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З облоги Белза в 1352 р.
Завзята оборона Белза в 1352 році, що простудила воєв- 

ничий запал угорського війська й змусила кор. Людовика до 
повороту, явлаеть ся одним з найбільш виразистих епізодів бо
ротьби XIV в. за Галичину і Волинь, завдяки докладному опо
віданню про неКв Дубницькій хроніці (див. в Історії України- 
Руси т. IV с. 34— 5). Недавно опублікована збірка грамот з архиву 
Естергазі в Зелїзнім (нїм. E isenstadt)1) приносить, в наданню 
кор. Людовика з 28 грудня 1352 для одного з участии ків сього 
походу, Новака сина Петра, маленький образок з сеї облоги 
Белза, який хоч не дає нічого нового против оповідання Дуб- 
ницької хроніки, але як потвердженнє її оповідання, дане по 
горячим слідам події і в такій авторитетній формі, має свій ін
терес. Між ріжнпми заслугами й подвигами сього Новака король 
згадує: Nec preterm ittendum , cum nos pridem  quoddam  cas- 
tellum  Beiz nom inatum , in regno Rusie habitum , in quo qui- 
dam  Lituani cum R uthenis nostris infidelibus in contumeliam 
nostri culminis conuenerant, cum valido nostro exercitu ob- 
sedissemus, predictus Nouak, arm is succinctus, ad fossatum  
predicti castelli (in quo fluuiorum cursus congirans, ipsum  
castellum ambiebat) festinatis passibus properando, subiectis 
ipsiustfossati insilib vndis et ad m enia predicti castelli perue-

ł) Vjesnik kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskoga zomaljskoga ar- 
kiva, в Загребі, річник VII вип. З (1905): Iz arkiva za Zeljeznom, ч. 
12 (етор. 151).
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niens, actus militares, v t miles agilis, strennue dimicando 
peregit; sub quo castello nobis insuentibus letali uulnere 
exstitit sauciatus.

Мова тух про ту горячу атаку, коли угорське й польське 
військо, стоючи по гордо в холодній воді (діяло ся в мартї), 
що наповняла рови (з грамоти бачимо, що вода з Буга була 
пущена в ті рови), пробувало здобути замок, але по великих 
утратах, масі убитих і ранених між Поляками й Уграми (сам 
Людовик ледви не пропав в битві), мусїло відступити, і Людо
вик задоволивши ся тим, що комендант Белза згодив ся зро
бити якісь реверанси йому для заховання гонору, залишив 
кампанію й подав ся назад. Повторяю, згідність оповідання сеї 
грамоти служить інтересним потвердженнем автентичности Дуб- 
ницької хроніки — хоч ся остання сама говорить за себе 
своєю докладністю й богацтвом детайлїв. М. Грушевський.

Польська „Реєіщі£“|в Станиславові 1809 р.

Історія Польщі на українській землі така богата драматич
ними, то траїічними, то комічними подіями, що довго ще буде 
притягати до себе зір цікавих навіть по за кругом фахових 
істориків. Коли на російській Україні сі події аж надто часто 
(згадаємо хоч би памятний рік 1768) впадали в трагічний тон, 
то на теперішнім галицько-руськім ґрунті частїйше попадають 
ся комічні епізоди. Особливо пощастило на такі епізоди місту 
Станиславову, пощастило ще й тим, що ті епізоди знаходили 
собі цікавих літописців, які подавали їх описи чи то прозою 
чи віршами „на памятку внукам“. Пригадаю комічний епізод 
нападу Москалів на Станиславів д. 7 серпня 1764 р., по якім 
лишила ся нам памятка — руська „Пѣснь свѣцка о Ляхахъ 
зъ Москалями“, що починаеть ся словами:

Гей, чи чував хто о Ляховской славі,
Котрої достали в місті Станіславі.1)

Головною точкою того славного епізоду було по словам 
вірші те, що

]) Вона опублікована у нерве о. ГІѳтрушевичем у Сводной лѣтоп. 
1700 —1772 г., часть І., Львів, 1887, ст. 246— 147, а відси передруко
вана і моїми поправками в Жптю і Слові, II, 274 — 275.


