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ПОЛЬСЬКО-МОЛДАВСЬКА ВІЙНА 1497–1499 рр.
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кафедра історії України

У статті на проаналізовано військово-політичні стосунки Молдавського князівства і Польщі,
які вилилися у військовий конфлікт 1497–1499 рр. Детальну увагу приділено військово-
політичним складникам конфлікту.
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Низка аспектів військово-політичних відносин у Центрально-Східній Європі
XIV–XV ст. залишається недостатньо дослідженою як у вітчизняній, так і в
зарубіжній історіографії. Такими, наприклад, є питання, пов’язані з польсько-
молдавською війною 1497–1499 рр. Історія цього збройного конфлікту лише
частково знайшла відображення в працях українських дослідників1. Тією чи
іншою мірою вона висвітлена в роботах молдавських2, польських3, румунських4,

1 Бевзо О.А. Львівський літопис і Острозький літописець. Київ, 1970. С. 55–63; Буковина:
історичний нарис / Відп. ред. В. М. Ботушанський. Чернівці, 1998; Добржанський О., Макар Ю.,
Масан О. Хотинщина: історичний нарис. Чернівці, 2002; Жуковський А. Історія Буковини. Чернівці,
1991. Ч. 1; Крот В.А. Перші вторгнення османів на Україну в 1498 р. // Українсьий історичний
журнал. (Київ). 1986. № 1. С. 137–142; Масан О.М. Буковина як об’єкт міжнародних відносин
з давніх часів до 1774 р. // Буковина в контексті європейських міжнародних відносин (З давніх
часів до середини XX ст.) / Колективна монограф. В. М. Ботушанський, С. М. Гакман, Ю. І. Макар
та ін. / За заг. ред. В. М. Ботушанського. Чернівці, 2005; Масан О. Ім’я зародилося у шумі лісу.
(Коли і як з’явилася назва нашого краю) // Буковинський журнал. (Чернівці). 1992. Вип.1.
С. 107–115; Масан О.М. Німецькі рицарі в Галичині й на Буковині 1497 року // Науковий
вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Історія. Чернівці, 1998. С. 76–88; Масан О.
Німецькі рицарі в лісах Буковини: трагічна осінь 1497 року // Буковинський журнал. 1998.
Вип.1. С. 79–89.

2 Гонца Г.В. Изменения тактики внешнеполитического курса Молдавского государства в
последних десятилетиях ХV – начале ХVІ в. // Социально-економическая и политическая история
Юго-Восточной Европы (до середины ХІХ в.). Кишинев, 1980. С. 102–117; Гонца Г.В. Молдавия
и османская агрессия в последней четверти ХV – первой трети ХVI в. Кишинев, 1984; Мохов Н.А.
Очерки истории молдавско-русско-украинских связей (с древнейших времен до начала ХІХ в.).
Кишинев, 1961.

3 Czamańska I. Mołdawia i Wołoszczyzna wobec Polski, Węgier i Turcji w XIV i XV wieku.
Poznań, 1996; Papee F. Jan Olbracht. Kraków, 1999.

4 Стоическу Н. “Большое войско” в Валахи и Молдавии в ХІV–ХVІ вв. // Страницы истории
румынской армии. Бухарест, 1975. С. 61–67.
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російських5 та австрійських6 авторів. Найважливішими джерелами до вивчення
цієї війни є “Слов’яно-молдавські літописи”7.
Метою пропонованої статті є висвітлення передумов, ходу, характеру і

наслідків польсько-молдавської війни 1497–1499 рр.
Влітку 1492 р.  помер польський король Казимир ІV Яґеллончик.

