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Abstrakt:
W artykule przeanalizowano treści dotyczące rzek, bagien i jezior Wołynia i
Galicji, zawarte w Latopisie Kijowskim (ХІІ w.) i Latopisie Halicko-Wołyńskim
(ХІІІ w.). Rozpatrzono rolę obiektów hydrograficznych w kampaniach wojskowych jak
również ich znaczenie w życiu gospodarczym państwa Halicko-Wołyńskiego (żegluga,
mosty, groble, brody). W oparciu o wiadomości z kronik dotyczące ekstremalnych
zjawisk pogodowych (deszcz, śnieg, wiatr, mróz, mgła) ustalono przyczyny, przebieg i
konsekwencje poszczególnych katastrof społecznych (głód, epidemie) na ziemiach Galicji
i Wołynia w czasach książęcych. Wyniki przeprowadzonych badań stanowią ważne
uzupełnienie wiedzy z zakresu geografii historycznej zachodniej części dzisiejszej
Ukrainy.
Słowa kluczowe: Księstwo Halicko-Wołyńskie, geografia historyczna, wody
powierzchniowe, zjawiska pogodowe.
Obiekty hydrograficzne w literaturze historycznej i geopolitycznej
Każdy człowiek i każda forma organizacji społecznej potrzebuje
odpowiedniej przestrzeni życiowej. Odnosi się to w szczególności do państwa,
którego pomyślność i potęga zależą od wielkości i dostępności zasobów Ziemi,
sposobu i stopnia ich zagospodarowania, a także od odzwierciedlenia tych
zasobów i struktur gospodarczo-politycznych w zbiorowej świadomości
społeczeństw. W oparciu o te trzy grupy czynników, podejmowane są każdego
roku wielkie ilości decyzji, w których wyniku kształtuje się krajobraz. Między
innymi, powstaje w ten sposób mapa rozsiedlenia narodów, które współistnieją
w pokoju bądź popadają w konflikty na różnych etapach historycznego rozwoju.
Zrozumienie tych złożonych relacji stanowiło ważny cel geopolityki klasycznej
od początku jej istnienia. Starała się ona wyjaśnić zależność między
uwarunkowaniami geograficznymi, definiowanymi jako przestrzeń życiowa, a
życiem społeczeństw (zwłaszcza życiem politycznym) zarówno w duchu
determinizmu, znanego z wczesnych prac Fryderyka Ratzla, jak i zgodnie z
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zasadą posybilizmu, zaproponowaną przez Pawła Vidal de la Blache. Pojęcie
przestrzeni życiowej, którego zastosowanie w drugiej połowie XX wieku było
silnie ograniczone w związku z krytyką determinizmu, obecnie coraz częściej
wraca w publikacjach wielu badaczy (Дергачев, 2000; Лавров, Никитина, 2000;
Колосов, Мироненко, 2001; Багров 2002).
Elementem przestrzeni życiowej, który często był przedmiotem
geopolitycznych analiz są rzeki i ich rola w życiu narodów i państw. Temat ten
podejmowali badacze tej miary co Wacław Nałkowski (1877), wspomniany już
Fryderyk Ratzel (1882-91), Lew Miecznikow (1889), Eugeniusz Romer (1901), a
w czasach bardziej współczesnych m.in. Andrzej Piskozub (1968) i Gerard
Labuda (1992). W geopolityce rzeki rozpatrywane są najczęściej jako osie
osadnicze i szlaki komunikacyjne, rzadziej jako linie graniczne. Mają więc one
wielkie znaczenie geopolityczne, a zwłaszcza gospodarcze.
Dla wielu narodów, w tym słowiańskich, woda w ogóle i w
szczególności rzeki, od wieków miały znaczenie sakralne (Митрополит Іларіон
1992, С. 40-49). Zostało to dobrze odzwierciedlone tak w samej ustnej
twórczości ludowej, tradycyjnych rytuałach, jak i we współczesnych badaniach
etnologicznych (Макарець 2013). Rzeka według wyobrażeń mitologicznych
różnych narodów stanowi granicę, która dzieli światy. W obrzędowości ludowej
i folklorze przeprawa przez rzekę oznaczała przejście od egzystencji ziemskiej
do pozaziemskiej. W ukraińskiej historiografii (filologia, etnologia) temat ten
został najbardziej szczegółowo opracowany dla największych rzek Ukrainy –
Dniepru i Dunaju (zob.: Журавльова 2016; s. 91-93; Колесник 2010, s. 77-84;
Салевич 2017, s. 118-125). Bajeczny obraz „żywej wody” może wywołać
skojarzenie nawet z takim zupełnie racjonalnym pojęciem, jak „woda
uduchowiona” (eau animèe), o czym pisali na przykład Emil du Bois-Reymond i
Wołodymyr Wiernadski (2012).
Zasoby wodne, ich wykorzystanie, rozmieszczenie oraz klimat mają
szczególne znaczenie dla gospodarki kraju. Rzeki, jeziora, tereny zabagnione,
sztuczne zbiorniki wodne jak również związana z nimi flora i fauna zawsze były
i pozostają istotnym czynnikiem historycznego rozwoju społeczeństwa. Badanie
systemów wodnych i ich przemian należy do ważnych zadań geografii
historycznej Ukrainy (Рудницький, 1919). Dyscyplina ta natomiast służy
zarówno geografii jak i geopolityce, ułatwiając zrozumienie współczesnych
konfiguracji poprzez odtworzenie ich rozwoju. Głównymi ogniskami cywilizacji,
która powstała w następstwie rewolucji neolitycznej, były aluwialne doliny
wielkich rzek Bliskiego Wschodu. Powstanie ośrodków państwowych na
terytorium Ukrainy też można powiązać z rzekami: Olbia – przy ujściu Dniepru,
Kijów – w środkowym biegu Dniepru, Halicz – w górnym biegu Dniestru,
Włodzimierz – na drodze wodnej między Morzem Czarnym a Morzem
Bałtyckim (Липа, 1953; s. 57-58). Duża część dawnych szlaków przebiegających
przez terytorium dzisiejszej Ukrainy miała kierunek północ-południe, zgodnie z
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Ryc. 1. Szlak handlowy Bułgar - Regensburg i sieć dróg wodnych zachodniej Rusi w X wieku

