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Савчин О.М. 

 

МОНГОЛО-ТАТАРИ  НА ВОЛИНСЬКІЙ ЗЕМЛІ. ДЕ ПРАВДА, А ДЕ РОСІЙСЬКА 

ВИГАДКА? 

 

Близько 988 р. великий князь київський Володимир Святославич заснував місто 
Володимир (тепер - Володимир-Волинський Волинської області), яке стало 
центром Володимиро-Волинського князівства. У XI-XII ст. Волинню володіли різні 
князі, в основному нащадки Ярослава Мудрого і Володимира Мономаха. У 
середині XII ст. Волинська земля відокремилась від Києва. У 1099 р. володимиро-
волинський князь Роман Мстиславич, оволодівши Галичем, об'єднав Галицьку і 
Волинську землі в єдине Галицько-Волинське князівство. 

Волинь - древня земля, невід’ємна частина України. Ряд істориків вважають, що її 
назва походить від міста "Велиня", про яке згадують давні літописи. 

Знаходилося місто Велинь більш як за 20 кілометрів на захід від нинішнього 
Володимира-Волинського, поблизу гирла річки Гучви, яка впадає в Західний Буг. 
Від назви міста походить і назва краю та племені, що його населяло. Згадує народ 
"валінана" арабський мандрівник Аль-Масуді, що жив в Х столітті. Волинянами-
дулібами називали племена, які проживали у верхівцях Західного Бугу, Прип’яті. 

Першу писемну згадку про волинян в історичних джерелах давньої України-Руси 
знаходимо в найдавнішому літописі - "Повісті минулих літ", де вказується місце 
проживання тодішніх волинських племен: "...бужани сиділи по Бугу, а потім же 
волиняни". І далі: "Дуліби тоді жили по Бугу, де нині волиняни...". 

В різні часи Волинню називали різні території. Двісті років тому була утворена 
Волинська губернія, яка включала нинішню Волинську, Рівненську, значну частину 
Житомирської, Кременецького району Тернопільської областей. 

З 1187 в літописах з'являється назва Україна, вжита до Переяславщини та пізніше 
Галичини. Первісне значення назви дискусійне: одні пов'язують її походження з 
поняттям околиці, прикордонної території, інші— країни, вітчизни. Після Батиєвої 
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навали 1237-41 і погрому Києва головним осередком державності в Русі 
залишилося Галицько-Волинське князівство (1199–1238). 
На жаль, джерела не зберегли майже ніяких відомостей про соціально-економічне 
життя Волинського князівства. На основі даних пізнішого часу знаємо про сильне 
боярство, яке підтримувало князів і обстоювало окремішність Волинської землі. 
Зросли волинські міста поряд із старими центрами — Володимиром, Червеном, 
Белзом, Бужськом, зросло значення Луцька, Пересопниці і Дорогобужа. 
Волинь не уникнула процесу роздроблення, який в цей період відбувався наРусі. 
Після смерті Мстислава Ізяславича (1170) його сини поділили Волинськуземлю: 
Роман одержав Володимир, Всеволод — Белз, Святослав — Червен,Володимир 
— Берестя 
  
На початку ХІІ століття Волинню правив Роман Мстиславович. Тодішня Волинь 
простягалась від землі литовської і ятвягів на півночі до степів на півдні, і до 
Київщини на сході. Головним городом був Володимир. В 1199 році князь Роман  
Мстиславович, спираючись на підтримку незадоволених бояр з Галича, приєднав 
його до Волині. Так утворилось сильне Волинсько - Галицьке князівство, яке 
чомусь пізніше історики почали йменувати Галицько-Волинським. 
  
ДАНИЛО 
 

 
Довкола його постаті витав ореол правителя, котрий чи не найголовніше, що він 
зробив за своє життя, так це зумів встановити внутрішній мир у своїх володіннях 
рішуче приборкавши свавільні виступи галицьких бояр та перетворивши їх на 
слухняних князівських васалів, а також примиривши князівську родину та 
припинивши міжсімейні чвари. Крім того, Данилові Галицькому вдалося 
забезпечити авторитет своєї держави в очах сусідів, перетворивши Галицько-
Волинську державу на впливового гравця міжнародної взаємодії. Завдячуючи 
мудрій політиці Данила, котрий скористався з вкрай вигідного за тих умов 
географічного розташування Галицької та Волинської земель на крайньому Заході 
Русі й родинною напруженістю в династії Бати я, його князівство перебувало в 
найбільш м'якій, порівняно з іншими руськими землями, залежності від Золотої 
Орди. А це сприяло стрімкому господарському розвиткові регіону, що, у свою 
чергу, привабило масову міграцію сюди населення не лише зі східних руських 
князівств, а й Польщі, Німеччини, Угорщини. Наслідком же економічного 



Монголо-татари на Волині 
Савчин О.М. – дослідник Волинського краю 

4 
 

піднесення стало динамічне містобудування, реорганізація війська (Данило 
вперше на Русі одягнув свою важко озброєну кінноту в європейські  
рицарські обладунки).Тож не дивно, що образ короля Данила в тодішніх літописах 
увічнено якідеального володаря - сміливого й хороброго, мудрого і розважливого, 
щедрого та великодушного і, навіть, надприродно вродливого. 
Зовсім малим хлопчиком, у чотири роки, його посадили на "золотокований"  
престол Волинсько - Галицького великого князівства. У розквіті сил і слави  
загинув батько, Роман Мстиславич, безстрашний переможець половців та "иных  
народов", як звали його літописці. Удова, княгиня Анна, залишилася з двома  
синами, молодшому з яких, Василькові, ледве виповнилося два роки. Одразу ж по 
досягненні сумної звістки про смерть Романа проти його родини піднялося могутнє 
галицьке боярство, подолане, але не викорінене великим князем. За боярами 
стояли належні їм міста й села, величезні багатства, тисячі озброєних людей. 
Княгиня відчула, що втрачає грунт під ногами. Волинянка за народженням була 
чужою у Галичі, де прожила з чоловіком трохи більше п'яти років, ні в що не 
втручаючись, поглинена турботами про дітей. Вона могла спертися лише на 
хоробру, але нечисленну дружину Романа та на купку волинських бояр, що 
залишилися вірними родині сюзерена. Велика смута розпочалася в Галицькій 
землі, з сумом занотував літописець. 
Анні з синами довелось залишити Галицьке-Волинське князівство й просити 
притулку у володарів сусідніх держав, Польщі й Угорщини, з якими її чоловіка 
зв'язували союзні взаємини. Сама вона з Васильком їде до Кракова, а Данила з 
кимось із ближніх бояр Романа відіслали до Буди, де він на кілька років став 
другом свого ровесника Бели, сина короля Андрія. 
Перебуваючи у волинській глушині, в маленьких містах Тихомлі й Перемишлі, 
Романовичі, за словами галицького літописця, «стали княжити там із своєю 
матір'ю, на місто Володимир поглядаючи. Й мовили вони: «Як там не крути, а 
Володимир буде наш!» 
Зовсім юний, але розумний, розважливий, сміливий і наполегливий Данило з 
кожним роком наганяв страху на галицьке боярство, яке не могло не зважати на 
народне прагнення бачити старшого Романового сина великим князем. Тому 1219 
р. бояри запросили на княжіння уславленого полководця Мстислава Мстиславича 
на прізвисько Удатний, тобто удачливий. Мстислав дійсно був непереможним 
полководцем і за три роки до того виграв знамениту Липицьку битву у 
володимиро-суздальських князів, найсильніших на тогочасній Русі. Мстислав 
княжив до того в Новгороді Великому, але так само, як і всі інші князі, непевно 
почувався на престолі, бо новгородські бояри щомиті могли вигнати його. Тому і 
пристав на пропозицію перебратись до Галича, не відаючи, що змінює одне лихо 
на інше, набагато більше. Дуже швидко він потрапляє у повну залежність від 
галицьких великих бояр, які крутили ним на власний розсуд. 
1219 р. Данилові виповнилося лише 18 років, але в суспільстві його сприймали 
як дорослого й досвідченого мужа, про що не раз свідчить галицький літописець. 
Та й сам князь розумів, що він, і лише він, є опорою дому Романовичів, єдиним, 
хто може захистити його й відновити втрачену єдність Галицько-Волинського 
великого князівства.  
 
Орда йде 
 
Та недовго тиша й злагода панували на Волинсько-Галицьких землях. Зі  
сходу насувалося страшне нашестя. З далеких рівнин Азії, мов зловіща хмара  
сунула монгольська орда. Не знали, не відали матері руські, що багато синів їхніх  
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зовсім скоро будуть пронизані стрілами досі невідомих клишоногих вояків,  
порубані заокругленими кривавими мечами. Ті вояки йшли з незнаних степів, з  
берегів річок Окону і Керуленду. Вів їх на захід незупинний завойовник Чингісхан. 
Тисячі поселень знищили загарбники, поки прискакали до землі Волинської.  
Стогнала Руська земля під нагаями монгольськими. 
І помчали биричі-оповісники по всіх волинських городах і оселищах.  
Мстислав і Данило звеліли кликати усіх воїв-піших. Хто є дорослий з чоловіків у  
хижі смерда - всі мусять іти. Дорослим вважався юнак, якому виповнилося  
сімнадцять років. Про городян князі окремо наставляли тіунів та биричів: до  
війська не кликати ковачів по залізу і сріблу - нехай кують зброю, не кликали  
рудників, які залізо варять, бо тяжкі часи настали, треба багато мечів, копій,  
щитів... і ще багато,бгато чого необхідного для війни. 
Дислокація 
... Мстислав і Данило тисяцьким і соцьким давали настанови по улагодженню 
війська. 
- Знайте,-для нас найважніше, щоби кожен своє місце знав, щоби не були, як 
череда корів, щоби не хилилися по вітру. Кожний своє місце повинен знати -  
загадував Мстислав. 
Кінні дружини, полки піших воїнів /пішців/ складалися з окремих одиниць -  
десятків й сотень. Так здавна повелося, так навчали діди, і битвах ними освячено  
було цей звичай. Боялися волинців вороги; стали волинські русичі на ратному  
полі - не зіб єш їх, стоятимуть,наче дубовий гай, а рушать вперед стіною,- мов  
буревій пройдуть станом ворога. З уст в уста передавалися перекази про те,як до  
бою йшли на чолі з безстрашним Святославом; про походи Володимира 
Мономаха  на половців багато діди розповідали.Заслужено линула по околишніх 
країнах  слава про хоробрих русичів, про їхню відвагу, сміливість і мужність. 
Найбільше  боялися волинян, коли вони сходилися в рукопашному бою. 
Страшними вони були у своєму гніві. Заповіддю воїнської доблесті було - "захищай 
товариша, грудьми закривай його, один лишився з десятку - не складай зброї. 
Полягла сотня - міцніше до купи і бийся, до останнього подиху стій" Волинці і 
галичани мужньо захищали свою землю, берегли її від ворога.  
Вродженими воїнами були вони. Сувора природа привчила їх переносити будь-які  
злигодні, не страшили їх ні голод,ні негода. Тільки одне шкодило знатним  
відчайдушникам - міжусобні князівські чвари,боярські зради, що роз"їдали  
споконвічну воїнську руську гідність. Але то було ворогування між князями та  
боярами, а простий люд - ніс у своєму серці любов до рідної землі, їм не було за  
що сперечатися, волиняни радо простягали руку допомоги галичанам. 
 
