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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБОРОНИ МІСТ 
РУСЬКОГО І БЕЛЗЬКОГО ВОЄВОДСТВ 

НА “ТАТАРСЬКИХ ШЛЯХАХ”  
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XV–XVI СТ.

У статті розглядаються шляхи проникнення орд кримських  татар на територію Руського 
та Белзького воєводств. Висвітлено склад та озброєння татарських збройних формувань. 
З’ясовано, що заходи польських монархів та місцевих урядів зі зміцнення та будівництва 

оборонних споруд не могли достатньою мірою убезпечити мирне населення.
Ключові слова: татарські шляхи, тактика татарських нападів, оборонне будівництво.  

Одним із помітних явищ у сучасній вітчизняній історичній науці стала активізація досліджень 
серед ньовічної історії України. Посилення уваги до історичного минулого українського етно-
су позначилося зростаючою кількістю монографій і статей, у яких аналізуються його взаємини із 
порубіжними народами, у тому числі і з кочівниками Криму та Північного Причорномор’я.

Актуальність обраної нами теми для дослідження зумовлюється кількома чинниками. По-перше, 
на теренах сучасної Львівщини, що в другій половині XIV ст. увійшла до складу Польського та 
Угорського королівств, а з 1569 р. – Руського і Белзького воєводств Речі Посполитої, дійшли до на-
ших днів з різним ступенем збереженості сотні пам’яток, які дають уявлення про тогочасні укріплення 
міст, замки і палаци, оборонні двори та інкастельовані сакральні споруди різних конфесій. Свого 
часу вони стали свідками як доленосних для всього українського етносу, так і локальних, менш зна-
чущих подій, що знаходять своє місце на сторінках військової історії краю: збройних конфліктів і 
воєн, нападів загонів турецьких і татарських можновладців, народних повстань, сутичок шляхетських 
кланів та ін. 

Фортифікаційні споруди, що є важливим складником матеріальної культури українців, містять 
достовірну інформацію про рівень розвитку виробничих і соціальних відносин, адже споруджували їх, 
зазвичай, тутешні майстри з місцевих матеріалів, використовуючи при цьому давніші народні традиції 
будівництва (від виготовлення будівельних матеріалів до застосування традиційної метричної систе-
ми). Поєднання захисних можливостей укріплень західноєвропейського зразка і досягнень військово-
будівельної справи княжої доби об’єктивно сприяло захисту населених пунктів, підвищувало їх 
обороноздатність. 

Історіографія порушеної нами теми є доволі об’ємною за обсягом та різножанровою; від на-
у ко во-популярних і краєзнавчих нарисів до фундаментальних історичних досліджень вітчизняних 
і зарубіжних дослідників, на сторінках яких розглядаються часто лише принагідно українсько-
татарські взаємини чи історія окремих споруд оборонного призначення на Львівщині. Зрозуміло, 
що автори узагальнювальних праць не ставили собі за мету висвітлити особливості оборонного 
будівництва у Руському і Белзькому воєводствах. Так, монографія М. Алєкбєрлі ще до недавнього 
часу залишалася чи не єдиною працею, де українсько-татарські взаємини трактувалися виключно 
у площині постійної міжетнічної ворожнечі [1]. Подібні штампи, на жаль, подибуємо і у сучасній 
праці історика А. Андрєєва [2]. Проте пойменовані автори згадують лише про окремі напади загонів 
кримсько-татарських можновладців на Україну. Значно більше уваги питанням організаціїї зброй-
них сил Кримського ханату приділено у дисертації сучасного українського вченого Т. Батюка [4], 
проте й тут співвідношення дослідженого татарського матеріалу значно поступається українському. 
Історико-географічному аспектові питання “татарських шляхів” в Україні присвячені невеликі за 
обсягом статті Я. Кіся та М. Думки [12; 16], а також лаконічні статті О. Кривошия та М. Пасічника 
у довідкових виданнях [20; 35].  

