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П.В. ТОМІЛОВПЧ

НАДДНІПРЯНСЬКА ЛАНКА ТОРГОВОГО ШЛЯХУ 
СХІД-ЗАХІД В XIII - СЕРЕДИНІ XVI СТ.

In the Late Middle Age trade continued t o  play important part o f the economic l i f e  o f the righ t bank o f the 
Dniper. The sp e c ific  feature o f  trade development o f th is  region has dim inutive trading character.

The a r t ic le  analyses development stages o f  relations o f Southern Kiev lands and c it ie s  o f  Northern Black Sea 
region during the period from the mid o f  ХШ  century up to  the mid o f  XVI century. There was made the conclusion 
that trade went through d if f ic u lt  development, they were the rises and the fa lls , the character was changing from 
Asia to  Europe, the leader changed -  f i r s t  Italians, then -  Turks. Both o f them were interested in  the development o f 
wide trade relations o f the region. The Kiev s lands mostly play the part o f  interm ediary and im porter o f fur. The 
p r in cip a lly  mediatory character o f  the trade and absence o f  p ro jection ist p o licy  from the government became a 
reason fo r  the weakness o f Southern Russian merchants, yet fo r  the times o f Old Russian State, the end o f  XII century 
-  the beginning o f  ХШ  century.

The same situation  survived a t the times o f Late Middle Ages. There were the cu t-o f f  o f  turnpike and 
sorrow fully known Black Waylay near the South o f Kiev. Therefore, th is  te rr ito ry  was situated on the crossroads of 
the main trade ways and ways o f nomads bandit campaigns. This fa cto r  played the great ro le  in  i t s  h is tor ica l 
destiny and greatly  influenced on p o lit ica l , economic and ethnic development.

Проблемам, пов’язаним з розвитком торгівлі, 
її місцем в економічному житті давньоруської дер
жави, локалізацією торгівельних шляхів у цю добу, 
присвячені праці М.Я.Арістова, В.О.Ключевсько- 
го, В.Г.Василевського, Б.О.Рибакова. В.П.Даркеви- 
ча, М.Ф.Котляра, В.М.Зоценка та ін. Вони дово
дять високий рівень розвитку торгівельних відно
син, як на нижній ланці, тобто товарообмін-торгів- 
ля між міським центром та сільською околицею, 
середній - економічні зв’язки між окремими регіо
нами (наприклад. Києва зі Львовом. Володимиром 
Волинським та Володимиром на-Клязмі тощ о) і 
вищій - контакти з західноєвропейськими, арабсь
кими країнами та Візантією.

Дослідники неодноразово підкреслювали особ
ливе значення для Русі міжнародної торгівлі, в якій 
вона, перш за все, виконувала посередницьку роль, 
являючи собою  зв'язкову ланку між Сходом та За
ходом. Так було в часи активного функціонування 
“ Ш овкового шляху” в VIII-IX ст., шляху “ з варяг в 
греки” в Х -Х І ст. і в період пізнього середньовіччя.

В кінці XIX  ст. В.О.Ключевським була вислов
лена думка про те, що внаслідок зміни міжнародної 
обстановки відбувся занепад торгівлі Києва в 
сер.XII ст. Причинами цього явища він вважав: 
походи турків-сельджуків та руйнування ними 
арабських країн, що відрізало ряд східних держав 
від Русі; прихід в XI ст. в південноруські степи, че
рез які проходили торгівельні траси, ворожих до Русі 
половців, що ще більш ускладнило зв’язок; поява 
на Чорному морі італійських купців, які склали серй
озну конкуренцію руському купецтву; зміни торгі
вельних шляхів внаслідок хрестових походів -  вста
новлення прямих контактів між Західною Європою 
та країнами Ближнього Сходу, оминаючи Київ; 
поява інтересу до хутра (довгий час вважалося, що 
пріоритет в цій галузі належав Північно-Східній 
Русі). Падіння ж Константинополя під ударами хре
стоносців в 1204 р. остаточно паралізувало києво- 
візантійську торгівлю [Ключевский, 1988, с. 284-286]. 
Цю ж думку в кін. 40-х - 50-х рр. відстоював Б.О. 
Рибаков [Рыбаков, 1948, с. 318]. Завдяки цим вче
ним дані погляди надовго вкорінилися у вітчизняній 
історіографії.

А  між тим, письмові джерела (наприклад, кар
та Ідрісі 1154 р., введена у науковий обіг тим же 
Б.О.Рибаковим [Рыбаков, 1952]), а особливо архе
ологічні дослідження (матеріали розкопок в Києві

за останні 20 років [Голочко. Ивакин, 1986, с. 252. 
271; Толочко, 1983; Стародавній Київ, 1993]) дово
дять, що найбільшого економічного розвитку Київ 
досяг саме в XII - на поч. XIII ст. і торгівельні зв’яз
ки його в цей час були широкими і активними.

Розвитку торгівлі Київщини в післямонгольсь- 
кий час і період пізнього середньовіччя спеціальних 
праць не присвячено, але окремі питання, пов'язані 
з широким колом проблем економічного розвитку і 
ролі в ньому торгівлі, висвітлюються в працях О.Ан- 
дріяшева [Андріяшев, 1926], О.Верзилова [Верзилов, 
1892], П .Г .К лепатського [Клепатский, 1912], 
М.Ф.Котляра [Котляр, 1971]. Цим же питанням при
діляється увага в грунтовному дослідженні М.Гру- 
шевського [Грушевський, 1995]. Останнім часом з’я
вився збірник документів, присвячених висвітленню 
розвитку торгівлі в Наддніпрянщині та Волині в XIV 
- сер. XVII ст. [Торгівля на Україні, 1990] та стаття 
О.Сидоренко [Сидоренко, 1994, с. 29-45].