Źródło: Диба, 2015, s.49.
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biegiem większości ukraińskich rzek (Пастернак 1961; Терський 2011). Nie
oznacza to jednak, że mniej ważny był wektor wschód-zachód, który pokrywa
się z kierunkiem historycznego transeuropejskiego szlaku handlowego Bułgar –
Kijów – Praga –Ratyzbona (Ryc. 1), biegnącego wzdłuż głównego europejskiego
działu wodnego (Диба 2015; s. 42-50). Dla pełnego wyjaśnienia znaczenia tego
kierunku obecnie konieczne wydaje się zestawienie i wykorzystanie wyników
badań historyków, archeologów, geografów i lingwistów, takich jak znane studia
geopolityczne Romera (1939), analizy historyczne Wojciechowskiego (1939), i
lingwistyczne odkrycia Rozwadowskiego (1948), a także nowych argumentów,
takich jak np. odnalezienie arabskich dirhemów z VIII-IX wieku, które wskazują
na istnienie szlaków lądowych i rzecznych na terenie Galicji i Wołynia we
wczesnym średniowieczu (Гудима 1999, s. 35-39). O aktualności tego tematu
świadczy w szczególności realizacja międzynarodowego projektu Via Regia,
który w 2006 r. został mianowany „Wielkim Szlakiem Kulturowym Rady
Europy”. Chodzi o najstarsze i najdłuższe połączenie lądowe między
Wschodnią i Zachodnią Europą. Jego długość wynosi 4500 km. Istnieje on już
od ponad 2000 lat i obecnie łączy 8 państw europejskich.1
Ciekawe również z pozycji geopolityki są wyniki badań
archeologicznych, prowadzonych w ciągu ostatnich kilku lat na przykład w
górnym biegu Bugu i Styru. Rzucają one światło na takie starożytne tajemnice
jak praojczyzna Słowian, umiejscowienie terytoriów poszczególnych plemion,
proces powstawania miast i zakładania państw, w tym też tworzenie terytorium
Księstwa Halicko-Wołyńskiego, inaczej Halicko-Włodzimierskiego, czyli
Królestwa Rusi i Lodomerii (Пелещишин, 1987, s. 390; Чайка, 1992, s. 58–59;
2001, s. 261–267; Довгань, 2006, s. 46–57; Петегирич, 2007, s. 101–120;
Войнаровський, 2008, s. 170–181; Терський, 1994, s. 13; Ляска, 2015; Милян,
2015, s. 33–42; та ін).
Rzeki w średniowieczu były o wiele bardziej obfite w wodę niż
współcześnie. Wiele z nich używano do żeglugi, budowano młyny przy
zaporach wodnych itp. Bogactwo lasów na Wołyniu i w Galicji wpływało na
zachowanie w glebie dużych zapasów wilgoci i wysokiego poziomu wód
gruntowych. Świadczą o tym dane statystyczne, przynajmniej od ХІХ w. oraz
stare publikacje, takie jak np. Stupnickiego (1849), Steckiego (1864), lub
Забелинa (1887). Ciekawy jest fakt, że jeszcze na pocz. ХХ w. ministerstwo
transportu Imperium Habsburgów opracowało projekt mający na celu
połączenie zlewisk Morza Czarnego i Morza Bałtyckiego. W szczególności,
zakładano budowę kanału od Wisły do Dniestru z odnogami do Lwowa i
Brodów. Miało to mieć nie tylko ekonomiczne, ale także strategiczne znaczenie
w przypadku działań wojennych przeciwko Imperium Romanowów. Pod
warunkiem pokojowego współistnienia kanał mógłby zostać przedłużony przez
1

Zasoby internetowe. Tryb dostępu: https://www.via-regia.org/
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Styr i Prypeć aż do Dniepru i Morza Czarnego (Kędzior, 1910; Rosłoński, 1910;
Matakiewicz 1910; Petycya Izby…, 1910; Степанів, 1953, s. 103-104).
Chociaż znaczenie rzek i ich wpływ na życie społeczno-gospodarcze jest
oceniany pozytywnie, należy pamiętać, że zdarzało się, gdy rzeki w wyniku
gwałtownych zjawisk pogodowych powodowały klęski żywiołowe na dużych
obszarach. Specjalistyczne badania dotyczące ekstremalnych zjawisk naturalnych
i związanych z nimi katastrof społecznych na terytorium Księstwa HalickoWołyńskiego są dotychczas rzadkością. Jako pierwszy temat ten na Ukrainie
podjął Iwan Krypiakewycz (1928). Zestawił on zapisy w źródłach dotyczące
największych powodzi w Galicji od ХІІ do ХVІІІ w.. Miały one miejsce w
latach 1164, 1230, 1649, 1656, 1688, 1690, 1700, 1733, 1735, 1744.
I. Krypiakewycz przestudiował także świadectwa z latopisów o pojawieniu się
szarańczy na Ukrainie w dawnych wiekach. Odrębny artykuł historyk poświęcił
zjawiskom astronomicznym, obserwowanym na ziemiach halicko-wołyńskich i
odnotowanych w źródłach lokalnych (1930). Rosyjscy badacze zajmujący się w
okresie ZSRR zagadnieniami interakcji człowieka i przyrody w średniowieczu
prawie nie zwracali uwagi na tereny halicko-wołyńskie w tym okresie
historycznym (Кириков, 1979; Гудима, 2002; s. 222–227).
Od niedawna pogłębiło się zainteresowanie badaczy takimi na pozór
marginalnymi dla historyków tematami, jak szerzenie się chorób w środowisku
elit państwa Halicko-Wołyńskiego (Гудима, Банах 2007, s. 166–175). Wartość
tej tematyki podkreślił prof. Leontij Wojtowycz (Войтович 2010; s. 367).
Pojawiają się również bardziej szczegółowe publikacje o głodzie i epidemiach, w
tym spowodowanych przez powodzie na rzekach wymienionych w Latopisie
Halicko-Wołyńskim, oraz na stronach średniowiecznych kronik europejskich
(Паршин 2016). Katastrof żywiołowych i społecznych wywołanych
powodziami w państwie Halicko-Wołyńskim naukowcy zagraniczni specjalnie
nie badali.
Jako podstawowe źródło historyczne do badania tematu wybrano tzw.
Latopis Halicko-Wołyński z ХІІІ w. Zachował się on w różnych kopiach, w
szczególności w najczęściej wykorzystywanym przez badaczy Kodeksie
Hipackim. Badacze najczęściej cytują Latopis Halicko-Wołyński na podstawie
wydania z 1908 r. (Ипатьевская летопись, Шахматов, red., 1908). Rzeczonemu
zabytkowi poświęcono dużą liczbę literatury naukowej, której sam wykaz
zasługuje na odrębne badanie, przy czym nadal powstają nowe wydania w
różnych językach. Tekst jest również dostępny w postaci elektronicznej2.
Na terenie obecnych zachodnich obwodów Ukrainy (lwowskiego,
iwanofrankiwskiego, tarnopolskiego, rówieńskiego i wołyńskiego), które, po
odjęciu poszczególnych części będących w składzie obecnej Białorusi i Polski,
na ogół pokrywają się z terenami państwa Halicko-Wołyńskiego ХІІІ – ХІV w.,
2

