
Наукові записки з української історії 

 398 

УДК 327 (438:478) «1359/1400»  
Олексій Балух 

(Чернівці) 

ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНІ ВІДНОСИНИ  
МІЖ ПОЛЬЩЕЮ ТА МОЛДОВОЮ  
В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІV СТ. 

В статті розглядаються військово-політичні відносини між Польщею та Молдовою, 
проблеми так званої Шипинської землі, проблеми польсько-молдавської опозиції і кооперації 
прикордонної смуги у другій половині 14 століття. 

При розгляді проблем, пов’язаних з міжнародними відносинами у Центрально-Східній 
Європі другої половини XIV ст., постає ряд аспектів, які недостатньо досліджені як у вітчиз-
няній, так і в зарубіжній історіографіях. Зокрема, питання, пов’язані з польсько-
молдавськими військово-політичними стосунками другої половини XIV ст., які мали безпо-
середнє відношення до історії України, передусім Галичини (Покуття), північної частини Бу-
ковини, Західного Поділля і частково Закарпаття. Ця проблема в певній мірі знайшла відо-
браження в працях українських дослідників [22–28, 31–33]. Тією чи іншою мірою вона висві-
тлена в роботах молдавських [34–38], польських [39, 41–43, 47, 49–51] та румунських [44, 48] 
авторів. Разом з тим при розгляді окресленої проблематики найважливішими джерелами для 
нас продовжують залишатися Слов’яно-молдавські [2, 5, 9, 10, 12,] і Руські [4, 6–8, 11, 13, 14] 
літописи, а також грамоти молдавських господарів [1, 3, 15, 17–19, 21] і Хроніки [16, 20].  

Метою даної статті є більш повне висвітлення на основі доступного джерельного і лі-
тературного матеріалу змісту, характеру і наслідків польсько-молдавських військово-
політичних відносин другої половини XIV ст. для майбутнього буковинського краю. 

З подіями 1359 р. у Молдавському воєводстві пов’язані початки його, безпосередніх 
відносин з Польщею. Адже боротьба, яка розгорнулася на сусідніх з Галичиною землях, не 
могла не привернути уваги польського уряду. Збройним виступом воєводи Богдана проти 
Угорщини вирішив скористатися король Польщі Казимир III. Для нього це був формальний 
привід «повернути» територію, яка раніше належала Галицькому князівству, але в ході зага-
рбання останнього опинилася під угорською зверхністю [23, с. 224]. 

Очевидно, йшлося про Шипинську землю - територію, розташовану між верхньою течі-
єю Сірету і Середнім Дністром, яку угорсько-волоські загони зайняли близько 1350 р. Я. 
Длугош, описуючи похід польського війська проти Молдавського воєводства в 1359 p., нази-
ває Шипинську землю ворожою територією, що межувала з Покуттям [32, с. 29]. 

Щоправда, безпосередній привід до вторгнення поляків у цю область хроніст виклав 
надто суб’єктивно, виходячи з реалій свОго часу. Я. Длугош писав, що 1359 р. у Молдавії 
помер воєвода Стефан, який мав двох синів – Петра і Стефана [20, s.405; 42, s. 14–15]. Владу 
в країні захопив молодший син Петро. Його старший брат Стефан звернувся за допомогою 
до короля Казимира III, що, згідно з Длугошем, і стало приводом до походу польського вій-
ська в Молдавію. Воно у складі 11 корогв, сформованих з рицарства Краківської, Сандомир-
ської, Люблінської і Руської (Галицької) земель, перейшло 1 липня кордон і вступило на 
Шипинську землю. Розгромивши дрібні молдавські загони, поляки заглибилися в «обширний 
і довгий ліс», який являв собою «пущу – пусту й неврожайну, не орану і не замешкану лю-
дьми» [Цит за: 42, s.15]. Військо воєводи Петра наперед підрізало дерева вздовж лісової до-
роги і несподівано повалило їх на польські загони [45, s. 106–107]. Рицарство зазнало вели-
ких втрат, а ті, що вціліли, потрапили у полон до молдованів. Опис цієї події у Я. Длугоша 
дає підстави вважати, що вона відбулася на території теперішньої Кіцманьщини [23, с. 224]. 
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Згодом Казимир III змушений був викуповувати знатних рицарів з молдавського полону, зо-
крема, Збігнєва Олесницького, рицаря гербу Дембно, діда кардинала З. Олесницького - по-
кровителя Я. Длугоша. Інший знатний рицар – Навой з Тенчина (Тенчинський), син краків-
ського воєводи Андрія з Тенчина, чудом уцілів, уник молдавського полону і подався на про-
щу до Рима, перейшов у чернечий стан і після повернення у Польщу став краківським дека-
ном [42, s. 14–15]. Таким чином, похід королівського війська в Молдавію закінчився цілко-
витою поразкою. 

