadoni’s “Galatiam, quae hodie est pars Russiae” was more
closely identified with the Galician land.

Key words: Bartolommeo Fiadoni, Galician Principality, duke Roman Mstyslavovych, emperor
Alexis III Angel, Asia Minor.

57 Наприклад, О. Майоров слушно зауважив, що київський католицький єпископ, коли писав
про Галатію як частину Русі, не сумнівався у її європейському розташуванні: Олександр Майоров,
“Ангел в Галичі: чи міг візантійський імператор Олексій III відвідувати Романа Мстиславича?”,
Княжа доба: історія і культура 3 (2010):140–141.