http://litopys.org.ua/ipatlet/ipat.htm
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znajduje się 795 rzek (Скварчевська 1959, s.121). Należą one w większości do
dorzecza Dniepru (Prypeci), Dniestru oraz Wisły (Bug i San) (Ryc. 2). Tylko o
niektórych z nich pojawiają się wzmianki w kronikach z ХІ–ХІІІ w.
Ryc. 2. Sieć hydrograficzna ziem wchodzących skład Rusi Halicko-Wołyńskiej w XII w.

Źródło: Котляр, 1985 (Вклейка).

Rzeki
W „Powieści minionych lat” pod 1108 r. podano: „w to że lato woda
była wielka w Dnieprze i w Dziśnie i w Prypeci.” (Ипатьевская летопись, red.
Шахматов 1908, s. 259). Górny bieg tej ostatniej rzeki z licznymi dopływami
(Turja, Stochód, Styr, Horyń itd.) znajduje się na Wołyniu. Widocznie w tym
roku nastąpiły silne opady na całym obszarze leśnej strefy Ukrainy.
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Pod datą 1144 Latopis Kijowski opowiada o przebiegu wyprawy
kijowskich wojsk do Dźwinigrodu3 w pobliżu obecnego Lwowa i ówczesnej
„Wojnie Dźwinigrodzkiej”: „i stał Wsiewołod po tej stronie miasta a
Włodzimierz stał po tamtej stronie zszedłszy z góry, a między nimi rzeka Biełka,
i rozporządził im Wsiewołod mościć przejścia każdemu swojemu oddziałowi i
na rano przeszli przez rzekę i wzięli góry za Włodzimierzem. Włodzimierz,
sądząc że idą do niego stanął w pogotowiu przed miastem na błoniu. Znajdujące
się tam oddziały nie mogły rozwinąć szyku wobec ciasności. Ponieważ były
błota, przyszli na miejsce pod górami, a ruskie oddziały weszły na góry,
zaszedłszy ich od Przemyśla i od Halicza” (Ипатьевская летопись. Op.cit. s. 315).
Podany fragment dostarcza rzadkiego opisu zachodniej części Grzbietu
Gołogórsko-Krzemienieckiego na południe od Dźwinigrodu. Gołogóry
stanowią jedną z trzech części (wraz z Woroniakami i Górami Krzemienieckimi)
powyższego grzbietu (Гупало 2014, s. 96–98). Właśnie na północnym
zachodzie od grzbietu, poniżej stromego stoku urywającego się w stronę Małego
Polesia, występują niskie mokradła opisane w Latopisie.
Zgodnie z ustaloną tradycją historiograficzną poszukiwania legendarnej
Łysej Góry dotychczas skupiały się wokół miasteczka Tarnogóra lub prowadziły
do utożsamiania tego oronimu z pasmem Łysogór w Małopolsce. Z kolei
najnowsze badania przekonują, że punkt ten należy utożsamiać ze szczytem o
takiej samej nazwie w paśmie Gołogórskim w pobliżu wsi Czerwone (rejon
złoczowski obwodu lwowskiego). Taką hipotezę, jak uważa Witalij Laska,
potwierdzają zarówno dane geograficzne jak i materiały archeologiczne, a
zwłaszcza skupienia grodzisk doby książęcej (Mostyszcze, Podhorodyszcze,
Uniów, Gołogóry) w tym obszarze (Ляска, 2015, s. 217-226).
Latopis zawiera szereg wzmianek o różnych zjawiskach naturalnych, do
których doszło w Haliczu i jego okolicy. Na przykład ciekawy dla
charakterystyki klimatu ziemi halickiej w średniowieczu jest opis powodzi na
Dniestrze w 1164 roku w tekście Latopisu Kijowskiego: „była powódź wielka z
dopuszczenia Boskiego wskutek wielkiego raptownego deszczu; w jeden dzień i
w nocy wyszła woda z Dniestru wielka na błonie i doszła do błota Bykowego
potopiwszy przeszło 300 ludzi, […] i wielu ludzi zdejmowano z drzew, wielu
innych utonęło” (op.cit. Ипатьевская летопись, s. 524). Jest to jedno z niewielu
miejsc w latopisie, gdzie odnotowano nie tylko sam fakt powodzi, ale
jednocześnie jej przyczyny i następstwa.
Inna wzmianka, o tym, że „Dniestr wypełnił się wodą” (w Kodeksie
Hipackim i Chlebnikowskim błędnie – Dniepr), na tyle, że węgierskie wojsko
nie potrafiło go przejść, jest datowana na rok 1227 (Ibid. s. 748). Było to latem
3