Тривалий час історики, слідом за Я. Длугошем і його продовжувачами – Б. Ваповським, 
М. Мєховським, М. Кромером, М. Бєльським, М. Стрийковським та іншими, дотримувалися 
традиційної дати цього походу – 1359 року, хоча Й.Х. Енгель вважав, що подія відбулася у 
1450 р.[45, s. 106–107]. Проте А. Моргенбессер заперечував саму можливість військової екс-
педиції в цьому році, тому що молдавська держава тільки-но виникла [47, s. 27–28]. А. Чо-
ловський вважав, що князівство утворилося ще до 1349 p., a похід польського війська міг 
відбутися між 1365 і 1369 роками [42, s. 25]. З. Спєральський відносив цю подію до 70-х ро-
ків XIV ст. [50, s. 149–152], а Ч. Чіходару та С Горовей – до 1367 або 1369 року [44, р. 118]. 
Є. Спєрка доводить, що похід міг відбутися наприкінці 60-х років XIV ст., але в жодному ра-
зі не 1359 року [49, s. 126–128]. 

На думку І. Чаманської, на території Молдавії державна організація виникла ще до 
1359 р. Існуючий там «самодіяльний державний осередок» лише номінально підлягав угор-
ському королю. Причому цей осередок мусив бути вже досить сильним, адже саме в 1359 р. 
він спромігся відкрито повстати проти Угорщини. Ця обставина і могла дати підставу поль-
ській стороні втрутитися у молдавські справи [41, s. 33]. З іншого боку, польський король 
Казимир III підтримував союзні відносини з Угорщиною і навряд чи атакував би територію, 
яка офіційно вважалася угорською [41, s. 36]. 

І. Чаманська припускає, що на північ від Молдавського воєводства існував ще один 
окремий державний осередок з центром у Сіреті, який, як і Шипинська земля, перебував спо-
чатку в орбіті впливів Галицької Русі. Із Сірета походила Маргарита Мушата (Margaretha de 
Sereth) – мама пізніших молдавських князів Петра І Мушата і Романа І. Вона і її сини могли 
бути представниками давнішої династії, яка правила в Сіреті, але згодом була усунута Бог-
даном [41, s. 37]. Дослідниця вважає, що похід польського рицарства міг відбутися у 1359 р. 
у зв’язку з тим, що воєвода Богдан захопив Сірет. Польський король як зверхник Галицької 
Русі мав претензії на це місто і розглядав його захоплення як черговий етап підпорядкування 
руських земель. І. Чаманська наголошує на тому, що тільки в той період, між 1355 і 1359 ро-
ками, Сірет міг бути  об’єктом  польсько-угорського  політичного спору і лише на цій тери-
торії король Польщі міг втрутитися, не наражаючись на відкритий конфлікт з Угорщиною 
[41, s. 38]. 

Отже, на 1359 р. припадає перша спроба польського короля поширити вплив на землі, 
що увійшли до складу Молдавського воєводства. Ця спроба закінчилася невдало, польське 
військо зазнало поразки на території Шипинської землі. Проте, Польща продовжувала до-
сить активно чинити тиск на Молдавію, використовуючи різні засоби – і військові, і мирні, 
намагаючись поставити новоутворене князівство під свій вплив. З огляду на це повідомлення 
Я. Длугоша про похід польського війська слід вважати цілком достовірним, незважаючи на 
дискусійність його дати. 