Зрілість 
... 
Не встиг огледітися Данило, як юність минула. Та чи й була вона?  
Адже ще 
малим хлопцем мати й волинські бояри посадили його на високого батькового  
коня й сказали: «Ти наш повелитель і заступник, веди нас!» І княжич на все  
життя запам'ятав ці слова. Він з малих літ виявляв неабияку розсудливість і  
почуття обов'язку щодо своєї родини і оточуючих його бояр і старших  
дружинників, роздумував про державні справи й про долю Русі. Де вже йому було  
виявляти юнацький запал і безпосередність! 1219 р. Данилові виповнилося лише  
18 років, але в суспільстві його сприймали як дорослого й досвідченого мужа, про  
що не раз свідчить галицький літописець. Та й сам князь розумів, що він, і лише  
він, є опорою дому Романовичів, єдиним, хто може захистити його й відновити  
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втрачену єдність Галицько-Волинського великого князівства. 
Не дуже-то розраховуючи на підтримку тестя, Данило починає прибирати до рук 
волинську отчину Романа, не замахуючись поки що на галицьку. Він пориває 
стосунки з польським князем Лєшком, переконавшись, що той не збиріається 
виконувати зобов'язань перед Романовичами, взятих під час переговорів з Анною, 
натомість зазіхає на волинські землі. Як з гордістю повідомляє галицький 
книжник, Данило «поїхав разом з братом і захопив Берестя, Угровськ, Верещин, 
Стовп'я, Комів і всі окраїни» Волині з боку Польщі, тобто відвоював Берестейську 
та Забузьку землі. Розлючений Лєшко спробував силою зброї повернути втрачене, 
але волинські полки під проводом молодого князя завдали полякам поразки і 
«гналися за ними до річки до Вепра», тобто до кордону. 
Вивівши з гри польського князя, Данило повернув до складу Волині удільне 
князівство спільника Лєшка белзького князя Олександра. Та раптом тесть 
Мстислав, що не схотів допомагати Романові проти Лєшка, під'юджений боярами, 
втрутився і звелів віддати Белз із землею зрадливому Олександрові. 
До того ж звістки почали надходити що на Русь татарська орда насувається з 
степів Азії. Великий збір у Києві 
Звістка про появу нового ворога незнаного ворога не дуже й вже налякала 
волинян. Хоча й у ці дні тільки розмови було по усіх усюдах, про невідомих 
тауринів. Гострили руські люди мечі і копія,ладнали стріли й луки. Увійшла печаль 
у волинські хати. Журилися матері і жінки - чи повернеться хто з їхніх рідних 
додому? 
До Києва гінці князів зазивали. Неблизьким був шлях до Києва для волинян. 
Змушені були квапитись, щоб вчасно прибути на Великий збір князів у стольному 
граді. Незвичайний це був з їзд. Давно вже не збиралися руські князі. Кожний 
княжив у своїй землі і не хотів знати іншого. Колись могутнім був Київ, а тепер 
тільки слава колишня залишилася у матері городів руських. Але ще витав над 
його кріпосними стінами дух славних часів Святослава, Ярослава Мудрого і 
Володимира Мономаха. 
У гридницю ніхто з прибулих князів не хотів заходити першим, щоб не 
кланятися київському Мстиславу. Нехай не думає, що вони йому підкоряться. 
Отож протиснулися юрбою, товплячись в нешироких дверях. 
Господар оглянув прибулих - двадцять три нязі руських земель зібралися у 
гридниці. Радий був, що зібралися всі докупи. Був тут і Мстислав Святославович 
козельський, і молодий-ростовський князь Василько Костянтинович, і князь 
курський- Олег Костянтинович, князі галицькі,чернігівський і новгородський... Не 
приїхав владимиро-суздальський великий-князь Юрій Всеволодович. Переконаний 
був, що не личить йому, людині з титулом великого князя, їхати до занепалого 
Києва. Не схотів Юрій Всеволодович зустрічатися з князями. Куди кличуть 
великого князя? 
 До Києва, до того града, що давно перестав бути стольним... 
Довго сперечалися князі, і не про те думали, щоб од ворога боронитися, а 
сварились, бо не могли ладнати між собою. Довго ще сиділи у гридниці, але ні до 
чого не домовились. Не могли князі спинитися на комусь - хто очолить похід, не 
хотіли нікому старшинства уступати. То ж вирішили, що кожен поведе своє 
військо окремо. Лиш з одним до згоди дійшли - зібратись усім коло порогів на 
Дніпрі. 
 
РУСЬКА ГАНЬБА 
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З ранку до пізньої ночі не вгавав галас на порогах. З усіх оселищ і городів 
пливли сюди люди лодьями,йшли пішки, пересувалися кінно. Гули пороги. Пил 
піднімався під тисячами ніг. Ще був березень 1223 року, але стояла така 
спекотна погода, ніби липень був. 
Хто лишився вдома, кого не брали до походу, виносили свою немудру зброю і 
віддавали за безцінь, навіщо зброя вдома... 
І приїхала туди, на пороги уся земля половецька, і чернігівці приїхали, і кияни, 
і смольняни, й інші землі. Всі ми посуху Дніпро перейшли,- так ото покрита вода 
була безліччю човнів. А галичани й волинці, кожен зі своїми князями, і куряни,і 
трубчани, і путивльці, кожен зі своїми князями, прийшли кіньми. Авигонці 
галицькірушили по Дністру і ввійшли в море - човнів же було тисяча. Іввійшли вони 
в ріку Дніпро, і провели [човни] вгору до порогів, і стали коло рікиХортиці, на броді 
поблизу Протолчів. Був же з ними [воєвода] Домажирич Юрій і[боярин] Держикрай 
Володиславич.Коли ж прибули вісті у стани, що [татари] прийшли вже поглянути 
на руськічовни, то Данило Романович, почувши [це] і сівши на коня, помчав 
подивитисяна небачену рать. І кінники, які були з ним, і багато інших князів, з ним 
погналиподивитись на небачену рать. Але ті одійшли, і Юрій [Домажирич] їм 
[князям]говорив: "Вони стрільці є". А інші казали: "Вони прості люди є, гірші 
половців".Юрій же Домажирич мовив: "Вони ратники є і добрі вої". 
І, приїхавши [назад], вони сказали [це] Мстиславу [Ро-мановичу], і Юрій [про] 
все сказав. І промовили молоді князі: "Мстиславе і другий Мстиславе! Не стійте! 
Підемо проти них!"І перейшли всі князі, Мстислав [Романович], і другий Мстислав, 
[Святославич]чернігівський, ріку Дніпро. І інші князі прибули, і рушили [всі разом] у 
поле Половецьке. Перейшли ж вони Дніпро в день вівторок.І встріли татари полки 
руськії, але стрільці руськії перемогли їх і гнали в поле 
далеко,рубаючи, і зайняли їх скот, а зі стадами втекли, так що всі вої набрали 
повно скоту.Звідти ж ішли вони вісім днів до ріки Калки. [І] встріли їх сторожі 
татарські, історожі [ці] билися з ними, і вбитий був [воєвода] Іван Дмитрійович та 
інших двоє з ним, а татари од'їхали звідти. 
На ріці Калці татари встріли їх, війська половецькі і руські. Мстислав Мстиславич 
тим часом повелів Данилові попереду перейти з полками ріку Калку і іншим 
полкам [піти] з ним, а сам після нього перейшов. Сам же поїхав він у сторожі, і, 
коли побачив полки татарські, він, приїхавши, сказав: "Оружіться!" Мстислав же 
[Романович] і другий Мстислав [Святославич] сиділи у стані, не 
знаючи [цього], тому що Мстислав [Мстиславич] їм обом [нічого] не сказав - 
через зависть, бо велика незгода була межи ними.Коли зітнулися війська між 
собою, то Данило виїхав наперед, і [воєвода] Семен Олуйович, і [воєвода] 
Василько Гаврилович. Ударили вони в полки татарські, і Василько був збитий [з 
коня], а сам Данило поранений був у груди. Але через молодість і одвагу він не чув 
ран, що були на тілі його, - був бо він віком вісімнадцяти літ, був бо він сильний,- і 
Данило кріпко боровся, побиваючи татар. Мстислав [Ярославич] Німий,бачивши це 
[і] подумавши, що Данило збитий був, помчав і сам між них, бо був той муж дужий, 
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[і] тому, що він [був] родич Романові, із племені Володимира, на Прізвисько 
Мономаха. Він бо, велику приязнь маючи до отця його, йому й поручив по смерті 
свою волость - оддав князю Данилові. Татари ж утікали, а Данило побивав їх своїм 
військом, іОлег [Святославич] курський. Кріпко вони билися, [але] інші полки 
[татарські] зітнулися з ними, [і] за гріхи наші руські полки було переможено. 
Данило, бачивши, що все сильніше в битві налягають вороги [і] стрільці їхні 
стріляють сильно, повернув коня свогона втечу - через те що кинулися [за ним] 
противники. І коли він біг, то захотів води, [і], пивши, відчув рану на тілі своєму - в 
битві не помітив він її через силу й мужність віку свого. 
Був бо він смілий і хоробрий, "од голови й до ніг його не було на нім вади". 
Сталася побіда над усіма князями руськими, якої ото не бувало ніколи.  
Трагічно закінилася для русичів битва на Калці. Оточені в таборі кияни 
загинули всі. Дванадцять князів князів руських потрапили в полон, і загинули 
ганебною смертю: татарські воєводи вигадали для них страхітливу кару, -поклали 
під дошки,сіли на ці дошки і всіх подушили. 
Стогін і плач стояв над Руською землею... Руські воїни в тяжкій битві 
показалитсвою хоробрість, не вони були винні в поразці, а князі зі своїми чварами. 
І, як покажуть подальші такі ж трагічні події - князів і Калка нічому не навчила. 
 