Загалом, дослідники сходяться на думці, що 
пограбування міст і земель кочовиками під час 
монгольського нашестя зруйнувало їх господар
ство, зменшило кількість населення Подніпров’я. 
Монгольське завоювання призвело до розриву тор
гівельних зв’язків Русі як з Заходом, так і зі Сходом, 
що стало причиною занепаду руської торгівлі у 
другій половині XIII ст. [Каргалов, 1967, с. 205] Від 
сер. X IV  ст. починається поступове економічне 
відродження, незважаючи на набіги орд зі Степу, 
які гальмували розвиток господарства, негативно 
впливали на природний приріст населення. Таке 
уявлення є найбільш поширеним при характерис
тиці економічного розвитку Подніпров’я кін. XIII- 
поч. XIV  ст. у вітчизняній історичній літературі. 
Треба зауважити, що існує інша точка зору (загаль
на, без прив’язання до будь-якого регіону): істори- 
ки-сходознавці (В .В.Бартольд, Ф.І.Успенський) 
відзначали, що в зв’язку зі створенням Монгольсь
кої імперії відбувається активний розвиток руської 
зовнішньої торгівлі взагалі і особливо Східної Євро
пи з країнами Середнього та Ближнього Сходу. Яка 
з двох точок зору має більшу рацію?

Звернемося до джерел. Щ одо внутріш ньої 
торгівлі, її підставової ланки - товарообмін-торгів- 
ля між ремісничими містами та сільськогосподар- 
чою околицею - то в цій галузі в нашому розпоряд
женні перш за все археологічні джерела. Помітне 
кількісне зменшення селищ та, особливо, міст, які

Томілович Л .В. - аспірантка історичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка.
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були центрами ремесла, свідчить про певні регре
сивні тенденції в економіці регіону. Так, на Пороссі 
були зруйновані найбільші міста - Родень, Торчеськ. 
Протягом кін. XIII - X IV  ст. на селище перетворив
ся Ю р’їв. Г.А. Федоров-Давидов відзначає, що в 
післямонгольський період на П ороссі не відомо 
жодного кочівницького поховання з монетами, що, 
на його думку, дає підстави говорити про занепад 
економічного життя кочовиків цього регіону [Фе
доров-Давыдов, 1966, с. 216]. Останнє, на наш по
гляд, пов’язане з перехідним етапом в житті тюр
кського населення, яке залишилося на Пороссі: 
відбувається перехід до землеробства ]  промислів, 
можливо присадибного скотарства. Його причи
ною, в свою чергу, стала криза напівкочового ско
тарства, викликана відкочуванням основної маси 
Чорноклобуцького союзу в Подністров’я та Повол
жя. Щ одо розвитку землеробства, то в зв’язку зі 
зменшенням також слав’янського населення і в цій 
галузі спостерігається певний спад.

Внаслідок вищезгаданих причин, господарство 
набуває більш замкнутий, натуральний характер. 
Таким чином, торгівля міста з селом,а також обмін 
продуктів тваринництва на плоди землеробства, на 
наш погляд, знаходились в занепаді. Такий стан 
речей тривав принаймні до поч. XIV ст.

Стосовно розвитку зовнішньої торгівлі, маємо 
писемні свідчення. В 1246-1247 рр. Плано Карпіні, 
прямуючи як папський посланець до Орди через 
Київ та назад, зустрів тут багато іноземних купців 
- “ Михайло Генуезький, а також Ворфоламей, Ма- 
нуїл Венеціанський, Яків Реверій з Акри, Микола 
Пізанський; це найбільш головні. Інші, найменш 
важливі, суть: Марк, Генріх, Іоанн Вазій, другий 
Генріх Бонадіес, Петро Пасхамі; було ще багато 
інших, але їх імена нам не відомі [Плано Карпини, 
1957, с. 82]. Тобто, щонайбільше через п’ять років 
після монгольського походу на Поросся та Київ, 
міжнародні торгівельні контакти були відновлені. 
Інший мандрівник, Вільгельм Рубрук, який відвідав 
Солдаю (Судак) в 50-ті рр. XIII ст., застав там до
сить велику колонію руських купців і свідчить, що 
найбільш поширеною їх спеціалізацією була торгі
вля хутром [Вильгельм Рубрук, 1957, с. 86-87]. В. 
Сироєчковський вважає руських купців, які в другій 
половині XIII ст. привозили хутра в Крим, вихід
цями з південних князівств і зазначає, що “ для XIII 
в. с несомненностью устанавливаются связи Суро- 
жа с Юго-Западной Русью” [Сыроечковский, 1935, 
с. 15]. Роль Києва, як бази створення товарних за
пасів хутра з найдавніших часів ( принаймні, з IX 
ст., коли сюди звозилось зібране першими київсь
кими князями “ полюддя”) і до періоду пізнього се
редньовіччя, визначає інша дослідниця, О.Ф.Сидо- 
ренко [Сидоренко, 1994, с. 33-34]. Вона, проаналі
зувавши товарний склад давньоруської торгівлі 
різних напрямків, дійшла до висновку, що хутра 
являли собою  основний еквівалент товарів півден
ного походження і місцевого виробництва.

Отже, маємо докази ш видкого відновлення 
міжнародної торгівлі в сер. XIII ст., а досить велике 
скупчення окремих нумізматичних знахідок та 
скарбів у Нижньому П ороссі, де пролягав шлях 
Крим - Київ, свідчить про її активність [Данилевич, 
1895, с.3-7; Козубовский, 1992, с. І ЗО-148].

Читаючи мемуари Плано Карпіні або ознайом
люючись з матеріалами археологічних досліджень, 
які фіксують значні колонії іноземних купців у вели
ких руських містах, що особливо розростаються в 
XII ст., впадає в око велика чисельність іноземного 
купецтва. О.Ф. Сидоренко пояснює це переважно 
транзитним характером південноруської торгівлі. В 
Х-ХІ ст. нагромадження у Києві (по дорозі між Схо

дом та Заходом) товарів візантійського, чорноморсь
кого асортименту забезпечувалось головним чином 
руськими купцями - “ гречниками” , організованими 
в могутню корпорацію [Сидоренко, 1994, с.32]. Ево
люція торгівлі складового типу сприяла виникнен
ню в місті колоній іноземних купців, своєрідних се
редньовічних товарних баз і торгівельних представ
ництв різних країн, що дозволяло купцям гаранто
вано закуповувати в Києві товари різного походжен
ня, не вдаючись до більш далеких подорожей за ними.