Чимало історичних свідчень про оборонне будівництво Львова та Белза наводилося у вузько спе-
ціальних працях істориків архітектури чи археологів, використання яких часто набуває вирішального 

значення для вивчення окремих аспектів оборонного зодчества. У вітчизняній та зарубіжній 
істо ріо графії є також праці, що їхнім об’єктом дослідження виступає безпосередньо та чи 
інша оборонна пам’ятка Львова і Белза [5; 6; 8; 9; 11; 13; 25; 27, 40]. Дані про татарські напади 
на Україну узагальнили О. Мазур та Ю. Киричук [22; 23].

Зрозуміло, що цей поділ наукової літератури є доволі умовним, оскільки в окремих працях 
питання оборонного будівництва часто розглядаються сукупно з іншими. Проблемний підхід 
у поєднанні з хронологічним способом викладу, на наш погляд, дасть змогу скласти уявлення 
не лише про здобутки у цій царині історичних знань, а й, передовсім, про ті істотні прогалини, 
за повнити які покликані студії сучасних науковців. 

Перспективність подальшого розгляду цієї тематики зумовлена насамперед багатою пи-
семною джерельною базою, що тривалий час чекала свого дослідника, а також пожвавленням 

Іс
то

р
ія

 
У
кр

аї
н
и

Áîãäàí Îìåëü÷óê



наукові виклади 1 / 2010

16

за останні десятиріччя заходів щодо збереження та реконструкції історичних пам’яток Львівщини. 
Врахування здобутків попередньої історіографії та накопичення нових даних визначає потребу їх 
аналізу на сучасному науковому рівні.

Воєнно-оборонна тематика, отже,  проступала доволі чітко у працях істориків ХІХ-ХХ ст. і 
за лишається одним із важливих напрямків історичних студій, що потребує постановки і вивчення 
питань динаміки оборонного кам’яного будівництва, ролі фортець, замків, оборонних дворів та ін-
кас тельованих споруд у військових подіях, особливо під час набігів орд татарських і турецьких мож-
новладців.

Насамкінець зауважимо, що, незважаючи на довголітню традицію вивчення оборонного будівництва 
доби Середньовіччя, все ж мусимо констатувати, що воно дуже поверхово й однобічно досліджене на 
реґіональному ґрунті, в тому числі й на теренах сучасної Львівщини. Відсутність такого роду праці, у 
якій треба встановити як спільні риси, так і локальну своєрідність історичної еволюції кам’яного обо-
ронного будівництва, спонукало нас звернутися до історії споруд цього призначення на “татарських 
шляхах”, що перетинали у минулому терени Руського і Белзького воєводств.

У цій статті ставимо за мету розглянути військові сили Кримського ханату, деякі аспекти орга-
нізації безпеки земель Великого князівства Литовського і Польського королівства, передусім – обо-
ронне будівництво Львова та Белза та інші антитатарські захисні заходи на теренах Львівщини впро-
довж другої половини XV – XVI ст. 

Наприкінці XV ст. на українські землі у складі Великого князівства Литовського, Руського і 
Жемайтійського та Польського королівства дуже часто заявлялися кіннотники, яких місцевий люд 
не бачив з часів монгольського нашестя – кримські татари. Цей етнонім зафіксований на початку 
XVI у творах західноєвропейських дипломатів Сиґізмунда Ґерберштейна та Мартина Бронєвського. 
До цього часу населення степового і передгірського Криму називали просто татарами. До складу 
кримських татар – кирим татарлар [21, с. 224-225] входили щонайменше три етнографічні групи: 
передгірські татари (татили татлар), південнобережні татари (ялибойлю) і північнокримські степові 
нащадки ногаїв (ногайлар); усі були мусульманами сунітського напрямку. 

Орди кримських татар набігали щоразу одними і тими самими “татарськими шляхами” [12,  
с. 114–117]. Львівський історик Я. Кісь цілком слушно зазначав, що “татарські шляхи” “не були зви-
чайними дорогами, ні купецькими шляхами, вони йшли водорозділами, іноді малопомітні, з різними 
невизначеними, змінюваними рукавами і поворотами, часто широкі, на два польоти випущеної з лука 
стріли” [16, с. 134-135]. 