Скориставшись цим, господар Молдавії Стефан ІІІ скерував на Покуття військо
очолене сином Олександром. Молдавські війська спустошили Коломию, а
пізніше здійснили похід на Поділля8. Наприкінці 1492 р. польська корона дісталася
Яну Ольбрахту. Новий король Польщі вирішив помститися господарю Молдавії
за напади 1488 та 1490–1492 рр. на Покуття, які завадили йому силою захопити
угорський престол9.
Спільність інтересів у протидії планам Яґеллонів зближували Молдавію та

Московську державу. Від того моменту, коли молдавський господар був визнаний
союзником Москви, кримський хан став також союзником і молдавського
господаря. Переговори про союз Молдавії та Кримського ханства проводилися
за посередництвом московського посла. Зокрема, у жовтні 1492 р. у Крим прибув
спеціальний молдавський посол М. Гонза. Під час цього візиту був оформлений
союзний договір між Кримом та Сучавою. Такий союз для Молдавії був
надзвичайно бажаним. Після цього набіги кримських татар, які постійно
завдавали багато шкоди, зокрема північним територіям Молдавії (Буковині),
припинились10.
З огляду на ситуацію, що склалася, у грудні 1492 р. Ян Ольбрахт уклав угоду

про взаємодопомогу зі своїм братом, угорським королем Владиславом ІІ, після
чого вони розпочали готуватися до проведення більш представницького з’їзду,
на якому мали вирішити питання спільних дій на міжнародній арені. Такий з’їзд

5 Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в ХV –
ХVІ вв.: Главные тенденции политических взаимоотношений. Москва, 1984; Семенова Л.Е. Из
истории молдавско-польско-турецких отношений конца ХV в. // Россия, Польша и Причорноморье
в ХV–ХVІІІ вв. Москва, 1979. С. 40–52; Семенова Л.Е. Некоторые аспекты международного
положения Молдавского княжества во второй половине ХV в. // Юго-Восточная Европа в средние
века. Кишинев, 1972. С. 207–234.

6 Кайндль Р.Ф. Історія Чернівців від найдавніших часів до сьогодення / Пер. з нім. В. Ю. Іванюка.
Чернівці, 2005; Фішер Е. Козмин: До питання про історію польсько-молдавської війни 1497 року.
Чернівці, 2004; Wickenhauser F. A. Bochotin, oder Geschichte der Stadt Cernîwitz und ihrer Umgegend.
Wien, 1874.

7 Бистрицкая летопись 1359–1507 гг. // Славяно-молдавские летописи ХV–ХVІ вв. Москва,
1976. С. 24–34; Молдавско-немецкая летопись 1457–1499 гг. // Славяно-молдавские летописи
ХV–ХVІ вв. Москва, 1976. С. 36–54; Молдавско-польская летопись 1352–1564 гг. // Славяно-
молдавские летописи ХV–ХVІ вв. Москва, 1976. С. 105–124.

8 Масан О.М. Буковина як об’єкт міжнародних відносин з давніх часів до 1774 р. С. 61.
9 Семенова Л.Е. Некоторые аспекты международного положения Молдавского княжества во

второй половине ХV в. С. 225–226.
10 Мохов Н.А. Очерки истории молдавско-русско-украинских связей (с древнейших времен

до начала ХІХ в.). С. 26.



59

відбувся у квітні–травні 1494 р. на словацькій землі у місті Левочі11. На ньому
брати домовилися про взаємну політичну підтримку у міжнародних справах, а
також про вирішення “молдавського питання”. Ян Ольбрахт не приховував свого
наміру скинути з господарського престолу Стефана ІІІ та посадити на нього
їхнього молодшого брата – Сиґізмунда.  Однак Владислав ІІ, будучи
молдавським сюзереном, відхилив цю пропозицію. Врешті-решт Ян Ольбрахт
змушений був погодитися з намірами Владислава ІІ, але не погодився з
відкладенням рішення “молдавського питання”12.
Учасником цього з’їзду був і трансільванський воєвода Бартоломео Драгффі,

який, дізнавшись про справжню мету польського короля, одразу ж повідомив
про це Стефана ІІІ, а той, в свою чергу, розпочав активну дипломатичну
діяльність з метою нейтралізації військової загрози Молдавії13.
Влітку 1494 р. в Молдавію прибув польський посол. Метою візиту було