На нашу думку, одним з факторів, чому руське 
купецтво у Києві з XII ст. почало поступово втра
чати домінуюче положення, була відсутність князі
вської династії. Часто змінюючи один одного князі 
з різних гілок династії Рюриковичів не завжди мали 
контакт з місцевим купецтвом і не переймались його 
проблемами. Тобто, основними причинами посту
пової втрати лідерства руського купецтва були пе
реважно транзитний характер південноруської 
торгівлі та відсутність протекціоністської політики 
уряду.

Імовірно, цей процес активізувався після Батиє- 
вого погрому. “ Гречники” , як найбагатший торгі- 
вельний прош арок постраж дали найбільше. 
Арабський історик Ібн-ель-Асир свідчить, що ще 
після невдалої для русько-половецьких військ бит
ви на р. Калці в 1223 р. багато з руських іменитих 
купців переправились на кораблях в мусульманські 
землі, щоб врятувати свої багатства [Гизенгаузен, 
1884, с.63]. Ослаблення руського етнічного елемен
ту серед купецтва в ХІІ-ХІІІ ст. започаткувало пев
ну історичну традицію: в XIV-XVI ст. він також буде 
слабким, провідну роль в українській торгівлі 
відіграватимуть вірмени та євреї ( на Західній Ук
раїні, яка входила до складу Польщі з сер. XIV ст. 
ще й німці), які, скориставшись моментом, займуть 
вільну соціальну нішу - перші - в сер,- кін. XIII ст., 
другі -в в кін. XIV-XV ст. [Грушевський, 1995, с.8-9]

Таким чином, можна зробити висновок, що, 
хоча зовнішня торгівля Київської землі після мон
гольського походу 1240 р. була швидко відновлена 
та активно функціонувала, зиски від цієї торгівля 
одержували переважно іноземні купці та монгольсь
ка адміністрація, яка встановила митниці в півден- 
норуських степах (Тавань та, ймовірно, Черкаси), 
серед місцевої купецької корпорації руський елемент 
також втрачає свої позиції.

Розглянемо проблему розвитку торгівлі півден- 
норуських земель в XIII-XVI ст. з іншого боку - в 
руслі загальноєвропейських тенденцій, особливо в 
чорноморському басейні, що мало велике значен
ня, враховуючи переважно посередницький харак
тер цієї торгівлі.

Поросся було ланкою торгівельного шляху Київ 
- міста Північного Причорномор’я ( перш за все 
кримські, в період ХІ-ХИІ ст. Солдая ( Судак), з 
сер. XIII ст. - Кафа).

Зміни політико-економічної ситуації в Східно
му Середземномор’ї та суміжних з ним регіонах, які 
відбулись в XIII ст., зумовили зміну напрямків маг
істральних шляхів міжнародної торгівлі, що забез
печило Трапезунду, Тані і Кафі роль її головних 
посередницьких центрів [Карпов, 1994, с. 6].

В 1204 р. учасники Четвертого хрестового по
ходу оволоділи Константинополем. Процес втра
ти візантійською столицею ролі головного торгі- 
вельно-розподільного центру на Леванті, який роз
почався задовго до цього, завершився; рухнула і 
візантійська торгова монополія на Чорному морі, 
яка забезпечувалася контролем над протоками. І 
хоча Константинопіль після відновлення імперії в 
1261 р. залишався великим містом, колишнє зна
чення було втрачене назавжди. Провінційні міста
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(Трапезунд, Фесалоніки) перетягнули на себе час
тину його колишніх функцій. Конкуренцію їм скла
ли генуезькі та венеціанські торгові факторії на 
Середземному, Чорному та Азовському морях.

Особлива роль на Леванті належала в XIII-XV 
ст. Венеції. Саме вона в найбільшому ступені ско
ристалась наслідками Четвертого хрестового похо
ду для організації потужного колоніального доме
ну на Сході. Венеція разом з Генуєю стали східни
ми воротами Європи, найбільшими посередника
ми в торгівлі Заходу з Левантом [Соколов, І 963, с. 
55]. Освоєння Генуєю “ Великого моря” , як назива
ли італійці давній Понт Евксинський, було запо
чатковано Німфейською угодою 1261 р. з нікейсь- 
ким, потім візантійським, імператором Михайлом 
VIII Палеологом. З 60-х рр. XIII ст. починається 
інтенсивний процес генуезької, а з поч. XIV  ст. - 
венеціанської колонізації Причорномор’я [Соколов, 
1963, с. 57]. Особливо ця колонізація отримала по
штовх після “ відкриття” проток (тобто вільного 
проходу італійських судів в раніше закрите для них 
Чорне море), зруйнування монголами давніх тор
гових центрів Ближнього Сходу ( перш за все, Баг
даду, 1258 р.), загибелі останніх володінь хресто
носців в Сирії та Палестині (1291 р.) і папських за
борон на торгівлю з мамелюкським Єгиптом, що в 
цілому призвело до занепаду західноєвропейської 
торгівлі зі Східним Середземномор’ям.

Створення монгольських держав ( ільханів і 
Золотої Орди), які розповсюдили свою владу на ве
личезні території від Китаю до Чорного та Азовсь
кого морів, і в межах яких була створена найкраща 
на той час система комунікацій, що включала на
лагоджену ямську службу, супроводжувальні охо
ронні грамоти, мережу караван-базарів, інспекції. 
Все це зробило шлях з глибин Азії через підконт
рольну монголам територію найбільш зручним та 
безпечним [Карпов, 1994, с.8], підтримувало функ
ціонування, принаймні в кін. XIII - першій пол. XIV  
ст., трансазіатських торгових шляхів від берегів 
Чорного моря до Каспія, Ірана, Середньої Азії, Індії 
та Китая, сприяло посиленню значення азово- чор
номорських портів як головних центрів міжнарод
ної транзитної торговлі Західної Європи зі Сходом, 
Руссю, Закавказзям [Бадян, Чиперис, 1974, с. 175].