ТРИВОГА 

 Тривожні й сумні звістки ширилися шляхами серед люду  Волині  - татари 
поруйнували Рязань, Владимир, Москву, дісталися аж до Твері. Орда сунула все 
глибше і глибше в руські терени. Необхідно було її спинити прокляту,перегородити 
їй шлях. 
Данило послав гінця у Київ до Ростслава Мстиславовича Смоленського, який 
нещодавно заволодів колишнім стольним градом. Пробував Данило домовитись, 
та даремно. Задеркуватий смоленець відповів гінцю: " Скажи своєму князю - нехай 
не лізе сюди. Я й без нього обійдуся. А татар я не боюся, сюди вони не дійдуть". 
Довелося Данилові самому навідатися у Київ. З великою дружиною. 
Хвалькуватий Ростислав утік з стольного города, почувши, що на Київ йде Данило 
з військом, бо знав, що кияни не підтримають його. Данило залишив у Києві 
воєводою тисяцького Дмитрія з більшою частиною приведеної дружини і звелів 
киянам укріпляти стіни града і збирати військо.  
Повертався додому Данило старою дорогою. Шлях довгий: ліс і ліс навкруги, а 
коли ліс кінчається, простилається степ невеликими латками, а тоді знову ліс 
віковічний. Рідко коли люди в той ліс ходять, оселищ тут мало, та чи можна в ту 
гущавину залізти, в ній і стежок до ладу нема. Звіра багато в лісі неполоханого, бо 
не ловлять його. Люди оселяються більше біля великих річок ; Случі,Горині та 
Прип"яті. А дорогу на Київ ще діди-прадіди пробили, сотні літ по ній їздили, 
дерева зрубували, гатили болота,через річки мости укладали. Подорожні завжди з 
собою сокири брали, самі собі шлях лаштували 
.  
НІМОВИЦЬКЕ ЗАЛІЗО 
 
Замислився князь, згадав, як до ковачів в оселище Німовичі, що над Случем, по 
дорозі до Києва заїжджав. Річка і бура глина завжди ковачів сюди приваблювала. 
Тут по низинах копали глину, а через те, що була вона рудуватою, то й називали 
її рудою. Звозили її на рудні в оселищі і тут з цієї рудої глини залізо варили. 
Ходив Данило серед закурених димом ковачів, вивчав, як вони залізо варили. 
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Дві печі біля невеликої притоки річки Случ – Язвінки, їдко диміли. У них засипали 
руду і аж другого дня мали залізо виймати. Данило залишився на два дні, щоб 
розгадати секрет плавлення заліза. Його покликали вранці. 
- Йди князю, подивися, як то робиться. 
Уже ковачі дашок кам"яний розвалили, одну стіну печі відвалили. Побачив 
Данило сіру, дірчасту брилу. Ковачі уложили її довжелезними прутами, підважили 
і витягли з печі. 
- Це криця,- пояснив старіший ковач. 
Залізо потягли і розбили молотами пополам. Потім потягли в кузню, що стояла 
над самою водою невеличкого озерця. Поклали на ковадло і почали по криці бити 
молотами. Брила зсідалася, ковалася і з кожним ударом молота все менше 
ставало у ній дірок. 
Поки з кузні гупали молоти, інші ладнали стіни печі і знову засипали у них руду. 
А в кузні, коли криця захолонула, її вкинули до горна, нагріли до красна, витягли 
і знову кинули в корита з водою, що були занурені в озеро. Так повторили чотири 
рази, аж тоді принесли шмат заліза Данилові. 
- Тепер і меч зробити, і серп, і ніж, і сокиру, навіть кресало з нього добре буде. 
Тільки, то вже інші ковачі кують, на протилежному березі. Мудрі там ковачі, 
знають, як меч загартувати, щоб не ламався і не гнувся, гріють і кують вони наше 
залізо знову і знову. А потім рубають на потрібні їм куски. 
Данило скрізь побував, а потім наказав ковачам. 
- Варіть залізо і куйте мечі. Не гасіть печей. Заліза багато знадобиться! 
-Добре,не будемо ми печі гасити. І зимою, і влітку горітимуть, - відповів за всіх 
старий ковач з почорнілими від постійної копоті щоками, - дід нас навчали і 
батьки наші залізо варили. 
...Залізо, залізо! - згадав Данило німовицького ковача. Скільки їх цих ковачів, на 
землі Волинській. Тягнуть руду з землі, варять залізо, кують його. А залізо яке 
міцне! Вернувся додому князь та не полишала його настирлива думка. 
"Багато з Дніпра нам дано. Чи самі волинці змогли б так вирости без київської 
допомоги. Одна сім я в нас, - земля Руська, а ми її діти" 
 
ПОГИБЕЛЬ КИЄВА 
 

 
З весни 1240 р. кияни під проводом залишеного Данилом Романовичем воєводи 
Дмитра розпочали підготовку до відбиття можливого нападу монгольських 
завойовників. Упродовж літа Батий збирав військо, чисельність якого сягнула 
близько 200 тис. осіб. У другій половині серпня монголи почали наступ на 
столицю, знищуючи на своєму шляху міста-фортеці, що прикривали Київ: Вітичів. 
Васильків, Білгород та інші. 
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5 вересня Батий підійшов до Києва. Розпочалася його оборона, яка мала два  
періоди: перший - від 5 вересня до 19 листопада, коли залога й міщани відбивали 
ворожі приступи; другий - від 20 листопада до 6 грудня, коли бої йшли в самому  
граді. Батий виявив, що найслаб-шим місцем захисту є Лядські ворота. Сюди  
стягнули багато стінобитних механізмів (пороків), які «безперестанку били день і  
ніч». 19 листопада утворилися проломи, через які ринули монголи. У жорстокому  
бою вони оволоділи стінами, але далі просуватися не мали сил. 
Маятник історії відраховував останні місяці року 1240 від Різдва Христового. В  
глибокій зажурі стояли понурі чорні ліси, пронизливий вітер гнав у безвість важкі  
темні хмари. В такий час, коли, здавалося, сама природа навівала відчуття  
непояснимої пригніченості й туги, над руським народом згущалася довга ніч  
монголо-татарського панування. Кривавим смерчем проносилися руськими  
землями Батиєві орди, в руїнах лежали давні мiста, хмари ситого вороння  
кружляли над тисячами потятих воїнiв. І тягнулися в далекі монгольські степи  
нескінчені потоки бранців — талановитих будівничих, зброярів, ювелірів та інших  
ремісників. А жителі мiст та сіл, де ще не пройшлися монгольські тумени, з  
тривогою чекали на день прийдешній. Тим часом ординська навала нестримно  
сунула далі на захід. 
В один з таких днів зловісна примара погибелі нависла і над стольним градом  
земель руських. Охоплені жахом від усвідомлення безвиході та приреченості, сотні 
киян споглядали з висоти мiських стін небачене досі видовище: довкола Києва,  
скільки око сягало, метушилася «небачена рать», незлічене кочове воїнство.  
Наслухавшись страхітливих чуток, що ширилися по всій землі, про нечувану  
жорстокість пришельців, кияни тепер наяву відчували наближення судного дня. «І 
пробував Батий коло города, а вої його облягли город, — свідчив очевидець тієї  
моторошної картини. — І не було чути нічого од звуків скрипіння теліг його,  
ревіння безлічі верблюдів його, і од звуків іржання стад коней його...» 
Для оволодіння найбільшим городом Русі хан Батий кинув всі свої сили.  
Захоплений киянами «язик», татарин Товрул, повідав, що під городськими стінами 
зібрався весь «цвіт» монголо-татарської орди. «Се були брати його (Батия), сильні 
воєводи Урдюй, Байдар, Бирюй, Кайдан, Бечак, і Менгу, і Куюк, — запише пізніше 
літописець. — А першим його воєводою був Субедей-богатир і Бурондай-богатир,  
що взяв Болгарську землю і Суздальську. І інших було без числа воєвод...». 
Більшість знекровлених у нерівній боротьбі розрізнених руських князівств вже  
топтали коні туменів монголів. Обложеній монголо-татарськими полчищами  
«матері городів руських» не було звiдкiля чекати на допомогу. Знаючи про лиху  
долю, що спіткала їхніх сусідів, кияни без роздумів відкинули пропозиції про здачу 
Києва на милість завойовників. Городяни не склали зброї, а укріплювали будинки 
та лінію валів «міста  Володимира». Наступного дня бій спалахнув з новою силою. 
Розуміючи, що вистояти не вдасться, кияни почали зводити останній оборонний  
рубіж біля Десятинної церкви. 6 грудняЬмонголиТпрорвали укріплення в районі  
Софійських воріт. Під час бою, який не затихав, у Десятинній церкві зібралося  
дуже багато жінок, дітей і старих. її склепіння не витримали і завалилися, ховаючи 
людей під уламками. До ворожих рук потрапив поранений Дмитро, котрому за  
мужність подарували життя. 
Про винятково запеклий характер боротьби свідчать масштаби руйнувань столиці і 
втрати населення. Так, до штурму в ній налічувалося 9 тис. дворів, понад 40  
монументальних споруд, 50 тис. мешканців. Після нього залишилося 200 дворів і  
близько 1 тис. жителів. 
Захист Києва, що тривав 93 доби, є символом волелюбності й незламності духу  
руського народу. Це одна з найбільших оборонних битв середньовічної Європи. 
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Як зараз відомо з літописних джерел , обороною Києва командував тисяцький 
(воєвода) Дмитро, щойно призначений намісником давньої столиці з волі князя 
Данила Галицького (біографія воєводи невідома). Нерідко його безпідставно 
ототожнюють із боярином Дмитром Єйковичем, котрого призначив намісником 
Києва у 1243 р. великий князь Володимирський Ярослав Всеволодович. 
 