E. Goranin (1995) skłania się do opinii, że chodzi o Dźwinogród (Zwenigród Halicki),
który stanowił główny ośrodek Podola zanim rozwinął się Kamieniec. Obecnie jest to mała
wioska nad Dniestrem w rejonie borszczowskim, obwód tarnopolski (przyp. red.).
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1230 r., w czasie wyprawy króla Beli IV na Halicz. Powódź spowodowana
obfitymi opadami deszczu zaskoczyła węgierskie wojsko w Karpatach: „zesłał
na nich Pan Bóg Archanioła Michała […], tonęli z końmi a niektórzy wybiegali
na wysokie miejsca.” (Ibid. Т.ІІ. s.760). Nie potrafiąc zdobyć Halicza wielu
„wojowników” i „żołnierzy konnych” utopiło się w Dniestrze. Z tego powodu
kronikarz zapisał: „Skirt rzeka złą grę zagrała mieszkańcom tak i Dniestr złą grę
zagrał Węgrom” (Ibid. s. 761). Ważne jest tutaj zwrócenie uwagi nie tylko na
samo zjawisko naturalne, ale także sposób jego opisu. Przytoczony frazeologizm
zapożyczony został ze słowiańskiego przekładu „Kroniki” Jana Malalasa (księga
17). W czasie powodzi na rzece Skirtos w 525 r. zatopieniu uległo miasto Edessa
i później znaleziono tam kamień ze słowami, które stały się przysłowiem. Rzecz
jasna, że powodzie na Dniestrze były powodowane nie tylko przez duże opady
deszczu, ale i wskutek topnienia śniegu. Świadczy o tym następujący fragment:
„Daniel stał w Uholnikach, na brzeg Dniestru wyjechali Haliczanie oraz Węgrzy
i strzelali do siebie na lodzie; w wieczorny czas lód wstał i rzeka nawodniła się”
(Ипатьевская летопись, ibid., s. 759).
Opisując wydarzenia kronikarze średniowieczni używali rzek jako
dogodnych punktów orientacyjnych, określając miejsca zdarzeń za ich pomocą:
„odesłał k nim żyto w łodziach Bugiem”, ”i poszli po Narewu” (Ibid. s. 879),
„Liachów wielu zabito i gnano za nimi do rzeki Wieprza”, „Michałka ze Skułu
zabili goniąc go na Szczerzec” (Ibid. s.732-733) „i odprowadził do rzeki
Dniestra” (Ibid. s.759), „inni bojarzy liczni tam przyszedłszy stali na brzegu
Dniestru” (Ibid. s.771), itp. W 1230 r. w czasie oblężenia Halicza książę Daniel
Romanowicz „stanął na brzegu Dniestru... i zabrał ziemię halicką... i zabrał od
Bobrki aż po rzekę Uszycę i Prut” (Ibid. s.759). W ten obrazowy sposób i na
ogół słusznie i dokładnie kronikarz króla Daniela Romanowicza w oparciu o
rzeki określił granice Halickiej ziemi w owych czasach.
Godzi się odnotować, że granice państwa Halicko-Wołyńskiego w
XIII w. przebiegały też po rzece Chomorze, gdzie miastami granicznymi z
ziemią bołochowską były miasta Połonne i Mikulin. Pod datą 1235 w latopisie
podano: „Przyszli Haliczanie pod Kamieniec i wszyscy książęta bołochowscy z
nimi, i wojowali po Chomorę. Wzięli plen wielki i odeszli” (Ibid. s. 774). Rok
wcześniej (1234) na „łące Chomorskiej” Daniel Romanowicz rozbił wojsko
bełskiego księcia Aleksandra: „Aleksander w obawie wobec złego swego
uczynku poszedł do swojego teścia do Kijowa. Daniel dowiedziawszy się,
wyszedł na niego z Halicza i dopędził go w Połonnem i schwytał na ługu
Chomorskim” (Ипатьевская летопис s. 771-772). W toku tych wydarzeń nieco
później „Połowcy przyszli do ziemi halickiej, nie zechcieli iść przeciwko
Danielowi, zwojowawszy całą ziemię halicką, powrócili. Po usłyszeniu tego
Michał powrócił do Halicza, a Konrad uciekł do Lachów przez noc i potonęło
jego wojów w Wieprzu mnóstwo” (Ibid. Ст. 775).
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Bagna
W dawnych czasach bagna były nie tylko ważnymi obiektami
naturalnymi i gospodarczymi. Zdarzało się, że czasem wpływały na wynik tej lub
innej bitwy w zależności od tego, jak nieprzyjacielskie strony potrafiły
wykorzystać je w obranej taktyce prowadzenia walki. Na przykład, gdy przy już
wspomnianej konfrontacji w roku 1144 pod Dźwinigrodem nad rzeką Białką
starli się Olegowicze z księciem Wołodymirkiem, to „oddziały nie miały
możliwości wojować z nimi wobec ciasności ponieważ były błota ” (Ibid. s.
315). We fragmencie latopisu z opisem powodzi na Dniestrze w 1164 r.
wspomniano bagno Bykowe na łęgu pod Haliczem (Ibid. Т.ІІ. s. 524). Swoistą
naturalną granicą między ziemiami halicko-wołyńskimi a litewskimi były bagna
jaćwieskie za Drohiczynem. Wśród nich, jak informuje latopis, często
występowały suche wyspy, z lasem i krzewami (”дерѧждье”) (Ibid. s. 810, 831,
835, 812, 827). Za latopisarskie świadectwo zabagnienia tych terenów można też
uważać nazwę miasta Bełz4. Jedna z najbardziej uzasadnionych hipotez jej
pochodzenia wyprowadza etymologię toponimu Bełz od fizjograficznego
terminu „bewz”, „bewza” – miejsce błotniste (Исаевич, 1980, s. 77-78). Jej
słuszność potwierdzają wyniki badań archeologicznych, które ujawniły, że
wśród nisko położonych mokradeł, na małym wzniesieniu między dwoma
odnogami rzeki Sołokiji, znajdowało się grodzisko (miejsce nazywane przez
ludność miejscową „Zamoczek”). Powstało ono i rozbudowało się w krótkim
czasie, z wykorzystaniem zalet topograficznych. Analizując teren i pozostałości
fortyfikacji archeolodzy doszli do wniosku, że w okresie funkcjonowania
grodziska jedna z odnóg rzeki biegła nie przy samym wzniesieniu, ale w
odległości 120–150 m na południe od niego (Археология Прикарпатья…,
1990, s. 127).
Nawet w końcu ХІХ w. generał rosyjskiej carskiej armii Aleksandr
Zabielin układając wojskowo-statystyczny opis guberni wołyńskiej pisał o
Polesiu jako nizinnej, piaszczystej, bagnistej krainie, ze znaczną liczbą jezior,
rzek i potoków, prawie w całości pokrytą rozległymi lasami. W zimie większość
bagien (za wyjątkiem kilku moczarów) zamarzała i dzięki temu teren stawał się
drożny, co istotnie zmniejszało odległości między miejscowościami. Wioski
oddalone w zimie od siebie o zaledwie 3-4 km, w innych porach roku były
niedostępne bez pokonania drogi wśród bagien długości ponad 20 km
(Забелин, 1887, s. 14-15).
Jeziora
Latopis Halicko-Wołyński zawiera wzmianki o niektórych jeziorach.
Mimo to, że nie zawsze podane zostały ich nazwy, z opisów wydarzeń i w
4