Молода Молдавська держава відстояла свою незалежність у боротьбі і з Угорщиною, і з 
Польщею. Цьому, безсумнівно, посприяла та обставина, що вказані могутні держави спрямо-
вували тоді головні зусилля на боротьбу проти Великого князівства Литовського, яке в сере-
дині XIV ст. заволоділо Волинню та Поділлям і претендувало на галицькі землі [22, с. 738]. 

Після воєводи Богдана молдавський трон зайняв Лацко, який правив з 1365 по 1372 або 
1373 рік. Щоправда, деякі найстаріші молдавські літописи згадують його перед Богданом, як 
сина воєводи Саса [2, с.24; 8, с.58]. Інші ж називають його сином Богдана і вказують, що він 
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правив після нього 8 років [5, с.35 (без вказівки на тривалість правління); 9, с.62; 10, с.68]. 
Останній факт частково підтверджується документальними даними, які, крім того, свідчать, 
що воєвода Лацко намагався підтримувати добросусідські відносини з Польщею, протегую-
чи польських місіонерів. Зробивши столицею князівства Сірет, він надав можливість діяти 
там польським францисканським проповідникам Павлу із Свідниці та Миколі з Мельзака. В 
1369 р. вони поїхали до Рима, куди повернувся з Авіньйона папа Урбан V [30, с. 153], і пере-
дали понтифіку листа від воєводи Лацка з проханням прийняти його і народ Молдавії під па-
тронат католицької церкви. Верховний понтифік доручив празькому архієпископу та вроц-
лавському і краківському єпископам надавати всіляку допомогу Лацкові. Причому, в папсь-
кій буллі його названо «dux Moldauiensis partium seu nationis Valachicae» [43, s. 5]. Отже, 
римський престол визнавав Лацка молдавським князем, що в той час мало велике зовніш-
ньополітичне значення. 

У 1369 р. господар Лацко заснував у Сіреті католицьке єпископство [31, с. 166]. Його 
організацією керував краківський єпископ Флоріан, який висвятив на єпископа сіретського 
мінорита Андрія [43, s. 5]. 1370 р. до Молдавії і в сусідні області Литви (мабуть, на Поділля – 
Б.О.) було направлено 20 ченців-місіонерів [34, с. 29]. Ці факти переконливо свідчать про те, 
що Лацко перебував під сильним тиском Польщі і, намагаючись зберегти суверенітет Мол-
давського князівства, йшов на максимальні поступки в релігійних питаннях, які в той час бу-
ли важливим засобом політичного впливу. Таким чином, можна не сумніватися у тому, що 
Молдавське князівство в час правління Лацка мусило рахуватися з претензіями Польщі, хоча 
завдяки поступкам у релігійній сфері воно змогло зберегти свою незалежність і самостій-
ність відносно могутнього сусіда, яким була Польща за останніх років правління Казими-
ра III. Створення Сіретського католицького єпископства під управлінням польських франци-
сканців було безсумнівним успіхом короля в його політиці щодо Молдавії [41, s.41–42]. 

Проте після смерті Казимира III владу в Польщі обійняв його старий союзник Людо-
вік І Угорський, який правив як польський король з 1370 по 1382 р. Це надзвичайно усклад-
нило становище Лацка, який, як вважає переважна більшість істориків, був змушений визна-
ти сюзеренітет Людовіка І щодо Молдавії. З іншого боку, це дозволило молдавському князю 
і його спадкоємцям зберегти цілісність своїх володінь, у тому числі владу над Шипинською 
землею [23, с. 224]. 