обговорення пропозиції Яна Ольбрахта до господаря Стефана ІІІ спільними
зусиллями напасти на захоплені турками причорноморські фортеці. Стефан ІІІ
пообіцяв співпрацювати з військами польського короля в “чорноморському”
поході за умови, якщо королівська армія буде рухатися до чорноморських берегів
лівим берегом Дністра14. Просування правим берегом Дністра, тобто територією
північних районів Молдавії, могло завдати значної шкоди цим прикордонним
землям, насамперед – Чернівецькій та Хотинській волостям. Таким чином,
Стефан ІІІ формально підтримав плани з’їзду в Левочі. Утім, на практиці,
молдавський господар зайняв очікувальну позицію, яка дозволи йому
продовжувати лавірувати між Туреччиною, Угорщиною й Польщею.
Тим часом, встановивши союз із Литвою в 1494 р., московський правитель

Іван ІІІ посприяв обміну молдавськими та литовськими посольствами, які
завершилися в 1496 р. затвердженням миру між Молдавією та Великим
князівством Литовським. Однак, вже 1497 р. польський король Ян Ольбрахт
здійснив похід на Молдавію.
Король Польщі оголосив похід проти Молдавії 26 червня 1497 р. Польське

військо збиралося дуже повільно. Знаючи про плани польського короля, господар
Стефан ІІІ одразу повідомив про них санджакбея Силістрії Месіх-пашу, а також
відправив великого логофета І. Тевтула до Стамбула15. Турки надали молдаванам
підтриму, до Молдавії був відправлений загін Месіх-паші у складі близько 800

11 Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в ХV–
ХVІ вв. С. 97.

12 Czamańska I. Mołdawia i Wołoszczyzna wobec Polski, Węgier i Turcji w XIV i XV wieku.
S. 164–165; Papee F. Jan Olbracht. S. 63–67.

13 Семенова Л.Е. Из истории молдавско-польско-турецких отношений конца ХV в. C. 40–41;
Papee F. Jan Olbracht. S. 66.

14 Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в ХV–
ХVІ вв. С. 97.

15 Papee F. Jan Olbracht. S. 132.
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воїнів. Існує припущення, що цей підрозділ розмістився в Чернівецькій волості
(цінуті) вже наприкінці липня 1497 р. Підсилені молдавськими підрозділами турки
на початку серпня того ж року здійснили упереджувальні напади на Снятин і
Коломию16.
На початку серпня 1497 р. армія польського короля почала форсування

р. Дністер між Устям і Михальчею. Згадка про цю переправу є в Бистрицькому
літописі: “король перейшов річку Дністер біля Михальчі на цьому боці зі всіма
своїми військами. І прийшов до Кіцманя”17. Дізнавшись про переправу польських
сил господар Молдавії Стефан ІІІ направив назустріч польському королю своїх
представників – великого логофета І. Тевтула та великого скарбника Ісаака.
Прибувши в королівський табір вони звернулися до Яна Ольбрахта із промовою,
в якій нагадали про попередні домовленості щодо планованого маршруту
польських військ й закликали поляків покинути землі Молдавії18. Король Польщі
відповів відмовою, а молдавських послів вирішив “взяти в полон; і наказав
відвезти їх до Високого замку у Львові”19. Один з польських командирів Ян
Тирнка запропонував королеві почати наступ з облоги та взяття Хотинської
фортеці. Це мало б забезпечити безперешкодне постачання харчів польському
війську із Поділля. Інші члени військової ради наполягали на тому, що спочатку
треба зайняти Сучавську фортецю, яка зможе стати базою для подальших
операцій20. Король вирішив іти до Сучави21.