W ziemi wołyńskiej, centrum księstwa udzielnego, na lewym brzegu rzeki Sołokiji (lewego
dopływu Bugu); obecnie – m. Bełz w rejonie sokalskim obwodu lwowskiego.
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oparciu o współczesne realia można zupełnie wiarygodnie określić, o jakie
jeziora chodzi. W 1242 r. „Tatarowie wojowali do Włodawy i po jeziorach dużo
złego zdziałali” (Ипатьевская летопись, s. 794). Chodzi tu o jeziora, które obecne
są nazywane Świtaź, Pulemiec i Łukie leżące na wschód od miasta Włodawa na
prawym brzegu Bugu (jeziora Szackie). Powyższa wzmianka, nieprawidłowo
odebrana i zinterpretowana, nie tak dawno doprowadziła do
charakterystycznego historyczno-geograficznego curiosum, które wyjaśnił
Wołodymyr Aleksandrowycz. Historyk Dariusz Dąbrowski (2012) błędnie,
wbrew powszechnie znanym realiom historyczno-geograficznym, przyjął, że
wymienione w latopisie i nie określone bliżej jeziora znajdowały się na lewym
brzegu Bugu – na terytorium obecnej Polski, gdzie w rzeczywistości nie ma
żadnych jezior. W oparciu o ten drobny błąd, wyciągnięto następnie błędny
wniosek co do czasu, w którym Daniel Romanowicz znalazł się w zależności od
Tatarów (Dabrowski, ibid, s. 265). Błąd ten następnie prostował
W. Aleksandrowycz: „Najwyraźniej wymaga uściślenia też podana w
komentarzu geografia samego najazdu, jak najbardziej oczywiście związana z
jego szerszym kontekstem historycznym. Ponieważ Zabuże znajduje się na
zachodniej stronie Bugu, a Tatarzy „wojowali dо (podkreślono – W. А.)
Wołodawy”, usytuowanej właśnie na zachodnim brzegu rzeki, to działali oni nie
przy samym mieście, na zachodnim brzegu, a, jak stwierdzono, na wschodnim
brzegu, nie forsując samego Bugu. Tak więc, niewłaściwe jest stwierdzenie,
jakoby w tym czasie „...oddziały mongolskie wpadły na Zabuże”, co sugeruje
Dąbrowski (ibid. s. 241). Przyjęcie takiej tezy byłoby też sprzeczne z zamiarami
przeniesienia rezydencji książęcej do Chełma znajdującego się, jak pisze
Dąbrowski, na „…najwyraźniej niezniszczonym Zabużu”. Ciąg dalszy narracji
Dąbrowskiego o Mongołach, którzy napadli pustosząc teren „...aż po Włodawę
i znajdujące się w jej okolicach po obu stronach Bugu (wydzielono – W. А.) jeziora”
(s. 241) nie uwzględnia też braku jezior na terenach na zachód od Bugu.
Przytoczony zwięzły przekaz o działalności najeźdźców wypada interpretować
nie inaczej, jak niszczenie osad w okolicach jezior Szackich. Pozostaje jednak
pytanie, dlaczego mimo zadania odszukania i pojmania Daniela Romanowicza,
mongolska ekspedycja doszła tylko do Włodawy, nie przeprawiając się przez
Bug? Najprawdopodobniej dowiedzieli się, że obiekt ich głównego
zainteresowania opuścił Chełm. Aby z wyprawy nie wracać bez żadnej
zdobyczy, zajęli się więc zwykłym rabunkiem. W tych okolicznościach
wskazane jest ponownie zweryfikować tezę, zgodnie z którą w 1242 roku
nastąpił najazd mongolski na Chełm r. (Александрович, 2015).
Na pograniczu między Litwą a Rusią znajdowało się jezioro Ziato w
ziemi kijowskiej na południe od łuku średniego biegu Szczari5. W czasie
5

Obecnie – Jezioro Wygonowskie (lub Święcickie) w rejonie iwacewickim obwodu
brzeskiego na Białorusi.
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wyprawy (1252) króla Daniela Romanowicza przeciwko Jaćwingom: „posłała
strażów Litwa na jeziorze Zjatie i przepędziła przez błota do rzeki Szczari”
(Ibid. Ипатьевская летопись, Ст. 818-819).
Tam, gdzie działania wojenne toczyły się w pobliżu jezior, te ostatnie
były koniecznie uwzględniane przez walczące strony jako ważne obiekty. Na
przykład, gdy wiosną 1256 r. Litwini pustoszyli okolice Łucka, „służebne
książęta Daniela oraz ludzie Wasylka, Jerzy, Oleksa dworski i inni, wyjechawszy
przeciwko napastnikom […] zmusili ich do ucieczki […] siecząc ich i kując
zagnali ich do jeziora. Jeden człowiek może liczyć, że koń go wyniesie, ale tak
pogrzęźli, aniołem topieni od Boga zesłanym, napełniając jezioro trupami,
tarczami i szyszakami. Miejscowi wielką korzyść mieli wyławiając je z wody”
(Ibid. Ипатьевская летопись, s. 839-840).
Do analogicznej sytuacji doszło w 1262 r. w trakcie starcia między
wojskami litewskimi a oddziałami księcia Wasylka Romanowicza w pobliżu
miasta Nebla6, gdzie znajduje się jezioro Nebl: „Litwa że stanęła przy jeziorze i
widząc oddziały przygotowała się i siedziała w trzech rzędach za tarczami
swoim obyczajem. Wasylko ustawił swoje oddziały, wystąpił przeciwko nim i
zwarli się w walce. Litwa nie wytrzymała ataku, rzuciła się do ucieczki, ale
jezioro ich powstrzymało; i tak zaczęto ich siec a inni w jeziorze utonęli i tak
zabili wszystkich, żaden z nich nie pozostał” (Ibid. Ипатьевская летопись, s.
856).
Wykorzystanie zasobów wodnych: żegluga, mosty, groble, brody, studnie
Wiele rzek na ziemiach halickich i wołyńskich w czasach książęcych
używano do żeglugi i transportowania towarów. Największymi wśród nich były
Dniestr i Bug. Jeżeli chodzi o Dniestr, to zasługuje na uwagę następujący
szczegół. Nie odnotowano żadnych danych kronikarskich o żegludze w okolicy
Halicza lub powyżej. Badania archeologiczne dostarczyły natomiast dowodów
świadczących o wykorzystaniu łodzi na tym obszarze. Pod datą 1206 w kronice
wspomniano o Haliczynej mogile: „i po tym opowiemy o mogile Halicy
(Галицинѣ) oraz o początku Halicza skąd się zaczął.” (Ibid. s. 722). W toku
prac wykopaliskowych w latach 1991–1992 w Haliczynej mogile wykryto
pozostałości łodzi-dłubanki o długości 3.5 m i szerokości 1.4 m (Баран,
Томенчук, 1993, s. 31). Znalezisko datowano na Х w. Według badaczy była to
łódź o funkcji symbolicznej – miała służyć jako rytualny atrybut pogrzebu
(cenotaf).
Pośredni dowód żeglowności halickich rzek umieszczono w latopisie
pod datą 1223, kiedy przed bitwą nad rzeką Kałką ruskie wojska zgromadziły się
6