Щоправда, тиск на Молдавію з боку Польщі не припинявся. 1375 р. в Галичі було ство-
рено католицьку єпископію, якій надавалися права митрополії, а її духовна влада поширюва-
лася на Молдавію [36, с. 19]. Проте Сіретське латинське єпископство виявилося нежиттєзда-
тним, звичайно, через те, що молдовське й українське населення продовжувало дотримува-
тися православного обряду. З іншого боку, Людовік І був зацікавлений у поширенні на Мол-
давське князівство впливу угорського католицького духівництва, а не польського. Про це до-
датково свідчить той факт, що Людовік І як угорський король, укладаючи 1372 р. перемир’я 
з королем Чехії й одночасно німецьким імператором Карлом IV Люксембурзьким, домігся 
гарантій того, що імператор не вимагатиме від нього передачі будь-яких королівств, графств 
чи «особливо воєводств Молдови» [29, с.376-377]. Це говорить про існування васальної за-
лежності Молдавського князівства від угорсько-польського короля. Така залежність припи-
нилася зі смертю Людовіка в 1382 р. Очевидно, в роки його правління Молдавія перебувала в 
залежності від Угорщини, якщо взяти до уваги перебування саме угорських залог у провід-
них центрах Галицької землі до 1387 p., звідки їх прогнало польське військо [23, с. 224]. 

Виникає запитання: чому угорці не скасували самостійніть Молдавського князівства? 
Це можна пояснити тим, що за вплив на Молдавію боролися й литовські князі, зокрема по-
дільські Коріятовичі. В 1373 або навесні 1374 р. князь Поділля Юрій Коріятович, скористав-
шись смертю воєводи Лацка, який не мав нащадків чоловічої статі, зайняв чи спробував за-
йняти молдавський престол [41, s. 46]. Існують документальні докази того, що Молдавське 
князівство опинилося під зверхністю цього представника литовської династії Гедеміновичів. 
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Зокрема, у грамоті від 3 червня 1374 р. зазначалося: «Милостью божею ми князь литовский 
Юрг Коріятович, воєвода, господар земли молдавской» [43, s. 6]. Цією грамотою він надав 
наміснику у Білгороді Якші Літавору село Зубровці [18, р. 1]. Отже, князь Юрій значно роз-
ширив кордони Молдавського князівства, остаточно вигнавши татар з її південної частини. 
Водночас він толерував православну церкву, хоча й був католиком. Деякі історики навіть 
приписували йому заснування окремої митрополії у Молдавії [28, с. 143]. 

Не виключено, що Юрій Коріятович контролював лише східну і південну частину Мо-
лдови з містом Бирлад і користувався підтримкою лише частини молдавських бояр, інша ж 
частина організувала проти нього змову, в результаті якої його було отруєно [41, s. 49]. Зок-
рема, Супрасльський літопис повідомляв: «А князя Юрья волохове взяли его соби воєводою 
и тамо его окормили (...)» [14, с. 66]. Аналогічну інформацію містять й інші білорусько-
литовські літописи [13, с. 74], хоча в деяких з них лише сказано лаконічно, що «а князя Юрья 
волохове убили» [4, с. 228; 6, с. 138; 7, с. 160; 11, с. 207]. Як вважає Ф.М. Шабульдо, це ста-
лося наприкінці 1374 – на початку 1375 pp. [40, с. 13]. Принаймні у березні 1375 р. єдиним 
князем Поділля був вже Олександр Коріятович, молодший брат і до тих пір співправитель 
Юрія [40, с. 86]. Л. Войтович датує загибель останнього 1374 р. [24, с. 11]. Однією з причин 
вбивства Юрія Коріятовича молдавськими боярами могло бути його намагання приєднати 
здобуті у татар землі до Подільського князівства. 

Можливо, натхненником змови і вбивства князя Юрія був Петро Мушат [38, с. 78], 
який і став воєводою та господарем Молдавського князівства, заснувавши династію Муша-
тинів, що правила відтак країною до середини XVI ст. Зазвичай, його прихід до влади дату-
ють 1374 роком [28, с 144; 34, с.23], хоча це могло статися і на початку 1375 р. 