 Все військо польського короля нараховувало до 80 тисяч чоловік, однак тільки
половина з них належала до бойового складу, решту становили тилові частини22.
Одних возів у обозі було майже 30 тисяч23. У поході брав участь невеликий
загін рицарів Тевтонського ордену з Пруссії24, а також загони великого князя
литовського Олександра. Литовці приєдналися до походу не зважаючи на те,
що наприкінці серпня 1497 р. московський великий князь Іван ІІІ відправив до
Олександра своє посольство з проханням не брати участі в польському поході
на Молдавію. У відповідь на це прохання Олександр запевнив його, що він “на
Стефана воєводу не пішов”25, а лише відправив свої війська на допомогу своєму
брату Яну Ольбрахту. У Львівському літописі про ці події написано: “і князь

16 Масан О.М. Буковина як об’єкт міжнародних відносин з давніх часів до 1774 р. C. 62.
17 Бистрицкая летопись 1359–1507 гг. C. 31.
18 Czamańska I. Mołdawia i Wołoszczyzna wobec Polski, Węgier i Turcji w XIV i XV wieku.

S. 169.
19 Молдавско-немецкая летопись 1457–1499 гг. C. 46.
20 Фішер Е. Козмин: До питання про історію польсько-молдавської війни 1497 року. C. 24.
21 Молдавско-немецкая летопись 1457–1499 гг. C. 54.
22 Масан О.М. Буковина як об’єкт міжнародних відносин з давніх часів до 1774 р. C. 63.
23 Papee F. Jan Olbracht. S. 130–131.
24 Масан О. Німецькі рицарі в лісах Буковини: трагічна осінь 1497 року. C. 79.
25 Исторические связи народов СССР и Румынии в ХV – начале ХVIII в.: Документы и

материалы: в 3-х т. Москва, 1970. Т. 1. 1408–1632. C. 78.
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великий Олександр сам повернувся, а князів руських з силою своєю послав
брату свому Ольбрахту на допомогу”26.
Після переправи через Дністер польському війську потрібно було перейти

ще річки Прут і Сирет. Господар Молдавії Стефан ІІІ спрямував свої підрозділи
до місця можливої переправи поляків – броду на р. Прут під Чернівцями.
Наприкінці серпня 1497 р. польська армія спробувала перейти Прут саме в цьому
місці, однак зіткнулася тут із добре озброєними загонами Стефана ІІІ. У
результаті перших боїв до рук молдаван потрапили шість полонених поляків27.
Перебуваючи у місті Роман, де розміщувалося усе господареве військо, Стефан
наказав “трьох ляхів [полонених] відіслати до турецького царя, а інших наказав
повісити”28.
Господар Молдавії Стефану ІІІ віддав наказ зміцнити Сучавську фортецю

та зібрати військо. На думку більшості дослідників армія воєводи Стефана ІІІ
налічувала 40 тисяч воїнів29. До її складу входили русько-молдавські підрозділи
чисельністю 18 тисяч осіб, загін семигородського воєводи В. Драгффі у 12 тисяч
осіб, а також загони волоського господаря Раду Великого та кількатисячне
османське військо.
Річку Прут поляки перейшли 11–12 вересня 1497 р. Далі вони рушили до

міста Серет, в околицях якого 18–20 вересня подолали річку Сирет. Уже 24
вересня польська армія підійшла до міста Сучава, а через два дні розпочалася
облога Сучавського замку30. Ситуація військ Яна Ольбрахта ускладнювалася
тим, що молдавани встигли спустошити околиці Сучави, й армія не могла себе
забезпечити за рахунок місцевого населення31. З огляду на це, польський король
відправив на південь країни значні сили, щоб вони там реквізували провіант.
Крім цього, загони поляків спустошили сусідні волості, в тому числі й
Хотинську32. При цьому доходило до кровопролитних боїв з молдавським
військом, яке намагалося перешкодити грабункам та реквізиціям33.
Через нестачу провіанту та фуражу, а також через небажання польської шляхти

продовжувати похід, Ян Ольбрахт змушений був погодитися на запропоноване
угорськими дипломатами перемир’я зі Стефаном ІІІ. Додатковим фактором,
який схилив монарху до замирення, стала власна хвороба (малярія. – O. Б.).

26 Львовская летопись // Полное собрание руських летописей. Москва, 1980. Т. 20. Ч. 2.
С. 365–366.