Nebl w ziemi wołyńskiej, w centrum księstwa udzielnego na prawym brzegu Prypeci obok
jeziora Nebl; obecnie – wieś Nobel (zachowało się grodzisko) rejonu zarzeczniańskiego
obwodu rówieńskiego.
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nad Dnieprem w pobliżu Wyspy Wareskiej: „a Haliczanie oraz Wołynianie,
każde ze swoimi książętami […] przyszli konnno, a wygońcy haliccy przyszli
Dnieprem i weszli w morze, było łodzi tysiąc” (Ипатьевская летопись, s. 741). W
Kodeksie Hipackim i Czetwertyńskim, jak już wspomniano powyżej, błędnie
zamiast „po Dniestru” napisano „po Dniepru”. Natomiast, słowo „лодеи”
(łodzi) w Kodeksie Ostrogskim (Pogodzińskim) zamieniono na „людеи”
(ludzi), przy czym w Czetwertyńskim słowo „людеи” poprawiono na „лодеи”.
Niemniej najprawdopodobniej chodzi o liczbę osób, a nie łodzi. Z kolei
„въıгонци” (berładnicy) – to ludność halicka, która osiedliła się na „wygonie”,
tzn. na średnim biegu Dniestru7, gdzie znajdowało się miasto Kuczelmin oraz
inne miasta (Ryc. 3).
Nie wiemy, czy duże statki przeznaczone do pływania po morzu
docierały do Halicza. Lecz na pewno wiemy o obecności takich łodzi nieco
poniżej biegu Dniestru w pobliżu Kuczelmina. Walcząc ze znaną bojarską
opozycją w 1219 r. książę Daniel Romanowicz przeprowadził wyprawę
wojskową na trasie Halicz – Tołmacz – Onut – „pole”. Wtedy wojsko przeszło
poniżej miasta Kuczelmin poszukując miejsca, by przekroczyć Dniestr, a na
pomoc przyszły mu łodzie z Aleszek: „stąd przyszli do Onuta i poszli w pole,
nastał głód wielki, poszły wozy do Pławu w przededniu św. Dymitra, pobrawszy
wozy pożywili się i pochwalili Boga i św. Dymitra ponieważ nakarmili ich. Stąd
przyszli poniżej Kuczelmina myśląc gdzie przejść rzekę Dniestr. Z łaski Bożej
przyszły statki z Oleszia i przypłynęli na nich przez Dniestr i nasycili się rybami
oraz winem. Stąd pojechał Daniel do Mścisława” (Ипатьевская летопись, s. 735).
Jeżeli chodzi o Bug, to o żegludze na nim w oparciu o dane z kronik
można z pewnością mówić na odcinku poniżej Brześcia. Bug zasilają tam inne,
stosunkowo bogate w wodę rzeki, które na wiosnę wylewały niekiedy na tyle
obficie, że uniemożliwiały kampanie militarne. Tak było w 1238 roku, kiedy
książęta Daniel i Wasylko „wiosną poszli na Jaćwięgów i przyszli ku Brześciu;
przez wylewy rzek nie mogli iść na Jaćwięgów” (Ibid. s. 776).
W czasie głodu 1279 r., który był „i u Rusi, i u Lachów, i na Litwie, i u
Jaćwięgów”, ci ostatni zwrócili się do księcia Włodzimierza Iwana z prośbą o
wysłanie im zboża. „Włodzimierz z Brześcia odesłał ku nim żyto Bugiem z
ludźmi dobrymi którym wierzył. Bugiem doszli do Narewi i przyszedłszy pod
miasto Połtowesk, tu stanęli na noc odpocząć; i tak zabici byli wszyscy pod
miastem w nocy; żyto wzięli a statki potopili” (Ibid. s. 879).

7

Według Jana Lama (Starożytny…brak daty), powołującego się na Hruszewskiego,
berładnicy (wygoncy) to mieszkańcy ziem nad dolnym Dunajem, tworzący zrzeszenie zwane
wolnicą, nie uznające zwierzchnictwa ruskich książąt. Kuczelmin to obecnie wieś na pd.
Brzegu Dniestru na pn. od Czerniowiec, natomiast miasto Birlad znajduje się w dorzeczu
dolnego Seretu, obecnie jest to południowa część rumuńskiej Mołdawii (przyp. red.).
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Ryc. 3. Rozmieszczenie ośrodków miejskich zachodniej Rusi ok. XII w.

Źródło: Грушевський 1992, s. 640.