Українські етнічні землі перетинали чотири основні “татарські шляхи”: три – Правобережну та 
Західну Україну: Чорний, Волоський, Кучманський та один  Муравський – Лівобережну [35, с. 490]. 
Перші три допроваджували на території, що нині адміністративно належать до Львівської та Во-
линської областей. “Татарські шляхи” брали свій початок із Перекопського перешийку. Чорний шлях 
(назва, вочевидь, сформувалася або від Чорного лісу на Поділлі, або за народно-етимологічним 
поясненням від чорної біди, яку несли цим шляхом), точніше одне із його відгалужень, від Уланова 
повертало у західному напрямку і вело до м. Старокостянтинів, далі – через с. Бахліїв вододілом 
Південного Бугу і Случі досягало Полонного, Острога, Дубна, Луцька, Володимира-Волинського та 
довколишніх населених пунктів. Кучманський шлях відгалужувався від Чорного шляху біля витоків 
Мертвих вод, далі через Кучманський брід на Південному Бузі йшов до Бару, Чорного Острова, 
звідти – верхів’ями приток Дністра. Поблизу Липовця цей шлях знову з’єднувався з Чорним шляхом 
і пролягав у напрямку Тернополя [20, с. 1059], далі – територією Руського воєводства прямував на 
Зборів, Золочів та Львів. На відтинку від Чорного Острова його так само називали Чорним шляхом. 
Волоський (інші назви – Молдовський, Покутський, Золотий, Злодійський) брав початок від Очакова, 
проходив Молдовою, далі – між басейнами Дністра та Пруту на Покуття і через брід на Дністрі йшов 
до Львова та інших міст Руського воєводства. Інше його відгалуження проходило правим берегом 
Дністра, землями Північного Прикарпаття (Опілля) аж до етнічно польського Повіслення [16, с. 136]. 
Муравський шлях, що тягнувся від Перекопа вододілом Дніпра і Дону, через Ворсклу, Північний До-
нець, Швидку Сосну, Упу і закінчувався на етнічно російських землях поблизу м. Тула, також мав 
кілька рукавів: Кальміуський шлях через Воронеж; Ізюмський шлях, що відходив від Муравського 
біля витоків р. Орелі; ще один шлях, яким набігали ногайські татари, – на Рязань, через притоки 
р. Вороніж на Козлів, Ряжськ і Шацьк. Існували також Крюковський, Переволочанський, Мики-
тинський, Кизикерменський,  Саксаганський, Гардовий і Сичовий “татарські шляхи” [2].

Набіги ординців “татарськими шляхами” ставали регулярними і, хоч-не-хоч, а все частіше 
нищення поселень, серйозні завади торгівлі, а передусім – зростаючі демографічні втрати, 
змушували можновладців, магістрати та сільські громади замислюватися над потребою захис-
ту міст і сіл та своєчасного повідомлення мешканців про небезпеку. 

Розпочнемо з військової організації якнайбільшого в уявленнях середньовічної людності 
Львів щини зовнішнього ворога, а саме – ординців Перекопської Орди чи Кримського ханату, 
аби чіткіше зрозуміти, проти кого їй доводилося чинити збройний опір.

Постійного (регулярного) війська (у його сучасному розумінні) кримські татари не мали. 
Французький очевидець Блез де Віженер (1523–1596) повідомляв, що кримчаки “не визна-
ють іншого заняття, крім війни, тобто несподіваних набігів, які супроводжуються убивства-
ми та грабунками” (тут і далі переклад джерел українською мовою мій. – Б. О.) [29, с. 80]. 
Італійський домініканець Еміліо Дортелі д’Асколі так само помічав, що татари “мають звичку 
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воювати двічі на рік, або хоч один раз, але такі їхні дії доцільно було б назвати радше розбоєм, 
ніж війною” [34, с. 101]. Майже ідентичну характеристику татар зустрічаємо у подорожніх нотат-
ках домініканця Жана де Люка [33, с. 474-475]. Згадуваний вище посол польського короля Стефана 
Баторія (1576–1586) Мартин Бронєвський у 1578 р. з Криму повідомляв таке: “Народ цей дикий та 
голодний, не дорожить ні своїми клятвами, ні союзами, ні дружбою, але має на увазі лише свої 
власні вигоди, живучи грабунком і постійною зрадницькою війною” [7, с. 367].