Дослідники визначають три етапи в розвитку 
північночорноморської торгівлі XIII - кін. X V  ст. 
Перший охоплює другу пол. XIII ст. - першу пол. 
XIV, другий триває з кін. X IV  до першої пол. XV, 
третій - 50-70 рр. X V  ст.[Еманов, Попов, 1988, с. 76] 
На першому етапі, завдяки підприємницькій діяль
ності Генуї та Венеції, чорноморська торгівля була 
виведена зі стану регіональної замкнутості і перей
шла в узгодження зі світовими торговими комуні
каціями [Еманов, Попов, 1988, с. 83]. Були встанов
лені торгівельні зв’язки італійських колоній з Рус
сю, Поволжям, Золотою Ордою, середиьоазійськи- 
ми містами, Кавказом, Єгиптом, Індією і Китаєм. 
Це був період найбільшого розквіту італійських 
факторій (перш за все Кафи та Тани).

З другої половини XIV ст. в зв’язку з загаль
ним погіршенням економічної кон’юнктури та кри
зою основних держав чорноморського басейну - 
Золотої Орди та держави ільханів - спостерігається 
спад в розвитку світової торгівлі. Економічна кри
за викликала ослаблення транзитної торгівлі, але 
привела до активізації регіональної, в якій брали 
участь як італійські, так і місцеві купці. На початку 
X V  ст. намітився короткочасний підйом, в цілому 
перша пол. X V  ст. характеризується поглибленням 
процесу регіоналізації. Італійський купецький кап
італ виявляє ознаки кризи, що зумовлено як внутр
ішніми закономірностями розвитку, так і причина

ми зовнішніми: розпадом Золотої Орди, яка забез
печувала сполучення зі Сходом, формуванням на
ціональних держав в Чорноморському басейні з 
власним купецьким станом і висуванням Турції як 
основної політичної та економічної сили на Чорно
му морі [Еманов, Попов, 1988, с. 85].

На третьому етапі, в 50-70-ті рр. X V  ст. відбу
лося замикання обміну рамками Чорноморського 
регіону. Прямі зв’язки з середземноморськими рин
ками втратили своє значення. Зовнішні контакти 
перемістились до кордонів регіону, розповсюдив
шись по всьому його периметру [Бадян, Чиперис, 
1974, с. 187]. Становище кримських міст, зокрема 
Кафи, різко погіршилось в зв’язку з захопленням 
Константинополя турками. Влітку 1455 р. турки 
осадили Боспор Фракійський, внаслідок чого жо
ден корабель не міг потрапити з Середземного моря 
до Чорного [Бадян, Чиперис, 1974, с. 189]. В 50-70- 
ті рр. діапазон торгівельних зв’язків Кафи звузив
ся, однак місто продовжувало торгувати з М ос
ковською державою, Південно-Західною Руссю і 
країнами Східної Європи. Більше того, в кін. X V  
ст. Кафа стає головним центром руської торгівлі в 
Причорномор’ї. Економічні контакти Кафи з М ос
квою, молдовськими містами, Львовом та Києвом 
продовжувались до захоплення Кафи турками у 
червні 1475 р. [Катюшин, 1998, с. 10 1]

Італійські факторії припинили своє існування, 
всі приморські міста та укріплення опинились у ру
ках турків. З цього часу починається четвертий пе
ріод в причорноморській торгівлі, в якому Київщи
на займала також певне місце. Османи переімену- 
вали Кафу на Кефе, зберегли за нею статус голов
ного торгівельного, адміністративного та політич
ного центру Криму та Причорномор’я. Кефе дала 
назву провінції, до якої входив південно-східний 
Крим та частина Тамані: Кафська ліва [Катюшин, 
1998, с. 121].

Таким чином, причорноморська торгівля в XIII- 
сер. XVI ст. пройшла складний розвиток, зазнав
ши піднесення і падіння, змінювався її характер - 
від трансакційного до регіонального, змінювався 
лідер - спочатку італійці, потім турки. І перші, і другі 
були зацікавлені у розвитку якнайширших торгі
вельних зв’язків у цьому регіоні.

Значне місце у торгівлі з чорноморськими міста
ми посідала Південна Русь, особливо, напевно, в 
період з 20-х до 70-х рр. X V  ст., коли кордони Ве
ликого князівства Литовського (до якого входили 
південноруські землі) розширились до берегів Чор
ного моря. Кафа постачала в цілий ряд європейсь
ких країн східні товари (візантійські килими, серед- 
ньоазійський шовк, спеції").

Один зі шляхів з Криму в країни Західної Євро
пи проходив через Київ. З Кафи вивозились на Захід 
руські хутра (як було зауважено, в кін. XIII- на поч. 
XIV  ст. головним поставником їх були південно- 
руські землі, пізніше до них приєдналися і північно- 
східні, але перші свого значення не втратили). Крім 
того, Кафа виконувала функцію концентрації про
дуктів промислів, аграрного та сільського госпо
дарств (як найближчої периферії, так і всього Чор
номор’я) з метою наступного експорту [Еманов, 
Попов, 1988, с. 77-79]. На першому місці було зер
но, за ним йшов віск (для свічного та паперового 
виробництва), квасці, бичі, баранячі та козлячі 
шкіри, риба. Якась кількість зерна періодично за
куповувалась в Подніпров’ї, але загалом цей регі
он становив для кримських факторій інтерес як 
імпортер хутра.

У зв’язку з економічним розвитком італійських 
колоній (особливо Тани та Кафи) постає питання, 
пов’язане з работоргівлею. У  вітчизняній історіо
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графії вкорінилася думка про масові втрати насе
лення Середнього Подніпров’я протягом всього пе
ріоду X lll-cep.XVI ст. (і далі, до кін.ХУІІІ ст., до 
часу перемог у російсько-турецьких війнах та при
єднання Криму до Російської імперії) внаслідок та
тарських набігів, захоплення ясиру та продаж його 
в чорноморських портах з метою подальш ого 
відправлення в країни Сходу (Сірія, Єгипет) та За
хідної Європи (переважно до Італії та Іспанії) [Ба- 
дян, Чиперис, 1974, с. 178-179] .

Дійсно, роль Кафи в експорті рабів була особ
ливо велика, що зумовлювалось її монополією на 
транспортування невільників, гарантованою уго
дами з місцевими правителями [Еманов, Попов, 
1988, с. 82]. Згідно з актами канцелярій Тани та 
Кафи, вивозилося в середньому до 2 тис. чоловік 
на рік [Еманов, Попов, 1988, с. 82]. Але серед них 
русинів було дуже мало. Більшість рабів належало 
до адиго-черкеської народності. В актах купівлі- 
продажу також згадуються абхазці, лезгіни, тата
ри, русини [Бадян, Чиперис, 1974, с. 179]. Крім того, 
до обов ’язків католицького єпископа Кафи входив 
нагляд за тим, щоб звідти не вивозилися раби-хри- 
стияни [Еманов, Попов, 1988, с. 82]. У другій поло
вині XIII ст. найбільше вивозилося половців.