Górny bieg Bugu i Dniestru, a także małe rzeki Podkarpacia i Wołynia, a
więc te, które nie nadawały się do żeglugi, też miały ważne znaczenie dla
gospodarczego życia lokalnej ludności. Ludzie zawsze pragnęli przystosować je
do swoich potrzeb. Szczególnie aktywna ingerencja wiązała się z działaniami
wojskowymi. Na przykład w 1144 r. podczas wspomnianej wyprawy książąt
Wsiewołoda Olegowicza i Władymirka przy przejściu przez rzekę Białkę8 w
pobliżu Dźwinogrodu „zarządził im Wsiewołod urządzić przejścia”
8

Prawy dopływ rzeki Pełtwi, lewego dopływu Bugu.
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(Ипатьевская летопись, s. 315). Doprowadziło to widocznie do jeszcze
większego zabagnienia już i tak błotnistych terenów.
Odnosząc się do kluczowego zagadnienia geografii historycznej –
powiązań wzajemnych człowieka i przyrody na różnych etapach historycznego
rozwoju – należy odnotować fakty wykorzystania koryt rzek do wzmocnienia
fortyfikacji broniących dostępu do poszczególnych miast. Zdarzało się, że bieg
rzeki korygowano przy pomocy specjalnych konstrukcji ziemnych (nasypy,
rowy). Pod datą 1149 kijowski kronikarz zrobił zapis o grobli usypanej na rzece
Styr koło Łucka: „przełamał Andrzej kopię swoją na przeciwniku swoim,
biegnącym ku miastu przez groblę.” (Ibid. s. 390). Możliwości daleko idących
zmian w krajobrazie w erze średniowiecznej były ograniczone ze względów
technologicznych, co nie oznacza, że takich zmian nie przeprowadzano.
Na kartach latopisów niejednokrotnie wspominane są brody nad
rzekami. Odnotowano je na rzece San w pobliżu Przemyśla (Ibid. s. 448), і
Jarosławia (Ibid. Т.ІІ. s. 802), bród Snow – na prawym dopływie Złotej Lipy w
pobliżu Trembowli (Ibid. s. 446), Łukiew - Krwawy bród w Haliczu (Ibid. s.
734). O istnieniu podobnych przepraw na rzece Suchowilka (inna nazwa –
Bołdurka), prawym dopływie Styru, oraz niegdyś zabagnionej bezimiennej rzece
(uroczysko Buhaje) może świadczyć nazwa miasta Brody we współczesnym
obwodzie lwowskim, wymienionego w Pouczeniu księcia Włodzimierza
Monomacha (Онищук, 1993). Podobne przeprawy znajdowały się też na wielu
innych rzekach. Oprócz pojedynczych wskazówek, zachowały się stosunkowo
liczne wzmianki kronikarskie. Na przykład podczas wojny domowej w 1154 r.
książę Izjasław Pantelejmon występując przeciwko halickiemu księciu
Jarosławowi Ośmiomysłowi przechodził przez rzekę Seret (Ипатьевская
летопись, s. 466). Książę Daniel Romanowicz w czasie wyprawy 1219 r., jak już
wspomniano, poszukiwał miejsca, by przejść Dniestr poniżej miasta Kuczelmin
(Ibid. s. 735). Tam, gdzie było to możliwe, przez rzeki budowano mosty.
Stanowiły one nie tylko ważne obiekty gospodarcze, ale odgrywały również
istotną rolę w trakcie działań wojennych. I tak w roku 1230 podczas starcia
Galicjan z Węgrami „zapalił most na Dniestrze bezzakonny zły Semiuńko”
(Ibid. s. 759). Na moście przez rzekę Wielę w mieście Szumsku wojownicy
księcia Daniela Romanowicza, Zerńko i Czuchoma, schwycili księcia Romana
Igoriewicza (Ibid. s. 726). Na moście przez rzekę San w Przemyślu walczyły
wojska węgierskiego królewicza Andrzeja z wojownikami książąt Włodzimierza
Rurykowicza i Daniela Romanowicza (Ibid. s. 770).
W Latopisie Halicko-Wołyńskim na tle wzmianek o ogólnej treści
wyróżnia się szczegółowy zapis o głębokości studni w Chełmie – „studnia
zwana kładiaź była sążni mająca 35.” (Ibid. s. 844). Ponieważ tzw. mały sążeń to
około 142,4 cm (od wyciągniętej na poziomie ramienia dłoni do podłogi), sążeń
trzyłokciowy wynosi 182,88 cm, zaś sążeń ukośny (od końca palców rąk do
końca palców nóg) ≈ 248 cm, studnia mogła mieć od 50 do 90 metrów
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głębokości. Była to więc wyjątkowa konstrukcja usytuowana na stosunkowo
wysokim wzgórzu.
Ekstremalne zjawiska pogodowe
Klimat Podkarpacia i Wołynia ukształtował się pod wpływem całego
szeregu czynników, wśród których podstawowe znaczenie ma lokalizacja,
ukształtowanie powierzchni, cyrkulacja atmosferyczna oraz promieniowanie
(Дробыжев., Ковальченко, Муравьев, 1973, s. 23). Na stan wód podziemnych,
a pośrednio na gospodarkę państwa Halicko-Wołyńskiego istotnie wpływały
opady w postaci deszczu i śniegu. Warto przywołać świadectwo z roku 1146
traktujące o wyprawie Olgowiczów na Halicz i Dźwinogród: „i był deszcz i
spadł śnieg z dopuszczenia Boskiego i tak szli na kołach oraz na saniach”
(Ипатьевская летопись, s. 319). Od opadów śniegu często zależał wynik działań
wojennych: „przyszło wojsko pod miasto Kołoman oraz Lachowie. I wielka
walka była na Krwawym brodzie i spadł na nich śnieg i nie mogli pozostać;
poszli za Rogożynę idąc na Mścisława i przepędzili ich z ziemi” (Ibid. s. 734).
Było to późną jesienią 1213 r.
Nad rzeką Seret w pobliżu Trembowli odnotowano gęstą mgłę w dniu
16 lutego 1154 r: „z rana w dzień św. Teodora we wtorek przeszedł rzekę Seret i
była w tym dniu mgła wielka tak że nie widać było końca spisy” (Ibid. s. 466). W
czasie, gdy wojska kijowskiego księcia Izjasława Pantelejmona wystąpiły
przeciwko oddziałom halickiego księcia Jarosława Ośmiomysła, mgła się
rozproszyła i przeciwnicy nagle znaleźli się twarzą w twarz ze sobą w niewielkiej
odległości.
Wśród ciekawych opisów tego, jak warunki naturalne (chłód, powódź i
silny wiatr) wpływały na wynik działań wojennych, przywołajmy kronikarskie
opowiadanie o oblężeniu Łucka: „Kuremsa stał około Łucka. Stworzył Bug cud
wielki. Łuck, do którego zbiegło się wiele okolicznych ludzi, nie miał umocnień,
i była zima oraz woda wielka. Ów przyszedłszy do Łucka i nie mogąc przejść,
chciał most zająć; grodzianie jednak odcięli most. On odegnać ich chciał, ale
Bóg cud uczynił i św. Jan i św. Mikołaj: wszczął się taki wiatr, że obracał
kamienie nań, jeszcze rzucając na nich silnie; załamał się siłą Boską prorok ich i
niczego nie osiągając, powrócili do stanowisk swoich, inaczej mówiąc w pole”
(Ипатьевская летопись, s. 841-842). Sądząc po wzmiance o świętych patronach,
do tych wydarzeń doszło w listopadzie-grudniu 1257 r., ponieważ dzień
uszanowania pamięci świętego Jana Złotoustego wypadał wtedy na 13 listopada,
„zimowego Mikołaja” – 6 grudnia.
Latopisy, z reguły, zawierają opisy tych zjawisk pogodowych, które były
raczej wyjątkiem niż powszechnością. Tam, gdzie na stronach latopisu chodziło
o wydarzenia, którym nie towarzyszyły jakieś szczególne warunki naturalne,
robiono wpisy takie jak: „trawie że bywszej”, „wiosni że bywszej”, itp. (Ibid. s.
770, 771).
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Przy okazji kronikarz wspominał również wydarzenia klimatyczne z
terenu ościennych i nawet oddalonych od państwa Halicko-Wołyńskiego ziem.
Na przykład w czasie wyprawy książąt Daniela i Wasylka Romanowiczów
wiosną 1244 r. na Polskę „wypełniła się wodą” Wisła przy Zawichoście i ich
wojska nie potrafiły jej przekroczyć (Ibid. s. 796). Zimą 1287 r. oddziały książąt
Lwa, Jurija, Mścisława Jurija i Mścisława Włodzimierzowicza, biorąc udział w
wyprawie chana Telebogi przeciwko Lachom, znów nie potrafiły pokonać Wisły
obok tegoż Zawichostu, „ponieważ rzeka nie stała”9 (Ипатьевская летопись, s.
893). Dlatego musiały przejść przez Wisłę i San obok Sandomierza po lodzie: „i
poszli w górę wzdłuż niej w stronę Sandomierza; przeszedłszy San rzekę lodem,
a Wisłę przeszli lodem powyżej Sandomierza i podstąpiwszy do miasta ze
wszystkich stron, jednak nie osiągnęli nic” (Ibid. s. 893).
Zimą na przełomie lat 1245–1246 polski książę Konrad proponował
księciu Wasilkowi Romanowiczowi wyprawę na Jaćwingów. Lecz „przez opady
śniegu oraz seren nie mogli iść i powrócili” (Ibid. s. 808). Wyraz „seren” to
„szreń” tworząca skorupę śnieżną, która najczęściej występuje wiosną.
Załamując się powodowała skaleczenia na nogach koni. Niektórzy badacze
uważają jednak, że „серен” – to mgła, (Кириков, 1979, s. 15) chociaż mgła
raczej nie była w stanie powstrzymać kampanii wojskowej.
W Latopisie Halicko-Wołyńskim pod datą 1285 zachowała się wzmianka
o wielkiej powodzi w Holandii, w wyniku której powstała zatoka Zuiderzee,
która wcześniej była jeziorem między Północną Holandią a Zachodnią Fryzją:
„Zaczęli opowiadać, że w Niemczech wyszło morze oraz zatopiło ziemię
gniewem Bożym, powyżej sześćdziesięciu tysięcy dusz utonęło, a cerkwi
kamiennych sto jedenaście oprócz drewnianych” (Ibid. s. 896). Jak widzimy,
kronikarz był dobrze poinformowany o następstwach tego znanego „ataku”
morza na ląd. Dowodzi to również, że wiedzę geograficzną czerpał nie tylko z
własnego doświadczenia, ale także z opowieści innych ludzi, podróżników. A
przyczyną wspomnianego zjawiska, jak świadczą badania klimatu w
średniowieczu, było względne ocieplenie Arktyki (Самаркин, 1976, s. 32).
*
*