27 Czamańska I. Mołdawia i Wołoszczyzna wobec Polski, Węgier i Turcji w XIV i XV wieku.
S. 175.

28 Бистрицкая летопись 1359–1507 гг. C. 31.
29 Фішер Е. Козмин: До питання про історію польсько-молдавської війни 1497 року. C. 25–26.
30 Бистрицкая летопись 1359–1507 гг. C. 31–32.
31 Фішер Е. Козмин: До питання про історію польсько-молдавської війни 1497 року. C. 32.
32 Добржанський О., Макар Ю., Масан О. Хотинщина: історичний нарис. C. 75.
33 Фішер Е. Козмин: До питання про історію польсько-молдавської війни 1497 року. C. 32.
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Польський король зняв облогу із Сучавського замку і 19 жовтня 1497 р. його
армія почала відхід на польські землі34.
За умовами укладеного перемир’я польська армія зобов’язалася відступити

тим самим шляхом, яким і прийшла. Стефан ІІІ через посланців велів переказати
польському королю, “щоб той при відступі рухався не іншим шляхом, ніж тим, яким
він прийшов сюди, – зазначає Е.Фішер, – бо шлях через ліси є небезпечним, а також
щоб, той рухався відкритою місцевістю, а потім повернув праворуч на шлях, який
хоч і довший, зате безпечніший. Хай він уникає короткого шляху ліворуч, що веде
через ліси, бо на ньому з його військом можуть легко трапитися нещасні випадки”35.
Як можемо припустити, господар Стефан ІІІ мав інформацію про наміри

волохів, турків і татар напасти на відступаюче військо короля Яна Ольбрахта, й
зумисно повідомив про це польського монарха. Можна погодитися із думкою
О. Масана, який підкреслював, що “господарю було вигідно, щоб його союзники
напали [...] на польські обози та поживилися за рахунок їхніх полонених, а не
спустошували молдавські землі. Повідомлення ж про можливу небезпеку на
лісовій дорозі забезпечувало б господарю алібі, якщо король звинуватить його
у порушенні умов перемир’я”36.
Як і було домовлено, король зі своїм військом пішов тією дорогою, якою

прийшов до Молдавії. Водночас, частина польського війська на власний розсуд
пішла на Буковину, завдаючи вздовж свого шляху просування великої шкоди
місцевому населенню. Відступаючи, польське військо все плюндрувало на
своєму шляху та забирало у населення харчі й фураж. Підійшовши до
Козьминського лісу, через який була лише одна дорога, основна частина цього
війська розбила табір на ніч. Кінна розвідка, яка складалася зі шляхти із Західної
Польщі, пройшла через ліс й стала табором по його інший бік37.
Наступного дня, 26 жовтня, основна частина польського війська почала

перехід через ліс. Польське військо розтягнулося на значну відстань. Коли його
підрозділи дійшли до середини лісу, на них зненацька напали молдавські загони,
турки й угорці. Незважаючи на несподіваність атаки, нападникам не вдалося
знищити польських військ повністю38. Підрозділи очолювані Я. Тенчинським
здійснили контрнаступ та відкинули нападників до р. Сирет. Втрати в армії Яна
Ольбрахта становили близько 5 тисяч чоловік убитими і полоненими (при
загальних втратах близько 11 тисяч осіб)39. В ході бою головно загинули
допоміжні загони, тобто обоз. Через брак обозової челяді король Польщі
змушений був залишити рештки обозу та свою артилерію. Про втрати армії

34 Масан О.М. Німецькі рицарі в Галичині й на Буковині 1497 року. C. 84.
35 Фішер Е. Козмин: До питання про історію польсько-молдавської війни 1497 року. C. 36.
36 Масан О.М. Буковина як об’єкт міжнародних відносин з давніх часів до 1774 р. C. 64.
37 Фішер Е. Козмин: До питання про історію польсько-молдавської війни 1497 року. C. 37.
38 Масан О.М. Німецькі рицарі в Галичині й на Буковині 1497 року. C. 84–85.
39 Масан О.М. Буковина як об’єкт міжнародних відносин з давніх часів до 1774 р. C. 65.
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короля Яна Ольбрахта, є згадка і в Молдавсько-польському літописі: “забрано
в той час (у поляків. – О. Б.) повітових хоругв немало та гармат також”40. Як
занотував літописець: “за це їх Бог покарав, що були війська занадто свавільні,
самі були безпечні і шкоди завдавали великої, і гетьманів своїх не слухали”41.
Король Польщі разом із залишками свого війська з 26 на 27 жовтня став