Монгольські війська очолювали принци-Чингізиди, діти синів Чингісхана: Бату (він 
же Батий, 1209—1256; здійснював загальне керівництво походом, будучи 
правителем улусу Джучі, котрий вже за нащадків Бату стане самостійною Золотою 
Ордою, керував завоюванням Волзької Булгарії, Русі, походом в Угорщину та 
Хорватію), Орда, Байдар, Кадан, Бучек, Бурі, Гуюк та Мунке, два останні — 
майбутні великі хани Монгольської імперії, правили відповідно в 1246 —1258 та 
1251—1259 рр.). Також двоє з найкращих монгольських полководців доби 
Чингісхана: Субудай (1176—1248; учасник всіх основних походів монголів, 
переможець у битві на Калці 1223 р., згодом відіграв головну роль у перемозі у 
вирішальній битві монголів з військом Угорського королівства на річці Шайо 1241 
р.) та Бурундай (або Боролдай, ?—1262; розбив військо Північно-Східної Русі на 
річці Сіть 1238 р., брав активну участь в угорській кампанії монголів та боях проти 
Данила Галицького, Польщі та Литви наприкінці 1250-х рр., був намісником 
найзахіднішої частини улусу Джучі — подніпровських степів). 
 
Взяття Києва було важливим епізодом у ході Великого західного походу монголів, 
котрі, пройшовши широким фронтом по Північно-Східній Русі, серією нападів на 
міста Південно-Західної Русі розгромили Чернігівське та Переяславське князівства 
(1239 р.). Імовірно, навесні наступного року Бату відіслав частину військ до 
Монголії, поповнившись за рахунок половців та поволзьких народів (передусім 
частини мордовських племен). Наступною жертвою монголів стали землі Данила 
Галицького. Монголи форсували Дніпро південніше від Києва, після чого воїни 
Бату спустошили Поросся — основну територію васальних щодо Русі племен 
чорних клобуків. Для атаки на Київ були зібрані практично всі наявні сили — за 
різними оцінками, від більш реалістичних 40 до малоймовірних 120 тис. воїнів. 
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Населення Києва, за оцінками сучасних істориків (П. Толочко та ін.), становило 
40—50 тис. осіб, з них 5—8 тис. могли тримати в руках зброю. Чисельність 
дружинників князя Данила Галицького, залишених у місті, та київського боярства 
навряд чи була великою — можливо, до 1 тис. осіб. 
 
Взагалі, хронологія тогочасних подій спірна. Ще 1238 р. Мунке здійснив розвідку, 
запропонувавши місту піддатися монголам, але тодішній київський князь, учасник 
битви на Калці і майбутній мученик за віру, Михайло Всеволодович убив 
монгольських послів і втік до Угорщини. Імовірно, у вересні 1240 р. до Києва 
прорвався монгольський корпус, що блокував підходи до міста, поки Субудай та 
інші полководці громили укріплені лінії Поросся. Справжня облога почалася з 
підходом до Києва основних сил Бату (можливо, в листопаді 1240 р.). Літописи 
неоднозначно оцінюють, скільки тривала активна фаза облоги й штурму — в будь-
якому разі, основний удар монголів було спрямовано на південні, гак звані Лядські 
ворота (район нинішнього майдану Незалежності), де каменемети зрештою 
пробили верх стіни. Основною надією киян був знаменитий Ярославів вал — стіни, 
що сягали 12 метрів заввишки і 20 завширшки, а також рови та надовби перед 
валом. Укріплення в центрі Києва (давнє «місто Володимира») були не такими 
потужними, до того ж вони, напевне, були частково розібрані в попередні часи. 
Зважаючи на малу кількість важкоозброєної дружини, основну масу захисників 
становили незахищені обладунками ополченці, озброєні списами, сокирами, 
булавами, луками (під час розкопок Києва і міст Поросся знайдено величезну 
кількість руських і монгольських стріл), рідше мечами та шаблями. Монголи 
традиційно мали велику кількість легкої кінноти-лучників, але разом із тим у 
війську були й загони важкоозброєних дружинників-нукерів. Ключову роль у штурмі 
міст часто відігравали важкі катапульти («пороки» в літописі), які споруджували 
перед штурмом, а також набрані в знищених раніше містах і селах полонені — 
«облоговий натовп» (монг, «хашар»), котрий ішов у перших лавах 
штурмувальників і зазнавав величезних втрат. 
 
Відомо,  штурм тривав як мінімум два дні (за іншою версією, 19 листопада монголи 
взяли «місто Ярослава», а 6 грудня остаточно заволоділи центром княжого Києва, 
«містом Володимира»). Про відчайдушний опір киян свідчать і літописи, і 
результати розкопок — бій тривав не лише на стінах, а й на вулицях та в будинках. 
Останнім місцем спротиву киян стали барикади в частині «міста Володимира» біля 
Десятинної церкви (була зруйнована чи то через велику кількість тих, хто 
намагався врятуватися на хорах церкви, чи то через обстріл з каменеметів), а 
також, можливо, інші кам’яні храми (наприклад, собор Святої Софії, 
Трьохсвятительська церква тощо). 
 
Переважна частина оборонців та мешканців Києва загинула (це підтверджують 
моторошні археологічні знахідки братських могил тисяч киян, виявлені ще в XIX 
ст.), в полон було взято пораненого Дмитра (помилуваний), та, можливо, частину 
ремісників. 1245 р. місто стояло в руїнах (папський посланець Д. де Плано Карпіні 
згадує про 200 вцілілих будинків). Падіння Києва, який згодом остаточно втратив 
своє значення символу єдності Русі після переїзду митрополита Максима 1299 р. 
до Володимира, стало трагічним символом початку нової, вкрай неоднозначної 
для Південно-Західної Русі доби залежності від Монгольської імперії. Втрати 
монголів невідомі, можливо, значні — кілька тисяч осіб, але вони все ж не 
завадили Бату продовжити успішний для монголів похід проти Галицько- 
Волинської Рус 
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НАВАЛА НА ЗАХІД 
 
Монголи наступали на захід широким фронтом, аби охопити якомога більшу  
територію. Жителі міст містечок зустрічали їх зіь зброєю в руках.. 
Розлючені  масовим спротивом, вороги безжально винищували міське населення. 
Полягли в боротьбі городяни Ізяслава, Кам'янця , оселенці Дубровиці, Німович на 
р. Случі,  Короста і Степані на берегах   Горині та великі фортеці на берегах річки 
Прип"ять. 
 

 
Основні сили монголів на початку 1241 р. рухалися в напрямку Володимира. По  
дорозі вони наштовхнулися на залізну стійкість міщан Данилова й Кременця, котрі 
відбили всі приступи ворога. Володимир було захоплено штурмом після тривалої 
облоги. За даними літописця, навіть церкви були наповнені трупами. Галич упав  
після триденного спротиву. Страшного погрому зазнали й інші міста. Вцілів міцно  
укріплений Холм. У березні монголи прорвалися в Польщу, Чехію й Угорщину, 
несучи смерть і руїну. 
Монгольська навала остаточно знекровила Київську Русь. Завойовані землі  
відійшли до володінь Батия, котрий у середині 40-х років XIII ст. заснував власну  
державу (улус*). Її терени простягалися від річок Іртиша й Чулими на сході до  
нижньої течії Дунаю на заході. Держава поділялася на дві частини - праве й ліве  
крило. Ліве крило складали землі брата Батия (Південний Казахстан і Середня  
Азія - Синя Орда), всі інші належали безпосередньо ханату і його нащадкам - Біла 
Орда (Ак-Орда). Батий заклав підвалини державної структури орди, а також  
розбудував на р. Волзі столицю - Сараи-Бату (поблизу сучасної Астрахані), в якій  
у період розквіту проживало 75 тис. осіб. Згодом столицю перенесли до Сарай- 
Берке (поблизу сучасного Волгограда). З другої половини XIV ст. за Білою Ордою  
закріплюється назва Золота Орда. Руські князівства, потрапивши у васальну  
залежність до Золотої Орди, мали виплачувати данину й виставляти дружини в  
розпорядження хана. Вони також позбавлялися права укладати між собою  
політичні та військові союзи. 
 
ДОКІР 
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Ще перед нашестям Батия на Волинсько - Галицьку землю поїхав Данило в  
Угорщину до короля Бели, запропонувати йому об"єднатися, бо ж татари і  
мадярам загрожували. Данило пропонував Бели забути про те горе, що його  
завдав Галичу батько Бели, небіжчик король Андрій. Пояснив, що не з Галича  
пішла біда, що руські жодного разу не йшли не мадярів воювати, що король  
мадярський та його бояри не один раз лізли на Русь. Умовляв Данило Белу разом  
у союзі до бою з татарами стати. Бела довго викручувався і зрештою відмовився. 
Повертався додому Данило з невеселою душею. Переїхавши Карпати, зупинився 
на ніч у Синевидському монастирі і вранці був вражений жахливим видовищем -  
повз монастир йшли в гори руські люди - старики,жінки і діти. Від них Данило і  
дізнався, що татари зруйнували Волинь і Галич. 
Картав себе князь за безглузду подорож в Мадярщину. Не міг простити собі  
цього. Якби знав, то лишився б дома.Треба було зібрати волинців, берестейців й  
галичан і дати бій татарам. Та пізно уже було п - Батий уже перейшов Карпати. 
 
РУЇНА 
 
... Данило робив об"їзд своїх земель. Не радісною була та мандрівка по Волині,  
ніби не в свою Вітчизну в"їхав, на якій виріс і змужнів. Скільки не їхали, нікого на  
шляху не стрічали. І худобини жодної на місці спалених оселищ не бачили, неначе 
ніколи у смердів її й не було. 
Задумав провідати те оселище, у якому залізо плавити навчався - Німовичі.  
Оселища не було. Лише згарище постало перед очима мандрівного князя. Біля  
крайнього попелища стояла бабуся і злякано дивилася на вершників. 
Іди сюди, старенька, ми руські, а не татари! - покликав князь Данило. 
Баба махнула рукою і побігла за напівспалену стіну,і звідти вийшов старезний  
згорблений в поясі дід у довгій сорочці,підперезаний мотузком. Побачивши  
вершників, чи то від страху, чи то від здивування, аж присів. 
 