Литовські князі, прагнучи не лише помститися за вбивство одного з Гедиміновичів, але 
й відновити політичний вплив Литви над князівством, здійснили похід у Молдавію в 1377 р. 
Проте цей похід не дав результатів, тому що литовці зазнали поразки [38, с. 78]. Петро Му-
шат зміцнив свою владу як незалежний правитель, про що свідчить його титулатура в латин-
ській грамоті від 1 травня 1384 p. – «Petrus waiwoda, dei gratia dux Terre Moldavie» [35, c. 46]. 

Зовнішньополітичне становище Молдавського князівства суттєво змінилося після 
укладення Кревської унії між Польщею і Литвою в 1385 р. Навесні 1387 р. польське військо 
прогнало угорських намісників з галицьких земель на Прикарпатті, а влітку – з Галича [26, 
с. 114]. З огляду на це Петро Мушат був змушений вдатися до дипломатичного демаршу, 
щоб зберегти владу над північними і східними районами держави [37, с. 23]. Адже він мав 
усі підстави побоюватися наступу поляків на Шипинську, а, можливо, й Молдавську землі. 
Тому 26 вересня 1387 р. воєвода Петро і бояри склали у Львові васальну присягу польському 
королю Владиславу II Ягайлу і королеві Ядвізі [17, р. 295–296; 19, р. 599–600 (в цьому ви-
данні вказана хибна дата – 6 травня – Б.О.)]. Фактично у рамках феодального сюзеренно-
васального права оформився союз двох держав, які зобов’язалися надавати одна одній допо-
могу [41, s. 55]. Задля його зміцнення Петро Мушат ще раніше уклав шлюб із сестрою коро-
ля. Причому, присяжна грамота не торкалася меж Молдавії, тому помилковим є твердження 
П.Ф. Параски, ніби король «чітко обумовив кордони його (Петрового – Б.О.) князівства по р. 
Колонии на півночі і по Дністру на сході» [37, с. 23–24]. 

Польща була зацікавлена в такому союзі з огляду на зовнішню загрозу. Угорщина, 
втративши Галичину, зайняла вороже становище щодо колишньої союзниці й почала під-
тримувати Німецький орден. Угоду з останнім уклав і князь Вітовт, розраховуючи за допо-
могою німецьких рицарів утвердити свою владу в Литві. Вороже до Кревської унії постави-
лися литовські удільні князі в Україні, зокрема, подільський князь Федір Коріятович [24, 
с. 12]. За таких умов для Польщі було важливо мати союзника в Карпатсько-Дністровському 
регіоні. Крім того, Владислав II прагнув встановити політичні й торговельні зв’язки з Валахі-
єю, яку в перспективі теж можна було використати проти Угорщини. Все це змушувало 
польського короля взяти на себе роль гаранта цілісності Молдавського князівства і не стави-
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ти питання про анексію Шипинської землі [23, с. 225]. Договір 1387 р. фактично ліквідовував 
підґрунтя для територіальних непорозумінь між Польщею і Молдавією [36, с. 24]. Натомість, 
твердження деяких польських істориків про те, що визнання князівством польського сюзере-
нітету було продиктоване турецькою загрозою [51, s. 194], належить до непорозумінь, тому 
що до 1393 р. такої загрози не існувало [41, s. 55]. 

Владислав II продемонстрував також повагу до релігійних переконань молдавського 
воєводи та бояр, запросивши до участі в акті складання васальної присяги митрополита Ки-
ївського і всієї Русі Кипріяна. Саме він тримав хрест, який, згідно зі звичаєм, цілували Петро 
Мушат і члени боярської ради. 

Союзний характер відносин між Польщею і Молдовою підтверджують також умови по-
зички, наданої воєводою Петром Мушатом Владиславу II. 27 січня 1388 р. король видав у 
Луцьку грамоту, згідно з якою Петро, „зять і приятель наш, пожичиль нам 4 тисячі рублий 
фряжьского серебря" терміном на 3 роки. В разі неповернення кредиту Петро Мушат, його 
брат Роман та їхні нащадки отримували в заставу Галич із волостю з правом користуватися 
нею доти, поки король не віддасть усі 4 тис. руб.[1, с. 22–23; 3, с. 79–80; 19, р. 605; 21, р. 18]. 