табором поблизу села Козьмин42. Е. Фішер зазначає, що “й тут загони Стефана
не давали полякам відпочити та турбували їх безперестану: вночі молдавани
підпалили з підвітряного боку траву, тому поляки змушені були викосити траву й
чагарники на тому боці табору, де горіло полум’я, щоб їх не охопив вогонь”43.
Після цього, на ранок наступного дня поляки на чолі з королем Яном Ольбрахтом
рушили до Чернівців з метою переправитися через р. Прут. Дізнавшись, що зі
Снятина на підмогу королю Польщі наближається “друге військо лядське”,
господар Стефан ІІІ наказав своєму воєводі Болдуру йти назустріч тому війську
та здолати його. Польський загін, що йшов на допомогу Янову Ольбрахту
нараховував 3 тисячі чоловік, а допоміжний підрозділ, який був сформований з
мазовецьких кінних рицарів, налічував лише 600 чоловік44. 28 жовтня увечері
супротивники зустрілися поблизу села Ленківці біля Чернівців. Битва відбулася
вранці 29 жовтня, у ході бою мазовецька кіннота була розгромлена, “і загинуло
там багато лядського війська”45.
Крім передовогу загону, який молдавани розбили під Ленківцями, на допомогу

Яну Ольбрахту йшов ще один загін, висланий великим князем литовським
Олександром Яґеллончиком. Литовський загін складався в основному з
вершників та налічував кілька тисяч людей. На чолі загону був С. Кишка. Ян
Ольбрахт з’єднався із цим загоном біля Чернівців, після чого вже об’єднані
сили продовжили відступ через р. Прут до Снятина46.

30 жовтня об’єднане польсько-литовське військо, нарешті, спробувало
перейти р. Прут через брід поблизу Жучки. Однак на протилежному боці армію
Яна Ольбрахта вже чекав воєвода Болдур зі своїм військом, а з півдня до
Чернівців підійшли загони Стефана ІІІ. Королівській армії все ж вдалося
форсувати річку. Хворого короля вивезли до Снятина, а потім до Львова47.

40 Молдавско-польская летопись 1352–1564 гг. C. 120.
41 Там же.
42 Бистрицкая летопись 1359–1507 гг. C. 32.
43 Фішер Е. Козмин: До питання про історію польсько-молдавської війни 1497 року.  C. 45–46.
44 Масан О.М. Буковина як об’єкт міжнародних відносин з давніх часів до 1774 р. C. 65.
45 Бистрицкая летопись 1359–1507 гг. C. 33.
46 Wickenhauser F.A. Bochotin, oder Geschichte der Stadt Cernоwitz und ihrer Umgegend. S. 21.
47 Бистрицкая летопись 1359–1507 гг. C. 33. У другій половині ХІХ ст. у р. Прут був знайдений

середньовічний меч. Відомий  буковинський історик і етнограф Р. Кайндль припускав, що цей
меч міг належати одному з німецьких рицарів, який був у війську Яна Ольбрахта і загинув у
битві під Чернівцями на р. Прут. Див.: Кайндль Р.Ф. Історія Чернівців від найдавінших часів до
сьогодення. C. 28.
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Похід польської армії у Молдавію 1497 р. завершився невдачею, тому планам
польського короля стосовно молдавського престолу не судилося збутися. Однак
польсько-молдавська війна на цьому не закінчилася, а перейшла у свою другу
фазу. У відповідь на польський напад Стефан ІІІ спрямував свої війська на на
українські землі Поділля, Галичини, Волині, що тоді перебували в складі
Польської держави.
Одним з основних наслідків подій 1497 р. стало використання турками