За потреби участі у військовому поході збройних сил Османської імперії (васальна залежність 
Кримського ханату розпочалася після 1474 р.) або для реалізації короткотривалого і блискавичного 
наскоку на чолі із самим ханом (верховним воєначальником), скликалося загальне ополчення усього 
вільного чоловічого боєздатного населення держави. Головнокомандувачами ординців хани призна-
чали переважно представників можновладного роду Ширіних. Ширінські беї мали змогу посадити 
на коней до 30 тис. чоловіків. Окремі деякі татарські мурзи виступали на чолі загонів-чамбулів 
чисельністю 500–600 чол. [31, с. 66]. Дрібніші загони, що їх називали беш-баш (буквально – п’ять 
голів), інколи налічували кількадесят осіб. 

Ядро військової організації кримських татар становила легкоозброєна кіннота. Піхоти у них не 
було взагалі. Литовський дипломат Михалон Литвин акцентував, що все життя татарського чоловіка 
було підпорядковане підготовці до наїзду, позаяк кримчаки “з дитинства готуються до військової 
справи суворим способом життя і звичкою до верхової їзди. Вони сідають на коня від колиски і не 
перестають їздити верхи до глибокої старості” [29, с. 17]. Кочове життя привчало їх до подолання 
похідних випробувань та скрут: спраги, голоду, холоду і спеки [29, с. 11]. Посол Литовсько-Руської 
держави також писав, що кримчаки можуть виставити на війну до 30 тис. кіннотників за умови 
загальної мобілізації усіх, хто здатен сидіти на коні; чисельність добірного воїнства (наприклад, 
збройна допомога хана турецькому султанові під час його походу в Угорщину) не перевищувала  
15 тис. осіб. Посол імператора Священної Римської імперії Еріх Лясота у своєму щоденнику 
чисельність татарського війська майже подвоював, відзначивши, що “цар виступив у похід з двома 
царевичами і 80 тис. чоловік”, утім тут же уточнював, що “озброєних і придатних до військової 
справи було не більше 15 тис. чол.” [36, с. 31]. Французький інженер Ґійом Левассер де Боплан, що 
перебував на службі у польського короля, наводить дещо інші дані: “Отримавши розпорядження від 
султана йти на Польщу, хан поспіхом збирає військо; армія налічує 80 тис. чоловік, якщо він сам 
бере участь у поході; у протилежному випадку чисельність війська досягає від 40 до 50 тис. і очолює 
його один із мурз” [29, с. 11]. В українських літописах та польських хроніках дані про чисельність 
татарського війська трапляються нечасто. Переважно їх автори обмежуються узагальненими “бага-
то”, “чисельна орда”, “декілька чамбулів” тощо. Наводяться, щоправда, у писемних джерелах факти 
про стотисячні орди, але частіше все ж фігурують дані про кількісно незначні підрозділи, що не 
налічують й кількох сотень вершників.

Таким чином, ілюстрації очевидців кримськотатарської військової організації щодо її чисельності 
не збігаються, хоча спільна тенденція у них доволі промовиста; якщо похід очолював хан, то, 
відповідно, кількість воїнів була великою, а очолювані дрібнішими можновладцями та провідниками 
залежних від хана степових орд (Ногайської, Єдичкульської, Єдисанської та Буджацької) загони 
були значно меншими. На цих та інших повідомленнях писемних джерел ґрунтуються й висновки 
істориків Кримського ханату про його військову організацію. Так, російський історик В. Карґалов 
пояснює джерельні розбіжності тим, що “одні сучасники мали на увазі власне військо хана, а інші 
враховували «прибулих людей» з інших орд, які приєднувалися до нього під час великих походів” 
[15, с. 9-10]. М. Алєкберлі, привівши як доказ дані кількох джерел турецького походження, вважав, 
що чисельність орди не перевищувала 25–30 тис. чол. [1, с. 108-109]. А. Андрєєв, переконував, що 
зазвичай “з ханом йшло до 100 тис. воїнів, з мурзами – до 20 тис., бували набіги і декількох сотень 
татар” [2, с. 32]. Сучасний український дослідник Т. Батюк на основі аналізу джерел та припущень 
різних дослідників установив, що “Кримське ханство могло виставити 60 тис. добре підготовленої 
кінноти, у тому числі 50 тис. для походу за межі Криму. Військо ділилося на десятки, сотні і тисячі, 
як у часи Золотої Орди” [4, с. 11]. 