- Йди сюди, ближче!,- покликав його Данило. 
Старий боязко оглядаючись притупцював до князя. 
- Жити будемо діду? - спитав князь. 
-Мусимо, - ствердно кивнув дід. 
- А де всі? 
- У лісі 
- Хай повертаються, немає вже татарів - пояснив Данило, торкнув коня і  
вершники рушили. 
Вони поїхали, а дід дивився їм услід. - Хм,князь!, а я й не знав... 
Найбільшого спустошення від монголів зазнали Київська, Переяславська й  
Чернігівська землі.Хоч велика частина українських земель була сплюндрована  
завойовниками, але Данило Галицький не втрачав надії об'єднати всі удільні  
князівства в оновлену могутню державу. Під його владою опинилися майже всі  
українські землі, але монгольська навала продовжувала свій руйнівний хід.  
Поділля, Волинь, Галичина також надзвичайно потерпіли від орд азійських  
напасників. З 1240 року впали три українські столиці - Київ, Володимир- 
Волинський, Галич. До того ж галицькі бояри та менші князьки зсередини  
підточували князівську владу усобицями та заколотами, намагаючись захопити  
трон у Галичі. 
 
ЛЕГЕНДИ 
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  Здобувши Київ у грудні 1240 р., монголо-татарська орда Батия посунула на захід. 
На їх шляху лежала волинська земля, яка з півдня була оперезана земляними 
валами й ровами – частиною великої мережі оборонних споруд Київської Русі. 
Вали простягалися на тисячу кілометрів і становили єдину систему укріплень. На 
Правобережжі розташувалася флангова група валів у міжріччі Ірпеня й Тетерева. 
Частина з них збереглася до наших днів. Їх залишки тягнуться від Яроповичів 
Андрушівського району до Роставиці Ружинського району і біля Ружина 
повертають на схід, а також зустрічаються в Попільнянському, Ружинському 
районах, в  Дубровиці, Степані та інших містах.  
   Існує легенда про міфологічного народного героя Кузьмидем’яна, або 
Борисогліба, який переміг велетенського змія, впряг його в плуг і проорював 
гігантські борозни. Саме від цієї легенди вали дістали назву Змійових [1:32]. 
Насправді більшість із них була споруджена наприкінці Х – у першій третині ХІ ст. 
за часів Володимира Святославовича для захисту Київської Русі від нападів 
печенігів. Продовжив їх будівництво на початку 30-х років його син князь Ярослав 
Мудрий [2:70]. 
   Долаючи Змійові вали, завойовники просувалися вздовж берегів річки Роставиці. 
Слідом за Васильковом, Юр'євим (нині Біла Церква) вони зруйнували такі 
городища, як Неятин (Ягнятин), Роставець (Білилівка), Скорогородок (Ружин) та 
інші поселення Ружинського району. Подібна доля випала містам і городищам, 
розташованим по ріках Тетерів, Случ, Горинь. Археологічні розкопки відтворили 
картину героїчної оборони й загибелі цих центрів. 
Разом з київським князем Мстиславом Романовичем і його зятем Андрієм 
дубровицький князь Олександр Всеволодович три дні захищався в оточенні на 
кам'янистому правому березі Калки. Після укладення перемир'я, коли руське 
військо вийшло з табору, монголо-татари віроломно напали на нього й перебили 
дружинників, а Дубровиця булла вщент  зруйнована. Аналогічна доля спіткала й 
Степанську фортецю над річко. Гориною.  
   Зазнаючи відчайдушніст опору русичів, завойовники зруйнували Мичськ 
(сучасний Радомишль)на лівому березі Мики – притоки Тетерева, Житомир, 
Кам'янець (нині с. Кам'янка Дзержинського району) на лівому березі р. Случ, Райки 
та інші міста й городища [3:553;558]. Монголо-татари знищували все на своєму 
шляху: спалювали житла, господарські будівлі, забирали худобу, а людей убивали. 
Виняток робили тільки ремісникам, яких забирали з собою. Саме тому археологи 
під час розкопок знаходили під валами, спаленими будинками, а то й просто на 
площах сотні людських кісток, багато знарядь праці, предметів захисту. 
   На шляху просування Батиєвих орд уціліли тільки ті міста й городища, якими 
ворогу не вдалося заволодіти. Доля інших, взятих силою чи обманом і хитрістю, 
була однаковою. Доказом є Колодяжин на правому березі Случі (нині городище 
біля с. Колодяжного Дзержинського району), якого ворог не зумів узяти відразу і 
змушений був перейти до облоги. Згідно з Галицько-Волинським літописом 
монголо-татари запропонували захисникам здатися, обіцяючи за це зберегти їм 
життя. “І прийшов він (Батий – О.І.) до города Колодяжна, і поставив дванадцять 
пороків. Та не міг він розбити стіни і став перемовляти людей. Вони тоді, 
послухавши злої ради його, здалися і самі перебиті були” [3:397]. Потрапивши в 
середину городища, завойовники почали страшну різанину. Коли жителі зрозуміли 
підступність ворога, вони вчинили відчайдушний, але безнадійний опір. 
Археологічні розкопки, які проводив Р.О.Юра, засвідчили, що місто загинуло у 
вогні, а населення було вирізане. Життя тут більше не відновлювалось.Трагічна 
доля судилася і жителям городища Райки, що знаходилося на каменеподібному 
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виступі річки Гнилоп'ять. З усіх боків городище було обнесено високим валом і 
глибоким ровом, займало площу близько трьох тисяч кв.м. За підрахунками 
археологів, які почали розкопку городища ще в 30-х роках ХХ ст., у ньому 
проживало близько 140 чоловік. Розкопки засвідчили, що житла й господарські 
будівлі розміщувалися по краю городища, а в центрі знаходився замок феодала та 
заглиблені в землю приміщення виробничого призначення, здебільшого ремісничі 
майстерні. Зовні за валом розташовувалися залізоплавильні й гончарні горни. 
Жителі займалися виплавкою заліза з місцевих болотних руд, виготовленням 
залізних знарядь і прикрас, косторізними і ткацькими ремеслами [4:18; 34-47;137]. 
У житті мешканців городища значну роль відігравало землеробство й скотарство, 
що підтверджують знайдені землеробські знаряддя праці. За підрахунками вчених, 
жителі городища щороку вирощували понад 4 тис. пудів зерна, третина якого йшла 
на продаж [2:168-169]. Уся худоба утримувалася в спільному загоні, який 
розміщувався в центрі городища. Тут же в скиртах зберігалися запаси сіна. Є 
підстави вважати, що Райковецьке городище було типовим феодальним двором-
замком, добре укріпленим і неприступним. Він призначався для захисту від нападів 
як зовнішніх ворогів, так і сусідніх феодалів-суперників.  
   Після походу орд Батия від багатьох міст і селищ збереглися лише назви в 
літописаннях і в народних переказах. Руські землі і в їх складі територія сучасної 
Волині потрапили у васальну залежність від золотоординських ханів. Постійна 
небезпека, вбивства і захоплення людей у полон змушували населення лісостепу 
втікати до Полісся, яке через непрохідні болота і дрімучу гущавину лісів було 
безпечнішою землею. Але й там селян й смердів та іншу міську бідноту монголо-
татари примушували сплачувати важку данину. Її збирали баскаки – представники 
хана, що мали військо й людей, які наглядали за діями місцевих феодалів. Крім 
данини, місцеве населення мало ще виконувати різні повинності: тамчу (мито), 
поплужне (податок від плуга), ям (повинність возити монголо-татарських 
урядовців), корм (годувати їх), війну й полювання (брати участь у походах хана та 
під час полювання) й інші. Данину баскаки збирали сріблом, хутрами, а з 
населення, що жило на шляху до Литви берегами   річок Горини і Случі , зокрема 
селитьб; Степань, Корост,Німовичі та Дубровиця -  пшеницею і просом. За 
несплату данини людей забирали в полон. 
   Єдиний серед руських князів ХІІІ ст., який неодноразово перемагав монголо-
татрське військо, був Данило Галицький. Князь Галицько-Волинської землі, 
політичний діяч, дипломат і полководець бачив головну мету свого життя у 
звільненні Руської землі від золотоординських завойовників. Не діставши 
допомоги від Заходу, Данило Галицький продовжував боротьбу власними силами. 
Основу його сили становила кінна князівська дружина, піше селянське військо та 
міське ополчення.Коли в 1254 р. на Волинь вдерлося військо під командуванням 
ординського воєводи Куремси, завойовники зазнали поразки від війська Данила 
Галицького, його брата Василька та сина Лева і змушені були відступити в 
Болохівську землю (історична область, яка знаходилась у верхів'ях Південного 
Бугу і басейну річок Случі, Тетерева, з центром Болохів, розташованим на березі 
Случі, напроти сучасного Любара). В Болохівській землі виникла одна з так званих 
“буферних зон” між Золотою Ордою і володінням руських князів, де певні групи 
населення з власної волі визнавали владу ординців. Саме до неї відступили 
війська завойовників.  
   У кінці 1254 р. Данило з військом перейшов у наступ проти Куремси: полки Лева 
визволили Побужжя, війська Данила й Василька увійшли в Болохівську землю, 
спустошили її [3:416]. При цьому Данило ставив за мету знищити громади, які 
спиралися на монголо-татар і виступили проти нього, а потім іти далі й визволити 
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від монголо-татар Подніпров'я разом з Києвом. Місто Возвягль (пізніше Звягель, 
нині Новоград-Волинський) піддалося Данилу, але як тільки військо покинуло його, 
мешканці міста знову скинули з себе залежність. М.С.Грушевський зазначає, що 
розгніваний князь вдруге здобув Возвягль, але на цей раз спалив його, а людей 
забрав з собою і поділив їх між князями, учасниками походу [5:288-289]. Однак, 
зайнявши землі вздовж Случі й Тетерева, військо Данила змушене було 
зупинитися. Причиною тому стала зрада союзника Данила литовського князя 
Міндовга, який виступив проти галицького князя. Автор Галицько-Волинського 
літопису підкреслює, що “Данило ж воював із Куремсою і ніколи-таки не боявся 
Куремси” [3:420]. Та коли в 1258 р. замість Куремси на Подніпров'ї з'явився з 
великими силами відомий монгольський воєначальник Бурундай, роздріблена 
Русь не змогла йому протистояти.  
   Річ у тім, що монголо-татарські хани, здійснюючи політику роз'єднання 
підкорених народів натравлювали підвладних їм князів один на одного, 
примушували до участі в своїх загарбницьких походах. У наміри монгольського 
воєводи входило посварити польських, руських і литовських князів й не допустити 
їх об'єднання. В польській “Великій хроніці” (гл.130) стверджується, що Бурундаю 
це вдалося і тим він завадив здійсненню планів Данила Галицького [6:42; 
184].Володарювання Золотої Орди не було тривалим. Воно поступово слабшало 
від нескінченних внутрішніх чвар, і завойовники не змогли безпосередньо 
управляти українськими землями. Цим негайно скористалися сусіди. Серед 
перших були литовці. Близько середини XIV ст. Литовська держава зуміла 
приєднати Волинь. 
 