Застава Галича, на думку деяких фахівців, свідчила про приналежність до Молдавії По-
куття, тому що, мовляв, Галицька волость повинна була межувати з молдавськими володін-
нями. Проте станом на вересень 1387 р. у Коломиї перебували польські управителі [25, с. 23–
24]. Зрештою, найбільш переконливо це заплутане питання вирішив П.Ф. Параска. Він звер-
нув увагу на те, що вже через два тижні, 10 лютого, Петро Мушат видав полякам у Сучаві 3 
тис. руб. тією вагою, якою він почав давати в Луцьку, і просив короля написати розписку на 
3 тис. руб. [19, p. 603–604]. П.Ф. Параска припустив, що увесь займ становив все-таки 4 тис. 
руб., з яких 1 тис. була видана у Луцьку, а 3 тис. – у Сучаві. Петра Мушата більше влаштову-
вало оформлення позики в 4 тис. руб. не як однієї, а як двох окремих – луцької на 1 тис. і су-
чавської на 3 тис. руб. П.Ф. Параска висунув аргументи на користь того, що луцька позика на 
1 тис. руб. була оформлена окремою борговою грамотою під заставу Покуття з Коломиєю і 
Снятином. Поляки сплатили до 1391 р. борг на 3 тис. руб., і питання про заставу Галича було 
зняте з порядку денного. Петро Мушат повернув Владиславу II боргову грамоту від 27 січня 
1388 p., але затримав іншу грамоту – на 1 тис. руб. Король, отримавши грамоту, в якій мова 
йшла про 4 тис. руб., вирішив не віддавати решти боргу, що й спричинило пізніші молдавсь-
ко-польські суперечки з приводу Покуття [37, с. 27]. 

Після смерті на початку 1392 р. Петра І Мушата воєводою Молдавії став його брат Ро-
ман [47, s. 41]. Він теж склав васальну присягу Владиславу II Ягайлу 5 січня 1393 p., зо-
бов’язавшись надавати допомогу Польщі проти всіх її ворогів, окрім Пруссії, Литви і «с ону 
сторону Кракова» [19, р. 607–608]. Це застереження було включене в договір через значну 
віддаленість від кордонів Молдавії театру можливих бойових дій [33, с.95]. Власне, під «не-
приятелями» слід розуміти татар та Угорщину, в обороні від яких молдавський князь був за-
цікавлений у першу чергу [41, s. 56]. 

Проте вже восени 1393 р. Роман Мушат порушив умови договору, підтримавши по-
дільського князя Федора Коріятовича у його боротьбі проти великого князя Вітовта [40, 
с. 139–140; 24, с. 12]. Не виключено, що загони Романа Мушата вторгнулися й на Покуття 
[41, s. 57]. Литовське військо, підсилене польськими загонами, в тому числі артилерією, ру-
шило на Поділля. «И то вслышал князь Федор Корятовичь, выбегл ис Подолскои земьли ко 
Угромь, а городы осадили волохи, и вгорскыи князь Федору помочь дал» [10, с. 66]. Однак 
допомога з боку Молдавії та Угорщини не змогла зупинити просування литовсько-
польського війська. Подільські прибічники Федора Коріятовича були змушені відступили з 
Романом Мушатом за Дністер [23, с. 225]. 

За наказом Владислава II Ягайла, у Молдавію вторгнувся князь Свидригайло і захопив 
у полон воєводу Романа [19, р. 617–618]. Польські війська, мабуть, тоді ж зайняли замки Це-
цин і Хмелів у Шипинській землі [23, с. 225]. Король Польщі надав престол Молдавії своєму 
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ставленику Стефану, який зобов’язався виконувати усі попередні умови, висунуті Владисла-
вом II. Наприкінці 1394 р. посланці Стефана обіцяли йому, що новий господар складе васа-
льну клятву і не згадуватиме «о Коломыю и о Снятинъ и о Покутее», «а о Цецин и о Хмеле-
въ» домовлятиметься під час особистої зустрічі з королем і діятиме згідно з королівською 
волею [19, р. 609–610]. Отже, Владислав II поставив питання жорстко: Стефан збереже владу 
над Шипинською землею, якщо відмовиться від претензій на Покуття. 