польсько-молдавських прикордонних територій як плацдарму для перших
масованих нападів на володіння Польщі48. Зокрема, 1 травня 1498 р. численне
османське військо на чолі з Балі-беєм Малкоч-оглу вдерлося на українські землі,
що перебували під владою Польщі. Турецька кіннота дісталися в околиці
Львова49. Повертаючись назад, турки “взяли величезну здобич, розорили і
спалили всю країну”50. Радянський історик В. Крот, досліджуючи цей похід,
писав лише про загарбників турків і татар та жодним словом не згадував про
участь у ньому молдавського війська. Більше того, дослідник безпідставно
твердив, що Стефан ІІІ сповістив Яна Ольбрахта про планований похід турків
на Польщу. Крім цього В. Крот стверджував, що населення Молдавії всіляко
перешкоджало просуванню турків на північ, до Дністра, а потім, при відступі
турецької армії, молдавани майже повністю знищили її при переправі через
р. Прут51. Таке трактування історичних подій минулого у радянській історіографії
було характерним способом “підправити” історію, зокрема, в тій частині, яка
могла стосуватися “споконвічної дружби радянських народів”.
За джерельними свідченнями, у 1497–1498 рр. господар Молдавії Стефан ІІІ

вів переговори з Манглі-Гіреєм через своїх та московських послів, які проїжджали
через Крим. Існують вагомі докази стверджувати, що турецько-татарські
вторгнення у Польщу 1498 р. були здійснені кримським ханом на прохання
Стефана ІІІ. Зокрема, московський посол Федір Олексійович (Аксентьєв), який
в 1498 р. проїжджав з Криму до Сучави із дорученням сповістити Стефана, що
Манглі-Гірей на прохання його молдавського господаря направив до турецького
султана свого посланця52.
Використовуючи складне становище Яна Ольбрахта, воєвода Стефан ІІІ у

червні 1498 р. здійснив напад на Польщу. Першим містом, яке молдавани
пограбували й спалили, стала Теребовля. Пізніше зазнали руйнувань Бучач та
Підгайці, а потім військо Стефана ІІІ спустошило значну частину Галичини і

48 Масан О.М. Буковина як об’єкт міжнародних відносин з давніх часів до 1774 р. C. 66.
49 Бистрицкая летопись 1359–1507 гг. С. 33.
50 Олесницкий А. Первые боевые встречи в ХV в. турок-османов с Русью (По архивным

материалам Юго-Славянской Академии наук в Загребе и Королевского областного музея в
Сараево) // Записки Русского научного ин-та. Белград, 1933. Вып. 9. C. 122.

51 Крот В.А. Перші вторгнення османів на Україну в 1498 р. C. 140–142.
52 Исторические связи народов СССР и Румынии в ХV – начале ХVIII в. C. 79.
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Покуття. “Перейшовши річку Дністер з цього боку біля Галича”, військо
молдавського господаря знищувало все вогнем і мечем так, що “запустіла та
Подільська земля”53. Як зазначав Е. Фішер: “Разом з турками молдавани
забрали близько 100 тис. полонених з Польщі, які потім були поселені частково
в Молдавію, а частина в Туреччині”54. Як зазначається у “Львівському літописі”
і “Острозькому літописці”, загарбники тоді “людей же о сто тысячей в плен
поведе, и распродав татаром и турком. И бе в то время видити полно руси
(тобто українців. – О.Б.) и ляхов (тобто поляків. – О.Б.) в Татарех, Греции,
Фракии и Македонии, кроме сих, их же зде безчисленное множество в плененной
стране лежаше побитых, такожде и по путех”55. Тобто, внаслідок цього походу
велике число людей загинуло, а ще більше потрапило в полон і було продано у
рабство в Кримському ханстві та на Балканах.
Основною метою османських вторгнень на польські володіння стало