НАСЛІДКИ ОРДИНСЬКОГО ЯРМА 
 
Традиційно розвиток історичних подій зазначеного часу починають розглядати з 
причин монгольських завоювань. Ми постараємося не акцентувати на них увагу, 
відіславши читачів до наявної література, де ці причини показані широко і 
грунтовно. Констатуємо лише той факт, що монголи в каналі ХІІІ в. в короткий 
термін підкорили собі Північний Китай, сибірські народи, завоювали Середню Азію. 
Успіхи монголів часом здаються вражаючими. Цей народ, загальною чисельністю 
не більше двох мільйонів чоловік, до середини ХІІІ ст. зумів створити найбільше в 
світовій історії державу, що простягалася від Чорного моря до Тихого океану. 
Головною причиною таких успіхів була не тільки сила монголо-татар, але і 
слабкість їхніх супротивників, переживали період феодальної роздробленості. До 
моменту першого, поки розвідувального походу в Східну Європу, який почався в 
1222, монголи мали величезний бойовий досвід «прекрасно відпрацьовану тактику 
дій. Про тактику завойовників і їх спосіб життя найбільш докладно з 
середньовічних авторів розповів італійський францисканський чернець Плано 
Карпіні, посланий папою римським як розвідник і місіонера в Орду в 1245 т. П. 
Карпіні залишив книгу "Історія монголів", що увійшла до збірки "За землю Руську . 
Століття ХІІІ ". З неї ми дізнаємося, що військо монголів поділялося на тумени (в 
російській перекладі - "тьма") - десятитисячний частини, тисячі, сотні, десятки. У 
всіх цих підрозділах була жорстка дисципліна: в разі втечі одного умерщвлялся 
весь десяток, в разі втечі десятка умертвляє сотня і т. д. Так у війську 
створювалася своєрідна кругова порука. Така ж воєнізована система була 
прийнята і в державному управлінні монголо-татар. 
Саме такий ворог, жорстокий, підступний і дисциплінований, з'явився в 1223 р. на 
кордонах Русі. Історики наводять цікаві розрахунки кількості монголо-татарських 
військ. У дореволюційній історіографії чисельність орди визначалася в триста 
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тисяч чоловік. Визначення числа воїнів, що прийшли на Русь, будувалося на 
аналізі мобілізаційних можливостей імперії монголів. Але відомо, що у кожного 
монгольського воїна було не менше трьох коней. Мільйон коней взимку на землях 
Північно-Східної Русі нічим було годувати. Тому сучасні дослідники схиляються до 
того, що Батий привів на Русь в 1237 р. не більше сорока тисяч вершників. 
Ми не ставили своїм завданням розгляд ходу монголо-татарської навали. Він 
досить відомий, починаючи від штурму Рязані і закінчуючи походом до Західної 
Європи. Обмежимося лише підсумками цієї навали, що мають першорядне 
значення для всієї системи державної влади і управління в Стародавній Русі. 
Образно підсумки монголо-татарської навали в одній зі своїх статей підвів В. Л. 
Янін. Не передаючи його статтю своїми словами, наведемо фрагмент повністю. 
"Ні в історії середньовічної Русі епохи страшніше, ніж трагічна ХШ сторіччя. Кривий 
татарської шаблею надвоє розсічене наше минуле. І вже для сучасників 
монгольської навали жахи кривавого розорення Русі стали вихідною точкою відліку 
часу. Вже тоді, як і зараз, згадуючи ту чи іншу подію, говоримо: це сталося до 
монгольської навали або після нього. 
Археологи бачать в землі страшний слід, залишений завойовниками. Часом він 
постає перед ними чорної вугільної прошарком згарища. І нерідко така прошарок 
виявляється останньою в ряду нашарувань; вище 
неї сосновий ліс або рілля, а в ній самій - незліченні залишки мерців, яких уже 
нікому було прибрати ". 
Наслідки ярма були воістину страшними. 

Звичайно, не можна навіть приблизно встановити, скільки люду загинуло від 
татарської навали. Тому цікава кожна спроба визначити це число. 

У 1286 р. Галицький князь Лев наказав перевести обчислення жертв татарської 
навали в Галичині: обчислено дванадцять з половиною тисяч чоловіка. Проте, 
року 1093 у Києві на різні хвороби померло так багато люду, що з Пилипового дня 
(мабуть, 14 листопада) до м'ясопусту продано понад сім тисяч корст (трун). А 
скільки поховано без трун? 

Спалення багатьох сіл і сіл, а як результат-запустіння полів, скорочення посівних 
площ. 
Порушення традиційних торговельних шляхів у поєднанні з руйнуванням міст дало 
різке скорочення зовнішньої торгівлі, призвело до зовнішньоекономічної ізоляцій 
Русі. 
Можна назвати ще багато самих тяжких і плачевних наслідків. Але справа була не 
тільки в руйнуванні при нашестя. Над Руссю було встановлено ярмо створеного 
завойовниками держави - Золотої Орди. Це ярмо зробило свій вплив на систему 
управління давньоруськими землями. Зі слів Михайла Грушевського, який всебічно 
досліджував реалії монголо-татарської навали, орда, керуючись заповітом 
Чингісхана, «змагала до поневолення всіх народів і вимагала від них повної 
покори». Посилаючись на згадуваного вище Плано Карпіні, видатний український 
вчений-історик писав: «А жадають татари від тих, що їм піддалися, от чого: аби 
вони йшли з ними походом на кожного, на кого скажуть; аби давали десятину від 
усього — від людей і від речей: вони рахують десять хлопців і одного з них беруть, 
і те саме роблять з дівчатами; забирають їх у свою землю і роблять їх своїми 
слугами. Решту счисляють (з метою контролю за населенням загарбаних 
територій і стягнення податків татаро-монголи регулярно проводили переписи 
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населення. — Авт.) і зіставляють їм їх устрій, але при тім мають над ними повну 
власть». 

Основний податок — поголовний або «подимний», стягувався з кожного подвір’я 
— «диму», з кожного мешканця, підкореного міста чи села незалежно від того, 
були вони великі чи малі, багаті чи бідні, навіть з немовлят. Податок включав одну 
шкіру білого ведмедя та по одній шкірі чорного бобра, соболя, тхора та лиса. Тих, 
хто не міг його сплатити, за розпорядженням баскака забирали в неволю. 

Усього ж, за літописними нарисами, татаро-монголи обклали киян і населення 
підкореного краю 14 видами податків і зборів. Серед них: «поплужне» 
(поземельний податок від кожного плуга — сохи); «корм» (на харчування ханських 
військ і урядовців); «ям» (конфіскація коней, волів і обов’язок надавати власних 
тварин для перевезення ординців); «вихід» або «царева данина» (збір до 
особистої казни хана); «почесть» (податок для родичів хана, емірів, чиновників) 
тощо. 

Окремим болючим для населення видом здирства стала «тамга» (татарська назва 
мита). Її стягували наставлені баскаками чиновники на дорогах, річкових 
переправах, базарах і біля міських воріт. Тамга становила десяту частину 
продовольства та інших товарів, що перевозилися (переносилися) купцями чи 
селянами на продаж або для власного споживання. Саме від слова «тамга» 
походить встановлений татаро-монголами термін штрафного стягнення 
«протамож’є» (ухилення від сплати тамги). Звідси й деривати «таможня», 
«таможенник» (рос.) тощо. 

Частина податків сплачувалася натурою (зерном, худобою, сіном, медом) або 
гривнями чи ваговим сріблом, яке особливо цінувалося ординцями. Хани та їхні 
підручні практикували ще одну форму одержання податків: вони доручали 
стягувати мито й усілякі побори орендарям — посередникам, а то й удільним 
князям за відповідну, заздалегідь заплачену їм суму. Як писав 
Михайло Грушевський, такі посередники старалися «... з можливо більшою 
надвишкою вернути свої гроші, а татарське правительство закривало очі на їхнє 
надужиття, аби не відібрати у таких й інших подібних охоти до таких винаймів 
надалі». За свідченням Ніконівського літопису, часом самі князі у своїх князівствах 
збирали дань і відвозили в Орду. Всі ці «відкупники»-посередники вирізнялися 
особливою жорстокістю та свавіллям. 

Ординці запровадили ганебну практику затвердження удільних князів з виданням 
їм так званого ярлика на володіння певною землею (волостю, округою, 
князівством). Претенденти на княжий стіл з дорогими подарунками змушені були 
їхати до столиці Орди — Сараю й під час грубого язичницького церемоніалу 
визнавати себе васалами хана, клястися йому у вірності та покорі. Неприйнятна 
для християнина участь у поганському ритуалі, а головне — вимога визнання хана 
«своїм батьком», викликала справедливе обурення ханських «гостей», що часом 
вартувало їм життя. 

«Татарські села» 

Довгий час в російській, польській і навіть в українській історіографії панувала 
версія про повне запустіння України після татарської навали. Нібито всі міста 
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були зруйновані, села попалені, а населення втекло - переважно на Суздальщину. 
Таким чином встановлювана "приємність" - наступність Суздальщини, а за нею 
Московщини від України, мовляв, не лише князівська династія, а навіть людність 
прийшла з України. 

 

Першу підставу для цього подали літописи, які в сильних виразах описували 
спустошення України ("учиниша землю пусту"; "в місті не зосталося живої душі"; 
"держава Київська ні во що обратиша"). Не зважаючи на те, що в різних джерелах, 
як і раніше, згадується і міста, і людність України, стара польська і російська 
історіографія прийняли на віру ці гіперболічні вислови літописів. 

У середині XIX ст. польський історіограф М. Грабовський доводив, що спустошену 
Україну залюднило польське селянство. М. Максимович подав суттєву критику цієї 
теорії. 

В історіографії довгий час панувала теорія запустіння України й міграції людності 
на північ. В. Ключевський наприкінці XIX ст. писав, що "Подніпров'я на довгі часи 
стало пустелею з бідними рештками давньої людності", бо, мовляв, основна її 
маса емігрувала на захід - до Галичини та на північ - до Суздальщини. 