Ситуація дещо змінюється в кін. X V - першій 
пол. XVI ст. у зв’язку зі створенням Кримського 
ханства, яке не мало постійних прибутків, як Золо
та Орда, у вигляді данини чи мит від розвинутої 
торгівлі. Чорноморські порти знаходились в руках 
Туреччини, яка, правда, робила певні виплати своє
му васалу, але цих коштів, як і плодів скотарського 
господарства на досить невеликій території Кримсь
кого півострова для зростаючої кількості татарсь
кого населення було недостатньо. І одним з суттє
вих джерел поповнення як державної скарбниці, так 
і власної кишені стають грабіжницькі походи на 
руські землі з м етою  захоплення ясиру 
[Podhorodiecki, 1987, с.46-47].

Збереглася достатня кількість джерел для ло
калізації торгівельних шляхів, які проходили по те
риторії Правобережного Подніпров’я - письмових, 
картографічних, нумізматичних.

До перших відносяться свідчення мандрівників 
Плано Карпіні (1246-1247 рр.), Амбродж іо Кон- 
таріні (1473-1475рр.),С.Герберштейна (KiH.XV-поч. 
XVI ст.), Михалона Литвина (1550 р.), а також лю- 
страція Канівського замку 1552 р. Картографи 
фіксують досліджувану магістраль починаючи від 
карти Ідрісі 1154 р. і пізніше: Микола Кузанський 
(1507 р.), Я.Гастольдо (1548 р.), Р.Гастольдо (1562 
р.), Антоній Від (1537 р.), є вона на картах всіх ви
дань “ Записок о Московии” С.Еерберштейна. Ну
мізматичні дані, зібрані в працях В.Антоновича, 
М.Біляшівського, В.Даниловича, М.Котляра, Г.Ко- 
зубовського підтверджують значну кількість окре
мих знахідок та скарбів на нижньому Пороссі (особ
ливо в p-ні Канева) та вздовж правого берега Дніпра 
від Києва до Канева.

Отже, торгівельний шлях Київ - причорно
морські міста вздовж правого берега Дніпра з клю
човим пунктом Каневом був зафіксований картою 
Ідрісі 1154р., яка, крім графічної, досить незрозумі
лої частини, містить опис. Причому Канів згадуєть
ся двічі: як пункт між Олешшям ( також важливою 
перевалочною базою згаданого шляху, яка знахо
дилась на Пониззі) , і вдруге - коли мандрівник 
йшов з півдня, зі степів Білої Куманії (ймовірно, 
пониззя Бугу та Дністра) на північний захід, по са
мому кордону Київського та Володимирського 
князівств, повідомляючи з кож ного міста про 
відстань до великих відомих міст на Подніпров’ї' 
[Рыбаков, 1952, с. 38]. Необхідно зауважити, що

218__________________________________
карта Ідрісі є досить плутаним джерелом. Причина 
цього криється в тому, що сам автор на Русі ніколи 
не був, одержував відомості від своїх агентів і звідси 
основний недолік цього картографічного зводу - не
узгодженість між собою  повідомлень, одержаних з 
різних джерел [Рыбаков, 1952, с.6 ]. Так, наприклад, 
Канів згадується під двома різними назвами - Кано 
і Кініов, деякі траси, що в реальності існували окре
мо, поєднані у арабського письменника в одну. При
кладом є включення києво-канівського відрізку до 
магістралі Київ - Булгар, хоча з інших джерел відо
мо, що остання проходила від Києва по лівому бе
резі Дніпра через Переяславль [Рыбаков, 1952, с.ЗІ- 
38; Рыбаков, 1948, с. 10-45].

Д орогою , описаною Ідрісі, їхав, здається, в 
1246-1247 рр. Плано Карпіні, просуваючись спочат
ку по правому березі Дніпра до Канева і наступно
го населеного пункту, що знаходився неподалік, 
теж, напевно, на дніпровському березі, потім п’ять 
днів до першої татарської застави (частина шляху 
пролягала по кризі, оскільки була зима, тому місце 
переправи на лівий берег було не зазначено) і далі 
десь на пониззі звернув на схід, на Поволжя, в став
ку Бату [Плано Карпини, 1957, с. 67-70]. Але, на
певно, цей шлях не використовувався активно як 
торгівельний, оскільки про нього не згадують ні 
більш ранні, ні більш пізні джерела.

Про торгівельний шлях з Києва до Криму з пе
ревалочними базами у Каневі та Черкасах згаду
ють А.Контаріні, С.Еерберштейн [Барбаро и Кон- 
тарини о России, 1971, с. 2 12; Герберштейн, 1988, с. 
185]. М.Литвин писав, що “ нема шляху більш зна
ного, як старовинна, бита і добре відома дорога, 
що веде з Чорноморського порту - міста Кафи, че
рез ворота Тавріки, на таванський перевіз на Дніпрі, 
а звідти до Києва...’ ’ [Січинський, 1992, с. 50].

Л ю страцією  К анівського замку 1552 р. не 
тільки фіксується проходження згаданої магістралі 
через цей замок, але й визначається сплата на ко
ристь старости з караванів, які проходять з Києва 
або з Орди, описуються два варіанти шляху, якими 
можна трапити з Канева до Києва - по суходолу 
правим берегом Дніпра, або по воді човнами. 
Більше того , засвідчуються привілеї канівських 
міщан - тільки вони можуть перевозити або супро
воджувати каравани [АЮЗР, 1886, с. 91-106]. Крім 
т о го , в цей період Канів був пунктом і іншої 
торгівельної магістралі, яка пов’язувала Московію 
з півднем, адже канівський замок з давньоруських 
часів охороняв переправу через Дніпро. Та сама 
люстрація згадує про проходження великого кара
вану з Московії (більше 100 возів), який намагався 
обійти Канів стороною, ймовірно, щоб уникнути 
сплати мита [АЮЗР, 1886, с. 91-106].