Зіставивши дані майже сотні татарських набігів, доходимо висновку, що у найліпше підготовленому 
з них брало участь не більше 40 тис. вершників. Зауважимо, що кожен татарський воїн брав у похід 
щонайменше три-п’ять коней. Тому навіть реальна десятитисячна кількість воїнів одразу ж візуально 
сприймалася у кілька разів більшою.

Щодо інших свідчень про військову організацію, озброєння і тактику проведення наскоків 
татарськими загонами-чамбулами, то очевидці визначають найперше виняткову спритність 
татар та вміння ними вправно переплигувати на повному ходу з одного коня на іншого [29, 
с. 330-331]. Невиразні зовнішньо, проте виносливі татарські коні-бахмати були здатні подо-
лати за один день 20–30 миль, а інколи й віддаль до ста кілометрів [29, с. 330]. Ученим тра-
пляються дані про кількатисячокілометрові короткотривалі походи углиб Литви і Московії 
[45, s. 14].

Сучасники кримськотатарських нападів на порубіжні з Кримським ханатом держави ви-
знавали, що озброєння їхніх орд нібито відповідало меті походів – захоплення полону (яси-
ру). “Тільки найбагатші з них, – писав Ґ. Боплан,- носять кольчугу, решта, не маючи такого 
предмета розкоші, відправляються на війну без панцира” [29, c. 330]. На озброєнні татар 
були лук з колчаном, прив’язана до палиці кінська щелепа, ніж, рідше – шабля. Описуючи 
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виступ у згадуваний попередньо угорський похід, М. Литвин звертав увагу, що кримські татари “спо-
рядились звичайно, тобто були майже беззбройні” [29, c. 11]. Спостережливий Ґ. Боплан так само 
помічав, що шабля була на озброєнні тільки у щодвадцятого, а панцирі впадали йому у вічі ще рідше. 
У цього війська не було щитів і списів [29, с. 330]. Обидва автори одностайні в одному – кримські 
татари не від'їжджали у похід без свіжих ременів та мотузок, призначених для зв’язування бранців;  
“…вони більше турбуються про засоби для в’язання нас, ніж про зброю для власного захисту” [29, 
с. 11]. Також кримчаки прихоплювали із собою нагайки, кресала, мотузки і ремені, казани, шкіряні 
відра та дерев'яні жердини для наметів [4, с. 11]. Щодо вогнепальної зброї, то нею були озброєні 
лише частини сейменів – своєрідної ханської гвардії. У походи і набіги ординці ніколи не брали 
артилерії та обозу, що, певна річ, значно сповільнювали б швидкість руху орди.

Чому ж їх поява на полі бою вселяла острах у супротивника? Мабуть, загроза потрапити у та-
тарський аркан та зазнати гіркої долі бранця, який очікував роками на свій викуп родиною десь на 
турецькій галері чи в каменоломнях, справді таки примножувала військову могутність кримських 
татар в очах їхніх супротивників. Вони справді були “добре навченим дисциплінованим і досвідченим 
мобільним військом з відпрацьованою тактикою захоплення ясиру та уникнення переслідування менш 
мобільних сил противника” [4, с. 11].

Тактика проведення набігів так само добре описана їхніми сучасниками. Так, д’Асколі наголошу-
вав, що набіги татар припадають на літню та зимову пори року [34, с. 30]. Це пояснюється низкою 
причин. По-перше, навесні напади траплялися рідше, оскільки стомлені напівголодною зимівлею 
тварини (татари не заготовляли корм для коней, і ті добували його з-під снігу самостійно) не ви-
тримували неблизьких і тривалих переходів. По-друге, весняні повені та розмиті талими водами 
шляхи значно утруднювали шанси раптового нападу та швидкого відступу. Ґ. Боплан уточнював, що 
татарські вторгнення припадають на зимову пору, не раніше січня [29, с. 333]. У цей час, зрозуміло, 
річки покривалися льодом і вже не становили перешкоди на шляху, а мерзлий настил у степу сприяв 
ординцям, позаяк їхні коні не мали підків. Крім того, татари мали час повернутися додому в зовсім 
іншому, зворотному, напрямку до початку льодоходу, уникнути козацьких сторожових постів та 
приховати свою справжню кількість. Тому ординці вирушали у похід узимку значно більшими сила-
ми, ніж улітку. 