З'являються теорії, автори яких намагаються довести, що Україна за 
великокнязівської доби була залюднені великоросами, які по татарській навалі 
перейшли на Суздальщину, а по-дніпрянські землі колонізували українці з 
Галичини. Цю теорію на початку XX ст. відновив академік О. Соболевський. М. 
Грушевський не припускав можливосте повного спустошення України. 

Він гадав, що людність південної України ще під час половецьких нападів 
призвичаїлась рятуватися від ворога у лісах, ярах, болотах та печерах і, коли 
минала небезпека, верталася додому й відкопувала заковане добро. Жодних 
підстав вважати, що людність України тікала на Суздальщину - нема. 

Інша справа - еміграція боярства: воно мало для цього підстави вже в XII ст. у 
зв'язку з занепадом державного життя в Україні і розкладом дружинного устрою та 
двірського життя. 
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Могли емігрувати - духовенство, яромисловці, купецтво, але сільська маса не 
мала для цього підстав. Тож нема сумніву, що до-татарська людність задержалася 
в лісовій смузі - в полянсько-деревлянському та сіверському Поліссі. Там не було 
жодної небезпеки і там в народів збереглися прикмети до-татарських часів. 

В південній частині України, яка найбільше потерпіла від татар, залишились 
топографічні і хореографічні назви до-татарських часів, а це свідчить, що зміни 
населення не було. 

Татари, провадячи боротьбу з князями, намагаючись ослабити їх, 
використовували для цього сільські маси. Багато було випадків, коли вони 
переводили сільську людність безпосередньо під свою владу, доручаючи їй "сіяти 
пшеницю та просо". 

Таким чином постали так звані "татарські села" і "татарські люди". На ґрунті 
порівняльної забезпеченості "татарських людей" та "татарських сіл" в Україні 
почався анти-князівський рух: опинившись без князя та його урядовців, деякі села 
цілком задовольнялися своїм становищем - залежністю безпосередньо від татар і 
працею на їхні замовлення. Найсильнішим був цей рух на Західній Україні, 
зокрема у так званих полоховцях: так називали населення між рр. Богом та 
Случчю. 

 

ДЕ ПРАВДА, А ДЕ РОСІЙСЬКА ВИГАДКА? 

Нещодавно вийшла з друку книга українського історика Володимира 
Білінського “Україна-Русь”. Більша її частина присвячена татарському 
періоду в історії України від Батиєвого походу 1240 року до битви на Синій 
Воді в 1362 році. Оь що він стверджує: 

- Росіяни вигадали це, щоб хоч якось пов’язати свою історію з історією 
великого Києва. 

Батько Темуджина (у казахській вимові Теміршина) Єсюгей був ханом киятів. 
Матір’ю – Оян із роду меркитів. Жінка Чингісхана – Борте – була з казахського 
роду кониратів. Всі сини покорителя світу носили тюркські імена. Сам Чингісхан 
(Шингисхан) казахською означає “світлосяйний хан”. У монголів ні тоді, ні досі не 
було таких імен. Слово “хан” теж виключно тюркське, а не монгольське. Монголи 
своїх правителів називали титулом “контайчі”. Обирали Чингісхана на звичайному 
казахському курултаї. У монголів такого слова немає. Лише казахи, які сповідували 
тенгріанство, ховали своїх покійників у таємних місцях, про які мало хто знав. Про 
цей звичай писав європейський посол до Золотої Орди Плано Карпіні. Він бачив 
цей обряд. У ті часи монголи відвозили своїх померлих на кладовище й 
лишали там під відкритим небом. 

Сучасні генні дослідження стверджують, що монголи і тюрки – цілком різні народи. 
У Казахстані розкопали могилу старшого сина Чингісхана – Джучі. Генне 
дослідження його останків підтвердило цю істину – у роду Джучі зовсім не 
було монголів.Тим більше, на всіх старовинних європейських картах ніколи не 
писали “Монголія”, а завжди “Татарія”. 
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Звідки тоді взялися монголи? 

– Такий термін з’явився в російській історіографії в 1823 році. Росіяни приховували 
цей факт аби не зізнаватися в тому, що свого часу їх підкорили казахи, які згодом 
увійшли до Російської імперії й були підлеглими російських царів. Тому всю славу 
завойовників віддали далеким монголам. 

У всіх підручниках історії пишуть, що взимку 1237-38 років татари 
підкорили Північно-Східну Русь, взявши штурмом міста Рязань, Володимир-
на-Клязьмі, Суздаль, а вже потім у 1240 напали на теперішню Україну. 

– Ніякої Північно-Східної Русі ніколи не існувало в природі. Це все вигадки 
імперських істориків. Від царя Петра І до Катерини ІІ вони вивезли і сфальшували 
багато руських літописів з однією метою: прив’язати землі сучасної Росії до 
Київської Русі й самого Києва. 

Західні джерела, куди не добралися росіяни, нічого подібного не 
стверджують. Посол французького короля до хана Батия Гійом де Рубрук у 1253 
році каже, що за Доном закінчувалися кордони Русі. На північний схід від цих 
кордонів лежала країна Моксель. Крапка. Очевидно, там керували князі-русичі, 
яким не дісталося престолу на батьківщині. Раніше вони підкорили угро-фінські 
племена. Перші кроки робила православна церква. Але населення було всуціль 
угро-фінське. Саме на цю країну напав Батий взимку 1237-38 років. 

Чи є ще якесь підтвердження цього факту? 

– Так. Угорський монах-католик Юліан з місіонерською метою двічі подорожував 
на історичну батьківщину угрів – на територію теперішнього Башкортостану. Друга 
подорож взимку 1237-38 років застала його саме в країні Моксель. Він писав, що 
один володар цієї землі спробував сховатися від татарів і був убитий на річці Сіть. 
Інший здався і разом зі своїм військом брав участь у військовому поході на Європу 
1240-41 років. Загинув у Німеччині. Відтоді їхня земля увійшла до складу Золотої 
Орди й управлялася виключно нащадками Чингісхана. Свідчення монаха Юліана 
не видані в Росії досі. 

Як відбувався напад на Київську Русь? 

– Татарське військо йшло смугою шириною 150 кілометрів зі сходу на захід. На 
Лівобережжі впали міста Чернігів і Переяслав. 6 грудня 1240 штурмом був узятий 
Київ. Подальший рух війська хана Батия відбувався за маршрутом Київ – 
Колодяжин – Ізяслав – Володимир Волинський. А далі військо розділилося. Більша 
частина пішла в Угорщину, менша – в Польщу. Вже 2 січня 1241 року передові 
загони Батия були біля польського Сандомира. 9 квітня відбулася битва під 
Лігницею. Тобто з 6 грудня до 9 квітня татари здолали величезний шлях. 
Завойовувати Русь вони просто не мали часу. Татари приступом узяли кілька 
міст, (Ізяслав, Володимир, Галич) але завойовувати країну в широкому розумінні 
цього слова не стали. Десятки руських міст Батий не руйнував, а оминув. Тому 
мова йде не про завоювання й підкорення, а про військовий марш територією 
України. 
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Як вам таке подобається? Мертвий за московськими вигадками Київ був 
переповнений купцями зі всього світу. 

Погром хана Батия майже не зачепив Полісся і більшої частини Галичини. Він 
повністю оминув тогочасне Поділля. Натомість у країні Моксель татари місяць 
штурмували “зле місто” Козельськ і втратили там кількох царевичів-огланів. Оце 
було класичне завоювання території. 

Що було після завершення походу? 

– Татари не мали сили підкорити й утримувати європейські країни. Ні в Русі, ні в 
Польщі чи Угорщині не залишилося окупаційного татарського війська. Старі руські 
землі за винятком Сіверщини (Чернігівське князівство) і Переяславщини 
залишилися незалежними державами і керувалися старими князями. Галицько-
Волинське князівство з Києвом включно жодного дня не входило до Золотої Орди. 
Кордон із татарами проходив Дніпром на сході і річкою Синюха на півдні. Володарі 
Русі не їздили в Орду по ярлики на князювання. Ханських баскаків у 1246 році в 
Русі не було. Те саме стосується Польщі й Угорщини. На противагу Русі країна 
Моксель увійшла до Золотої Орди й поділялася на кілька улусів. У цій країні могли 
правити лише царевичі з роду Чингісхана. Рюриковичів на той час знищили. 

Але російський історик Карамзін писав, що Батий нібито віддав 
Олександрові Невському Київ.  

– Черговий московський міф. Батий віддав, а так званий Олександр Невський не 
прийняв. Порушив ханську волю. Між тим, за законами Чингісхана за таке 
самоуправство карали смертю. Послухаємо краще свідків тих часів, які залишили 
документальне підтвердження. Ось посол папи Римського Плано Карпіні пише, що 
в 1246 році в Києві були купці з Константинополя, Бреславля, Польщі, Генуї, 
Венеції, Пізи, Акри, Австрії і багато інших. Як вам таке подобається? Мертвий за 
московськими вигадками Київ був переповнений купцями зі всього світу. За 
свідченням Плано Карпіні в 1245-47 роках владу в Києві очолював тисяцький 
Данила Галицького, який разом із київськими боярами правив містом. Кілька татар 
зустріли лише в Каневі, але в місті мешкали русичі. Перша татарська застава на 
території України 1246 року розташовувалася в районі сучасного Дніпропетровська 
і прикривала переправу через Дніпро. Хто бажає пересвідчитися, раджу 
звернутися до мапи шляху Іоанна де Плано Карпіні. Ніякого так званого Невського 
в Києві не було і бути не могло. Росіяни вигадали це, щоб хоч якось пов’язати 
свою історію з історією великого Києва. 

Справжню біографію Олександра Невського мало хто знає. 

– Дійсно. Його батько Ярослав Всеволодович володарював у країні Моксель. Під 
час навали татар опору не чинив і здався. За звичаєм татар віддав заручником в 
Орду старшого сина Олександра. Російський історик Лев Гумільов стверджує, що в 
Орді Олександр побратався з сином Батия Сартаком. “Юнаки різали вени, 
змішували кров із кобилячим молоком і ставали побратимами. Таке побратимство 
вважалося міцнішим, ніж родинне”. 

Плано Карпіні стверджував, що зустрічав в Орді сина князя Ярослава. Мабуть, 
Олександр постійно перебував в Орді. Участі у приписуваних йому Невській битві 



Монголо-татари на Волині 
Савчин О.М. – дослідник Волинського краю 

24 
 

та Льодовому побоїщі не брав. Був знищений ханом Берке після смерті побратима 
Сартака. 