У  картографії, як було вже зауважено, також 
знайшлось відображення досліджуваного шляху. На 
картах М .Кузанського, Я. та Р.Еастольдо та ін. 
обов ’язково фіксуються Тавань, Канів або Черка
си (інколи і перший, і другий) - ключеві пункти киє- 
во-кримської магістралі, можливо, місця збору мита 
[Кордт, 1899, карти 4, П, ІЗ, 14, 22; Кордт, 19 10, 
карта 19]. На карті Я.Еастольдо (1548 р . ) відсутній 
навіть Київ, але Тавань є .

Дослідженню торгівельних шляхів на Право
бережній Україні присвячені праці О.Верзилова 
[Верзилов, 1892, с. 12-21], Е.Руліковського, О.Яб- 
лоновського [Jablonowski, 1897, с.49-51,362-365] 
відзначають наступні напрямки південної магіст
ралі, яка проходила по цій території і яку ми перед 
цим спробували локалізувати:

Е Шлях з півдня вздовж узбережжя Дніпра до 
Канева та Черкас, а далі на човнах до Києва - вва
жається головним шляхом міжнародної торгівлі ще
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з давньоруських часів, не втратив він свого зна
чення і протягом кількох наступних століть.

2. Гостинець Трипільський, часто званий та
кож „гон ч ою  д о р о г о ю ” (від сл. гонець) йшов 
вздовж Дніпровського узбережжя, проходячи від 
Трипілля далі на Канев та Черкаси, де звертав до 
Торговиці над Синюхою, а там через степи, звані 
“ дикими полями” доходив до головного перевозу 
в стороні Перекопу та Тавані. Це т. з. “ путь соля
ний” , відомий за часів Київської Русі, а в X V  ст. 
званий “ дозвольоною дорогою ” , завдяки цьому 
шляху відбувалось регулярне сполучення Києва з 
Кримом та Туреччиною.

Це дві основні торгівельні траси, які існували 
протягом всього періоду пізнього середньовіччя, 
починаючи з давньоруської доби і саме вони стали 
серйозними факторами, які вплинули на економіч
ний розвиток Правобережного Подніпров’я в цей 
період, можливо, стимулювали активність його 
відродження після батиєвого походу 1240 р., були 
тією привабливою обставиною, яка скерувала на 
ці землі литовську експансію.

Необхідно звернути увагу ще на один шлях, 
який сумно відомий під назвою “ Чорного” і проля
гав через самий центр Поросся. Він, зрештою, та
кож відомий принаймні з давньоруських часів. По 
ньому лукоморські половці, які мешкали на Пониззі, 
приходили на Русь (в основному на П оросся). 
С.О.Плєтньова вважає, що пролягав він “ по пра
вому березі Дніпра, між рікою і потужним лісовим 
масивом, який захищав від степовиків Поросся з 
півдня” [Плетнева, 1990, с. 151]. Напрямок повністю 
збігається з пізнішим описом “ Чорного шляху” : він 
починався в Чорному лісі, де татари звикли хова
тися після масової переправи через Синю воду. Від 
Чорного лісу шлях направлявся на захід з відхилен
ням на північ, по водорозділу Дніпра та Буга, повз 
ліси - Нерубайла та Лебедина. За Лебедином він 
розділявся на дві гілки, які охоплювали з двох боків 
ліса : Ромчин та Вербич. О б’єднавшись знову на
проти Ольшанки, Чорний шлях йшов далі між дво
ма лісами: з одного боку - Кириловим, з другого - 
Майдановим і Качкиним, на верхів’я Баскуна (де 
тепер Тараща), звідти на Юшків Ріг (саме тут, за 
люстраціями XVII ст., білоцерківські міщани несли 
польову сторожу - Л. Т.) та Руду Цицілію - на Ста
вища і в верхів’ях Гнилої Бахви знову розділявся. 
Одна гілка, притримуючись течії р.Рось, йшла до 
Білої Церкви і далі по водорозділу Рута та Кам’ян
ки - в глибину Полісся, друга - від Гнилої Бахви, 
мимо П ’ятигір, звертала в верхів’я Росі, звідти - на 
водорозділ Гнилоп’ята і Роставиці, повз Житомир, 
і також на Полісся [Клепатский, 1912, с. 49-51].

Цей шлях також періодично використовувався 
як торгівельний, і, схоже, саме на нього намагались 
звернути купці, бажаючи оминути митниці, про що 
розповідають документи кін. XV- сер. XVI ст.

Треба зазначити, що найбільш докладно зоб
раженим Чорний шлях є на карті Г.Боплана 1648 
р. Але в кін. XVI- на поч. XVII ст. була побудована 
нова система оборони в Середньому Подніпров’ї, 
яка, зрештою, була дуже подібна до давньоруської 
і спиралася на невеликі, але густо посаджені замки. 
Зрозуміло, що з її виникненням не міг не трансфор
муватись Чорний шлях - кримські набіги мусили 
оминати ці укріплення. Г.Боплан зафіксував саме 
цей етап. Тому ми змушені відмовитись від викори
стання цього джерела. Але в цілому, головний на
прямок не змінився, його неможливо змінити - як 
торгівельні шляхи, так і грабіжницькі, орієнтува
лись або на водорозділи, або проходили по берегах 
річок, намагаючись уникнути зайвих переправ [Ры
баков, 1952, с. 40].

Важливим є питання: в який період який зі 
шляхів використовувався більш інтенсивно? 
Відповідь на це запитання можуть дати лише док
ладна характеристика політико-економічної ситу
ації в регіоні та нумізматичні дані.