послаблення впливу Яґеллонів у Східній та Південно-Східній Європі. У листопаді
1498 р. через територію Чернівецької та Хотинської волостей в напрямку Покуття
вирушило велике османське військо на чолі з Малкоч-оглу. Вони дійшли аж до
Самбора та Дрогобича, однак “настала зима з сильними морозами та снігом,
так що багато османів позамерзало та померло від голоду (…); і відступили з
великою бідою та голодом; а коли прийшли (турки. – О. Б.) в Валахію (насправді –
у Молдавію. – О. Б.) між Дністром та Прутом, хотіли перейти через р. Прут,
там розмістив воєвода Стефан своє військо; та наказав убивати турків усюди,
так що було вбито більше 80 тисяч турків, і наказав він (господар Молдавії. – О. Б.)
скидати їх (тіла. – О. Б.) в Прут”56. Стефан ІІІ вдався до таких дій щодо
турків тому, що останні досить часто через територію Молдавії нападали на
Польщу, однак страждали і північні райони Молдавії. Проте цифра вбитих 80 тис.
турків явно перебільшена.
Після того, як турки були розбиті на р. Прут, турецький султан Баязід ІІ

взагалі заборонив турецько-татарським загонам здійснювати будь-які напади
на землі Польщі через молдавську територію57.
Остаточно польсько-молдавський конфлікт було врегульовано у квітні 1499 р.,

коли в Кракові при посередництві угорського короля Владислава ІІ відбулася
зустріч посольств Польщі, Молдавії та Угорщини. На цій зустрічі було укладено
угоду про мир і союз між Польщею та Молдавією58. Однак, коли текст цього
документа доставили до Стефана ІІІ, молдовський володар висловив низку
застережень. 11–12 липня 1499 р. він переробив попередній текст, так, аби

53 Бистрицкая летопись 1359–1507 гг. C. 33–34.
54 Фішер Е. Козмин: До питання про історію польсько-молдавської війни 1497 року. C. 54.
55 Бевзо О.А. Львівський літопис і Острозький літописець. C. 57.
56 Молдавско-немецкая летопись 1457–1499 гг. C. 54.
57 Гонца Г.В. Молдавия и османская агрессия в последней четверти ХV – первой трети ХVI в.

C. 48.
58 Documentele lui Ştefan cel Mare / Pubk. de I.Bogdan. Bucureşti, 1913. Vol. 2. XXI.  Р. 421–425.
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детальніше врегулювати молдавсько-польські відносини, зокрема в прикордонних
областях59. Так, наприклад, вирішення приватно-правових та прикордонних
відносин було віддано у відання чернівецького та хотинського старост з
молдавського боку, а з польського – старості Кам’янця. Піддані польського
короля, а також його братів – Олександра та Сиґізмунда у разі кривд і шкод, які
були б їм завдані підданими молдавського господаря, мали б звертатися до
старост Чернівців та Хотина, які б розсудили і знайшли винних, і так само мали
робити піддані Стефана ІІІ. У разі виникнення якихось незгод між цими
старостами, воєвода мав би повідомити про такі випадки королю і, навпаки,
король мав би повідомити воєводу. Також була прийнята домовленість щодо
делімітації польсько-молдавського кордону у суперечливих місцях, можливо, і в
долині р. Черемош. Досить цікавою є згадка у цьому документі старост Хотина –
Тоадера  та Негрила,  і Чернівців – Іона  Грумаза,  а  керівників інших
адміністративних одиниць Молдавії було позначено як “паркалаби”60.
Договором 1499 р. Молдавія вступала в союз із Польщею та Угорщиною,

спрямований проти Османської імперії. Позиції Молдавії на переговорах були
достатньо сильними. Про успіх Молдавії свідчить той факт, що молдавські
дипломати на переговорах висували свої вимоги, вказуючи на те, що підкорення
Молдавії Османською імперією буде мати катастрофічні наслідки як для Польщі,
так і для Угорщини61. Водночас, варто підкреслити, що наслідком польсько-
молдавської війни 1497–1499 рр. стало погіршення умов економічного і
демографічного розвитку регіону.
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