Але ж Данило Галицький теж їздив на поклон до хана… 

– Так, але аж 1250 року. Він відвідав лише Сарай-Бату і не їздив до ставки 
Великого хана в Каракорум. Це знаменно, бо всі васали Золотої Орди змушені 
були вирушати в столицю держави Чингізидів. Чого зробили виняток для Данила 
Галицького? Це не ханська забаганка. Данило був володарем незалежної 
держави. Не забуваймо: в ті роки польські й німецькі князівства та Угорське 
королівство після страшного татарського погрому 1241-42 років мріяли про 
реванш. Тому Володарі Золотої Орди діяли за правилом: “Ворог мого ворога – мій 
друг”. Ось чому Данила приймали за найвищим державним етикетом, пригощаючи 
“царським напоєм” – чорним кумисом. Через 10 років через Русь із 
військом проходив татарин Бурундай. Він звернувся до Данила: “Я іду на Литву. 
Якщо ти спільник, ходи зі мною”. Так звертаються не до васала, а до союзника. 
Очевидно, перебуваючи в Орді, Данило Галицький змушений був прийняти на 
себе деякі принизливі зобов’язання: не створювати загрози Орді та підтримувати її 
експансію в Європу. Слід зважати, що про подорож Данила пишуть всуціль 
сфальшовані Росією так звані літописні зводи. А ось польський монах Бенедикт, 
що теж був в Орді, про поїздку Данила Галицького до Батия не згадує взагалі. 

А є додаткові свідчення стародавніх істориків, які підтверджують 
незалежність Русі? 

– Так. Анонімний іспанський автор 14 століття написав трактат: “Книга знань про 
всі королівства, які є у світі”. Він пише: “Залишивши Польське королівство, я 
прибув до королівства Львів, яке німці називають Лємберґ. У ньому нараховується 
5 великих міст: Львів, Київ, Володимир, Пінськ і Сівер”. (мова йде про Новгород-
Сіверський). Натяків про належність Галицько-Волинського князівства до Татарії 
не було. 

Коли Русь-Україна остаточно позбулася татарського впливу? 

– Історики сперечаються досі. Одні називають дату 1320 рік, коли литовський 
князь Гедимін підкорив своїй владі Київ. Інші називають 1362 рік, коли Ольгерд 
розбив татар на Синій воді й звільнив усю землю аж до Чорного моря. Швидше за 
все, саме в 1320 році починалися зав’язуватися союзницькі стосунки між Україною 
та Великим Князівством Литовським – державою литвинів і білорусів, які згодом 
вилилися в об’єднання в одну державу. Орда тиснула на прикордонні землі. Руські 
князі шукали союзника. І знайшли його в особі Гедиміна. Між Ордою з одного боку 
та об’єднаним русько-литовським військом відбулося три битви. У вирішальній на 
річці Ірпінь перемогли литовці й русичі. Згодом Гедимін полишив Київ руським 
князям. Звісно, говорити про повне об’єднання Русі з Литвою після 1320 року дещо 
зарано. 

Київське князівство надалі входило до Галицько-Волинської держави. Але вплив 
литовських князів на Київ посилився, а Орди – впав. Остаточно “мати міст руських” 
була приєднана до Великого Князівства Литовського в 1350-их роках. Відомо, що 
саме тоді наступник Гедиміна – Ольгерд ув’язнив і тримав у полоні в Києві 
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високого ординського чиновника – московського митрополита Алексія. Це було ще 
до битви на Синій воді в 1362 році. 

У радянські часи про цю битву мало що знали. 

– Битву на Синій воді замовчували, бо вона заважала насолоджуватися 
вигаданою Куликовською битвою, яка нібито “поклала край монгольському ігу”. 
Були знищені свідчення про місце битви. А збірник документів – Литовська 
метрика – була викрадена Росією і досі захована до таємних сховищ. На вимогу 
незалежної Литви Росія відмовилася повернути ці папери. 

Де відбулася битва? 

– Одні історики вважають, що вона сталася на березі річки Снивода у Вінницькій 
області. Інші – що біля Торговиці Кіровоградської області на березі річки Синюхи. 
Я вважаю, що бій відбувся на півдні Київщини біля села Бране Поле 
Богуславського району. В історії села залишилась згадка про перемогу 
литовського війська над татарами. Битва була в урочищі Черкес-долина. Тут же 
залишилися сліди так званої Саур-могили, де татари поховали свої мертвих. Саме 
в тому місці протікає річка Боярка – притока Гнилого Тікича, що, у свою чергу, 
впадає в Синюху. У старовину річки не ділили на притоки. Синюхою називалася 
не сучасна річка, після злиття Гірського та Гнилого Тікичів та Висі. Початком річки 
вважався Гнилий Тікич у верхній його течії. На старовинній карті виданій в 
Амстердамі в 1630 році річка Синя Вода тягнеться ледь не до сучасного 
Житомира. Отже весною 1362 року Ольгерд вирушив із Вітебська за маршрутом 
Орша – Могильов – Гомель – Чернігів – Київ. Провівши ґрунтовну розвідку, і, 
переконавшись у слабкості суперника, вирушив у напрямку Київ – Обухів – 
Богуслав – Звенигородка. Проти них вийшли 30 тисяч війська під 
началом татарських ханів Кутлубуги, Хаджибея та Дмитра. Тут цікавий хан 
Дмитро. У ті часи іншого володаря з таким іменем окрім так званого Дмитра 
Донського не було. Але на той час він мав лише 12 літ. Від його імені правив 
митрополит Алексій, який і послав військо проти ненависного йому Ольгерда, що 
колись тримав митрополита в тюрмі. Литовська армія налічувала 40-50 тисяч осіб. 
Витримавши напад татар, Ольгерд перейшов у контрнаступ і розгромив ворогів. 
Цим самим усій Європі було продемонстровано, що татар можна перемагати й 
відбирати захоплені землі. 
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Між тим російські історики вважають, що битва на Синій воді це якраз і є 
Куликовська битва. Мовляв, там ідеться про перемогу русичів, а не 
литовців. 

– Як вони самі кажуть: “Наглости им не занимать”. Нагадую, що до 1721 року, 
тобто часів Петра І, усі сучасні “русские” були знані світу як московити і ніхто їх 
“русскими” не називав. Усі старовинні документи Московії аж до середини 15 
століття писалися уйгурською мовою, яка була державною в Орді. Подорож 
Афанасія Нікітіна теж написана нею. На знаменитій карті Мартіна 
Вальдземюллера 1507 року Московія, Крим, Казань, Астрахань і Сибір показані 
єдиною державою. Над нею написано “Татарія” і майорить прапор із татарською 
тамгою – знаком роду. На його ж карті 1513 роду вже позначено розпад Золотої 
Орди. 

Литовські і німецькі літописи іменували Галицьких і Волинських князів “князями 
всієї землі Руської”. Про Московію до 16 століття ніхто мови не вів як 
про самостійну державу. Навіть у царській Росії 19 століття цього не 
заперечували. Московія залишалася в складі Орди на правах рядового улусу. 

І останнє. Куликовська битва була насправді? 

– Ні. “Битва з Ордою – суцільні вигадки московських істориків. Річ у тім, що восени 
1380 року відбулася битва між ханом Тохтамишем та Мамаєм, який узурпував 
владу в Золотій Орді. Мамай програв і був страчений в листопаді 1380 року. 
Провести дві битви впродовж осені він просто не міг. Стверджується, що після 
нібито поразки на Куликовому полі 8 вересня, Мамай встиг знову зібрати армію 
для битви з Тохтамишем. Світовій історії 14 століття невідомо, щоб полководець, 
програвши одну битву, зібрав нове військо і провів ще одну битву такого масштабу 
(армія більше 100 тисяч). Карамзін писав: “Уздовж 10 верств лилася кров християн 
та невірних. Число всіх убитих сягало двохсот тисяч”. 

Але сучасні російські історики розуміють абсурдність таких тверджень. Працівник 
російського Державного Історичного музею Михайло Гоняний заявив, що “число 
учасників битви сильно перебільшено. З обох боків було від 5 до 10 тисяч 
осіб. Битва тривала 15 хвилин. З’їжджалися кілька десятків вершників, рубалися, 
хтось падав, а на зміну йому виїжджали інші”. Від таких уточнень члена Верхньо-
Донської експедиції Державного Історичного музею всі “творці” Куликовської битви 
від Петра І і Катерини ІІ до Сталіна та Солженіцина перевернулися б у своїх 
трунах. 

Адже, якщо  слідувати російській версії, то виходить нісенітниця. Після «поразки» 
від Дмитра Донського, згідно з російськими літописами, Мамай «був розбитий», 
втративши у битві 150 тисяч чоловік. Постає питання: яким таким ЧУДОМ через 
два тижні Мамай знову знаходить ще 150 тис. чоловік свіжого війська для битви з 
Тохтамишем? 

Дійсно, фантазія російских літописців не знає меж, бо деякі доводять цифру 
загиблих татар до 800 тис. чоловік! Нам з історії відомо, що битви подібних 
масштабів з втратою 150 тис. військ відображаються в житті країни на століття! 
Тому що відшкодувати втрати настільки величезної кількості воїнів неможливо 
навіть за одне покоління – 25 років. 
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Приміром «навала монголів» на Русь здійснювалася лише 40 тисячним корпусом 
(чотири тумена), більше монголи фізично не могли виставити! 

Так і тут. Мабуть вся армія Мамая, яку він міг мобілізувати з усього свого улусу, не 
могла перевищувати 60 тисяч чоловік. Як і, до речі, армія Донського. Математика 
утримання людей і коней протягом тривалого часу, в польових умовах, не 
допускає більшої кількості. А в самій сутичці, мабуть, брало участь не більше як 40 
тисяч чоловік з кожного боку! 

Потрібно також зауважити, що на той час армія татар, русичів і московитів – це 
тяжка панцирна кіннота з панцирними вершниками, з вкрай незначною кількістю 
піхоти на возах. Та й то в допоміжних частинах. 

Так що бажання видати бажане за дійсність зіграло з літописцями Кремля злий 
жарт. При цьому вони ні слова не сказали про те, Великий князь Литовський 
Ягайло, який був союзником Мамая, але не встиг з’єднатися з ним, сам після 
«Мамаєвого побоїща» розбив війська «переможця» Дмитра Донського! Адже 
військо «переможців Мамая» так і не повернулося додому в Московщину з 
«успішного походу». Воно було побите Ягайлом.  
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