6 січня 1395 р. королівські посланці прийняли в Сучаві присягу від Стефана І та його 
бояр. Тепер зобов’язання молдавської сторони були сформульовані цілком конкретно і в ма-
ксимальному обсязі. Присяжна грамота містила детальний перелік ворогів Польщі, проти 
яких господар і бояри повинні були «стати своими животы». Військова допомога Молдавії 
відтепер поширювалася і «на далекий стороны, далей Кракова, далей Великого Польска, ку 
немъцемъ и ку крижевникомъ»  [19, р. 612–613]. 

Ці та ряд інших зобов’язань були значно важчими за ті, які раніше покладались на Пет-
ра та Романа Мушатів. Воєвода Стефан мусив погодитися на це з декількох причин. По-
перше, незалежності Молдавії загрожувала Угорщина, військо якої наприкінці 1394 р. вторг-
нулося у князівство і розгромило молдавське ополчення під Гирлевим [36, с. 28–29; 39, 
с. 17]. По-друге, ці зобов’язання перед Польщею могли бути умовою виведення польського 
війська з Цецина і Хмелева та повернення Шипинської землі під владу воєводи [23, с. 226]. 

Польські історики, слідом за Я. Длугошем, вважали, що у лютому 1395 р. відбулася зу-
стріч королів Владислава II Ягайла та Сигізмунда Люксембурзького у Сончі і що в результаті 
переговорів угорський король був змушений формально зняти свої претензії на Молдавію, 
визнавши її такою, що перебуває у васальній залежності від Польщі [39, с. 17; 51, s. 194]. 
Однак нині цей факт слушно заперечується вже хоча б тому, що Сигізмунд у лютому пере-
бував з військом у Молдавії і не міг бути в Сончу [41, s. 59–60]. Уряд Угорщини продовжу-
вав дипломатичні інтриги навколо Молдавського князівства [29, с. 378]. Зокрема, під час зу-
стрічі Владислава Ягелли, Вітовта і Сигізмунда у Спішській Новій, у липні 1397 p., польсь-
кий король домігся відмови угорського короля від Галицької Русі,  натомість  був змушений 
обіцяти йому допомогу в підпорядкуванні Угорщині Молдавського князівства [41, s. 62]. 

Чим пояснюється така позиція Владислава II Ягелли щодо Молдавії? Справа у тому, що 
воєвода Стефан І проводив тоді політику, яка багато в чому суперечила інтересам Польщі. 
На території князівства перебували прибічники колишнього подільського князя Федора Ко-
ріятовича. Про них згадується в охоронній грамоті, виданій 3 липня 1397 р. Стефаном І но-
вому володарю Поділля (з 1395 р.) Спитку з Мельштина [43, s. 17], згідно з якою він міг 
будь-коли їздити до Сучави у супроводі своїх людей. Йому гарантувалася безпека з боку 
„людей світлого князя Федора, які перебувають у нашій землі"[19, s. 619]. Перебування при-
бічників Федора Коріятовича у князівстві свідчило про те, що Стефан І не був просто поль-
ською маріонеткою, а займав самостійну позицію. 

Що стосується Шипинської землі, то вона перебувала у складі Молдавського князівст-
ва. Про це свідчить та сама охоронна грамота, в якій другим у переліку бояр-гарантів названо 
Степана із Хотина (Stephanus de Chotin). Мабуть, це не випадковість, адже першою фортецею 
на шляху з Кам’янця до Сучави був Хотин. І далі шлях проходив через хотинську частину 
Шипинської землі. 