Використання Трипільського гостинця та шля
ху вздовж правого узбережжя Дніпра було зумовле
но не тільки зручністю та традиційністю цих магіст
ралей, але і стародавнім складовим правом Києва, 
що діяло з давньоруських часів. Воно могло бути 
проігнорованим тільки в період безумовного пол
ітичного пріоритету Золотої Орди над Київщиною, 
в другій половині XIII- в першій половині XIV ст. : 
Чорний шлях пролягав в обхід Києва і взагалі фак
тично за межами Київської землі, потериторіїСхідно- 
го Поділля - ординського улусу. Можна припусти
ти, що монголи в зазначений період використали 
відому здавна половецьку дорогу як торгівельну, і в 
такій якості вона функціонувала весь монгольський 
період, частково захоплюючи і литовський - скарби, 
які локалізуються вздовж неї, сягають поч. XV  ст. 
Щоправда, більш пізні скарби кін. XIV- поч. XV  ст. 
можна пояснити ординськими походами 1399 та 1416 
рр. на Київщину, коли населення ховало свої збере
ження, рятуючи їх від нападників. Таким чином, ло
гічно припустити, що з переходом Києва і Київської 
землі під литовську владу складове право Києва і 
монопольність шляхів, які проходили через нього, 
були відновлені. Чорний шлях офіційно як торгівель- 
на магістраль перестав використовуватись, але інко
ли на нього звертали купці, намагаючись уникнути 
мита. Цим пояснюється, чому зазначений шлях не 
згадується в документах - існував в цій якості недо
вго і в досить віддалені часи, бідні на письмові звістки. 
У  західних документах згадується “  via tatarica” (“ та
тарський шлях” ), але, як випливає з досліджень 
С.Кутшеби, Л.Харевічової, М.Котляра, В.Крота 
[Kutrzeba, 1903, с. 191 Charawiczowa, 1925, Котляр, 
1966, с. 135-148, Крот, 1988, 87-100], він проходив 
південніше. Скоріш за все, це був т.з. Кучманський 
шлях [Крот, 1988, с. 88].

Після захоплення Польщею Львова, він стає 
ключовим містом у східній торгівлі, “ сухим портом 
Сходу” . Це місто мало значення і в попередній час, 
оскільки через нього проходила згадувана вже “ via 
tatarica” , але особливо воно підноситься в кін. XIV- 
X V  ст., коли через Львів була прокладена т.з. Мол
давська дорога і він отримав цілу низку привілеїв 
від польського уряду. М олдавський шлях був 
найбільш активно використовуваним в зазначений 
період-зручний, коротший, протегований молдавсь
ким та польським урядами [Крот, 1988, с. 88]. З ним 
конкурував Подніпровський шлях. На наш погляд, 
він почав втрачати свої позиції перш за все через 
політичні негаразди - довгу боротьбу за Волинь в 
кін. XIV ст., через яку цей шлях проходив, що роби
ло його небезпечнішим і крім того, проторений в 
Подністров’ї  шлях був більш зручним. Незважаючи 
на це, Подніпровський шлях продовжував викорис
товуватись, хоча менш інтенсивно. Але в кін. XIV- 
X V  ст. Подніпровська ланка стає частиною шляху, 
який пов’язував міста Північного Причорномор’я з 
Н овгородськ ою  та П сковською  республіками, 
Тверським князівством, Смоленщиною, Брянщиною 
[Сыроечковский, 1935, с.44; Еманов, 1996, с. 18; Си
доренко, 1992, С.99-Ю1]. Цей шлях продовжував фун
кціонувати до сер. XVII ст., переживши за свою істо
рію піднесення і кризи. Особливий розквіт торгівель- 
них шляхів по суходолу, як Подніпровського, так і 
Подністровського припадає на XV ст., коли турки 
захопили Константинопіль і фактично паралізува
ли морську торгівлю італійських колоній в Криму. 
До цього ж висновку дійшли В.В.Бадян та О.М. Чи-
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[З а  кордони Київської землі

Таб. 1. Київська земля та торгові шляхи в кін. XIV - на початку XVI ст,

перис, проаналізувавши історію торгівельних відно
син Кафи: в кін. XIV ст. в зв’язку з кризою трансаз- 
ійської торгівлі та регіоналізаціею торгівлі Причор
номор’я, шлях суходолом з Кафи до Києва через 
Солхат, Перекоп і Тавань на Дніпрі набуває особ
ливого значення [Бадян, Чиперис, 1974, с. 180]. Ос
новна питома вага у зв’язках як Сходу з Заходом, 
так і Півночі з Півднем була перенесена на караванні 
магістралі. Так тривало до захоплення турками уз
бережжя Криму, що зробило їх монополістами в 
Чорноморській торгівлі; паралельно рівномірно 
співіснують суходільний та морський шляхи.

Підтвердженням наведених думок виступають 
нумізматичні джерела. Перш за все, співставлення 
відомих за джерелами торгівельних маршрутів і то 
пографія нумізматичного матеріалу підтверджує 
функціонування зазначених шляхів у досліджувану 
добу: знахідки між Києвом та Каневом і в Канівсь
кому районі співпадають з місцем локалізації двох 
торгівельних шляхів - 1/з Києва через Канів та Чер
каси і далі правим узбережжям Дніпра до Дніпровсь

кої переправи на Пониззі; 
2/ з Києва через Канев до 
Черкас, Торгавиці і далі 
степами на Пониззя до 
т о г о  ж перевозу через 
Дніпро. Д осить багато- 
численні нумізматичні 
знахідки в Таращансько- 
му районі співпадають з 
місцем проходження Чор
ного шляху, і дороги, яка 
проходила з Києва через 
Білу Церкву та Буки на 
Гнилому Тікичу до Брац- 
лава. Через К орсунь, в 
околицях якого знайдено 
два скарби, проходив 
шлях з Києва через Кагар
лик та Корсунь і вливався 
в Чорний шлях. Треба за
уважити, що ця дорога  
досить дивна: відомо, що 
вдавнину шляхи традиц
ійно проходили по бере
гам великих річок або по 
водорозділам, намагаю
чись уникнути зайвих пе
реправ, а дорога, про яку 
йдеться, на коротк ій  
відстані від Києва до Кор- 
суня принаймні 5 разів 
мусить форсувати річки. 
Значно бідніше в плані ну
мізматичних знахідок 
Верхнє Поросся ( всього 
2 - в Сквирському та По- 
пельнянському p-ні), крім 
того, вони поодинокі. Че
рез цю територію прохо
див шлях Києва через Ва
сильків, Білу Церкву, Па- 
волоч на Вінницю, але 
знахідки зафіксовані в 
стороні від нього. Заува
жене дає мож ливість 
стверджувати, що в пере
важній більшості випадків 
нумізматичні знахідки 
фіксуються недалеко тор
гівельних шляхів. На тери
торіях, менш втягнутих у 
активну торгівельну 

діяльність, розташованих далеко від важливих ма
гістралей, нумізматичних знахідок значно менше 
(Верхнє та Середнє Поросся).