*

Opisy obiektów hydrograficznych czy też zjawisk klimatycznych nie były
celem autorów staroruskich kronik. Ponieważ jednak obiekty te jak i zjawiska
okazują się istotne z punktu widzenia funkcjonowania społeczeństwa i państwa,
a zwłaszcza wypraw wojennych, wzmianki o takiej tematyce w latopisach są
nader liczne. Pozwalają one odtworzyć obraz powierzchniowej sieci wodnej w
średniowieczu, chociaż są raczej okazjonalne i fragmentaryczne. Wiadomości te
9

Czyli nie zamarzła.
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tworzą, wraz z wieloma innymi, szerszy kontekst wydarzeń historycznych i nie
mają charakteru stricte geograficznego. Jednocześnie, takie rzadkie świadectwa
pod warunkiem ich połączenia z wynikami nowoczesnych badań z zakresu
archeologii, geografii, ekologii, językoznawstwa i etnologii, dają możliwość
identyfikacji i wyjaśnienia wielu ważnych i dotychczas w należyty sposób nie
zbadanych naukowo aspektów funkcjonowania społeczeństwa. Z punktu
widzenia geopolityki, istotne są na przykład prawidłowości powstawania i
rozwoju państw na tle lokalizacji ich terytoriów i dostępnych zasobów, w
szczególności obiektów hydrograficznych Wołynia, Galicji i obszarów
sąsiednich w czasach Księstwa Halicko-Wołyńskiego.
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The role of rivers in history of Galicia-Volhynia Principality
(on the basis of entries from the chronicles of the XII-XIII centuries)
The article provides an analysis of records found in Kyiv (12th-century) and HalychVolhyn (13th-century) Chronicles about rivers, wetlands and lakes within the areas of
Galicia and Volhyn. The role of hydrographic objects in military campaigns was duly
considered along with their significance in the economic life of the Kingdom of Ruthenia
(shipping, bridges, dykes, fords).Based on the chronicle records concerning extreme
climatic events (rain, snow, wind, frost, fog), the causes, course, and consequences of
individual social disasters (famines, epidemics) on the territory of Galicia and Volhynia
during the Princely times were established The results of the conducted research
constitute an important complement to the knowledge in the field of historical geography
of the western part of today's Ukraine.
Key words: Galicia-Volhynia Principality, historical geography, surface waters,
climatic phenomena.
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