Існують деякі дані про те, що молдавський князь все ж не пішов на розрив з Польщею, 
а, навпаки, надавав їй певну допомогу, виславши загін лучників, які брали участь у сутичках 
з рицарями Німецького ордену. Крім того, Стефан І одружився з родичкою польського коро-
ля [41, s. 63]. Існує також припущення, що воєвода Молдови взяв участь у поході литовсько-
русько-польського війська великого князя Вітовта проти хана Золотої Орди Тимур-Кутлука. 
Похід закінчився битвою на Ворсклі 12 серпня 1399 р. Якщо Стефан І там був, то, мабуть, 
загинув, як і десятки литовських та українських князів[10, с. 52; 11, с. 150; 16, с. 74] 
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Після загибелі Стефана І у Молдавському князівстві спалахнула боротьба за владу. її 
захопив Юга, який і став воєводою, хоча правив недовго [35, с. 59; 47, s. 42]. Інший претен-
дент на престол Молдавії, Івашко Мушат, 9 грудня 1400 р. у Бересті склав васальну присягу 
Владиславу II та Вітовту. Він обіцяв віддати Польщі Шипинську землю, відмовитися від 
грошей, позичених королю його батьком, воєводою Петром, і повернути боргові розписки 
(«листы») [15, с. 1–12; 19, р. 616; 48, s. 36]. Потрібно погодитися з П.Ф. Параскою, що йшло-
ся про боргові зобов’язання щодо позики в 1 тис. руб. під заставу Покуття [37, с. 27; 23, 
с. 226]. Проте важливішою була пропозиція Івашка відступити Польщі Шипинську землю. 
Це свідчить, по-перше, що вона перебувала під владою молдавського князя, і, по-друге, що 
польська сторона проявляла до неї особливий інтерес. До речі, саме в грамоті цього Івашка 
дана територія вперше згадана під назвою Шипинської землі. 

Деякі польські історики твердили, ніби в 1400 р. король Владислав II передав Шипинську 
землю князю Свидригайлу, проте це твердження слушно заперечив ще М. Грушевський [27, 
с. 476]. Адже саме тоді воєводою Молдавії став Олександр (Добрий), який невдовзі налагодив 
тісні контакти і з королем Польщі, і з великим князем Литовським, завдяки чому взаємовідно-
сини між Молдавією і Польським королівством піднялися на якісно новий рівень. 

Таким чином, Молдавське воєводство, відокремившись наприкінці 50-х – на початку 
60-х років XIV ст. від Угорщини і ставши самостійною державою зі статусом князівства, за-
знавало від самого початку свого незалежного існування військово-політичний і релігійно-
ідеологічний тиск з боку Польського королівства. Перші князі Молдавії чинили збройний 
опір намаганням Польщі захопити князівство чи його частину (Шипинську землю з форте-
цями Цецин, Хотин і Хмелів), хоча, з іншого боку, йшли на певні поступки, дозволивши ми-
рну діяльність польських місіонерів. З утворенням польсько-литовського блоку в рамках 
Ягеллонської унії Петро І Мушат (1375–1391) був змушений визнати в 1387 р. польський сю-
зеренітет над Молдавією, забезпечивши тим самим територіальну цілісність країни і її захист 
від інших держав, передусім Угорщини та Золотої Орди. Відносини між Польщею  і Молда-
вією набули форми військово-політичного союзу, який, незважаючи на сюзеренно-васальний 
характер, був взаємовигідним і взаємозобов’язуючим. Намагання воєводи Романа І розірвати 
цей союз викликали рішучу протидію з боку польсько-литовського блоку. Договірні відно-
сини було відновлено в 1395 p., але водночас молдавський князь мусив взяти на себе нові зо-
бов’язання, які полягали в наданні ним військової допомоги Польщі без жодних застережень. 
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The body of the article goes on to discuss military and political relations between Poland and 
Moldavia, the problem of the so called land of Shypyntsi, the problem of Polish-Moldavian opposi-
tion and borderland cooperation in the second half of the 14th century. 