Крім того, необхідно зазначити, що в складі 
скарбів та серед знахідок, які локалізуються в рай
оні Трипільського гостинця частіше зустрічаються 
монети Вацлава IV ( кін. XIV- non.XV ст.) та Воло
димира Ольгердовича (між Каневом та Трипіллям, 
с.Григорівка Канівського р-ну, с. Малі Дмитровичі 
Обухівського р-ну, с.Бучак, с.Хмільна, с.Пекарі, 
Ключники Канівського р-ну), ніж в районі Чорного 
шляху, де переважають знахідки ординських монет 
(с.Ольшаниця Т аращанського р-ну, м .Корсунь-Шев- 
ченківський, с.Чайки Миронівського р-ну, с.Керда- 
ни Таращанського р-ну, с. Стара Буда Звенігородсь- 
кого р-ну) [Козубовский, 1992]. На наш погляд, це 
свідчить про більш інтенсивне функціонування Чор
ного шляху ніж Трипільського в монгольський пер
іод, і повернення позицій другого в литовську добу.

Необхідно відзначити, що ряд дослідників (напр. 
М.Ф. Котляр) вважають, що Подніпровський шлях

торгові шляхи



Л.В. ТОМІЛОВИЧ НАДДНІПРЯНСЬКА ЛАНКА ТОРГОВОГО ШЛЯХУ СХІД-ЗАХІД В XIII - СЕР. XVI с т  221

скарби (X IV -X V  ст.)Кгтг~пг\ - північна межа території, (
1------- л яка до середини XVI ст.

практично збезлюдніла . _ . . .  .^  - поодинокі знахідки (XIV - XV ст.)

Скарби: 3 - золотоординські; Л - литовські; Ч - червоноруські; С - чеські

Таб. 2. Поросся в XV - в першій половині XVI ст.

в кін. X IV -на поч. X V  ст. 
майже заглох, потік товарів 
перемістився південніше, в 
П од н істр ов ’я, що пояс
нюється більшою безпекою 
останнього [Котляр, 1971].
Насправді, напади татар в 
XV-XVI ст. на Поділля трап
ляються частіше, ніж на Киї
вщину [Владимирский-Буда
нов, 1890, с. 47-78; Клепатс- 
кий, 1912, с. 115-129]. Нуміз
матичні джерела та свідчен
ня мандрівників також засв
ідчують існування досліджу
ваного нами шляху протя
гом всього періоду пізнього 
середньовіччя. Інша справа, 
що в зв’язку з кон’юнктурою 
європейського ринку, особ
ливостями розвитку при
чорноморської торгівлі та 
геополітичними змінами в 
регіоні, як це зазначалося 
раніше, дніпровський шлях 
використовувався більш чи 
менш активно.

Разом з тим, не викликає 
заперечень важливість Под
ністровської магістралі. В 
XIV ст. там існувала т.з. та
тарська дорога  ( “  via 
tatarica” ), що зазначалось 
раніше, яка проходила зі 
Львова на Кам’янець і через 
Південну Русь на Крим, в XV 
ст. торгівельний рух перено
ситься на т.з. молдавський 
шлях. Він мав дві гілки: 1/ зі 
Львова через Галич, Коло
мию, Снятии, Чернівці і Се
рет на Сучаву (головний); 21 
з Кам’янця через Хотин та 
Дорохой на Сучаву. Далі з 
Сучави на Яси до Білгорода- 
Дністровського і морем до 
Кафи або Константинополя 
[Крот, 1988, с. 88]. Таким чи
ном, подніпровський і под
ністровські шляхи існували 
паралельно, в різні часи беручи перевагу один над дру
гим. Слід зауважити, що Поділля та Київщина в XIV- 
сер. XVI ст. входили до двох різних державних утво
рень - Польського королівства та Великого князівства 
Литовського, конкуруючих між собою в галузі міжна
родної торгівлі, відповідно конкуренція розповсюд
жувалась і на торгівельні шляхи.

На Правобережному Подніпров’ї, і на Пороссі 
зокрема, існували інші шляхи, які мали скоріше рег
іональний характер, але їх існування свідчить про 
економічний розвиток цієї території, поступове ро
зірвання замкнутості, характерної для натурально
го господарства, і розвиток торгівельних стосунків.

Таким чином, Поросся знаходилось на перехресті 
важливих торгівельних магістралей та шляхів грабі
жницьких походів кочовиків, ці фактори мали вели
ку роль для його історичної долі, в значній мірі впли
нули на політико-економічний та етнічний розвиток. 
В сер. XIII ст. закордонна торгівля, яка мала перш за 
все посередницький характер, швидко відновилась. ЇЇ 
характерною рисою протягом всього періоду пізньо
го середньовіччя був переважно посередницький ха
рактер. Це стало причиною того, що, з одного боку,

вона швидко відроджувалася після будь-яких по
трясінь, а, з другого, провідну роль у ній відігравав 
іноземний елемент, у місцевій купецький корпорації 
русини також втратили позиції, переважали вірмени 
та євреї. Внутрішньорегіональна торгівля в цей час 
переживала кризу, пов’язану з руйнівними наслідка
ми батиєвого погрому та переселенням значної час
тини мешканців за межі Поросся. Економіка, а в тім, і 
торгівля, почали виходити з кризи на поч. XIV ст. Ана
логічна ситуація повторювалась кожний раз у зв’яз
ку з великим татарським походом ( 1399,1416, 1582 
рр.). Тобто, розвиток внутрішньої торгівлі значно 
відставав від розвитку зовнішньої.

Щ одо торгівельних шляхів, то локалізація ста
більних маршрутів і їх функціонування фіксуються 
протягом всього періоду пізнього середньовіччя. 
Змінювався лідер північночорноморської торгівлі 
(спочатку італійці, потім турки), її характер( від 
трансконтинентального до регіонального), але 
шляхи, які проходили через Правобережне П од
ніпров’я продовжували активно використовуватись 
і цей фактор відіграв важливу роль в історичній долі 
зазначеного регіону.
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