Нападники вибирали на своєму шляху найглухіші місця, намагаючись бути малопомітними; з цієї 
причини вони маскувалися, без потреби не палили вночі багаття, а попереду виїжджали їхні роз-
відники. 

Орда рухалась однією великою колоною, “по 100 вершників у ряд, що складає 300 коней, через те 
що кожен веде в поводу по двоє свіжих коней”, а відтак, ординський фронт протягувався від 800 до 
1000 кроків; довжина колони простягалася на декілька кілометрів [29, с. 333-334]. 

 Кримські татари просувалися безперервно вдень і вночі, час від часу роблячи короткотривалі 
зупинки через годину-півтори та не більше двох годин на добу, аби попасти коней та прохарчуватися 
самим. У межах своєї країни ординці рухались доволі повільно. За добу вони долали 40–50 км. Але 
після вторгнення у порубіжні країни швидкість їхнього пересування подвоювалася. Наближаючись 
до прикордонної смуги, татари робили короткотривалу зупинку, під час якої їхні провідці радились 
і остаточно узгоджували свої наступні дії. Рядові ординці тим часом закінчували приготування до 
набігу. Як правило, орда ділилася на три рівні частини, а ті у свою чергу – на ліве і праве крила 
(фланги). Такий поділ підпорядковувався потребі безпечного перетину кордону, де нападники могли 
зустріти козацькі або королівські військові підрозділи. За такої умови дві третини особового складу 
орди завжди перебували у складі основного загону – коша. Лише третина нападників, поділившись 
на дрібніші ватаги по 500–600 осіб, “розбігалися в різні боки”, грабуючи та полонячи населення 
у найближчих від головного напрямку їхнього руху населених пунктах [29, с. 335]. Отож фронт 
кримських татар розтягувався інколи на кілька десятків кілометрів і немовби неводом на рибній 
річці спустошував велику за площею заселену територію, з’являючись несподівано на досить великій 
відстані від місця перебування основних сил. Додамо, що ординці, як правило, здійснювали грабежі 
і захоплення ясиру не на шляху свого просування углиб порубіжної держави, а якраз, повертаючись 
додому, причому щоразу іншою дорогою. Величезна дуга напрямку їхнього руху збільшувала шан-
си татар не зустріти збройної відсічі, організованої оборони попереджених заздалегідь мешканців, 
а також уникнути переслідування замковою сторожею чи великопанськими надвірними військами, 

які могли чекати ординців на зворотному шляху до Криму. Повернувшись до коша з ясиром, 
друга третина, а за нею – решта, вторували дії першої уже на інших теренах. Пограбування 
та полонення мешканців не припинялися ні вдень, ні вночі. У темну пору доби кримські татари 
нападали на містечка і села, оточуючи їх і зусібіч, розставляючи сторожові пости, а також за-
палюючи великі вогнища, аби ніхто із мешканців не минув їхніх рук [29, с. 335-336]. Людолови 
вбивали всіх, хто чинив найменший опір, а також старих і немічних, які не становили для них 
вартості як бранці. Здорових чоловіків, жінок та дітей брали у ясир. Нападники вимітали геть-
чисто усе, що мало якусь цінність і не гребували навіть побутовими речами. Якщо дозволяли 
обставини, татари заволодівали всілякою живністю, найперше – худобою.

Трохи відмінною була літня тактика проведення набігів. За десятки кілометрів до кордону 
кіш поділявся на 10–12 загонів (близько тисячі коней у кожному) [29, с. 335] з метою при-
ховати справжнє число нападників. Перетнувши кордон одразу у багатьох місцях, кримські 
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татари збирались у заздалегідь визначеному пункті, звідки діяли за попередньою схемою. На зво-
ротному шляху орда знову організовано поділялася на окремі невеликі загони і, врозсип подолавши 
кордон, знову збиралась уже на своїй території. У відкритому бою кримські татари, як і їхні по-
передники – етноси-номади, – щоразу поривалися обійти ліве крило супротивника, що пояснюється 
більшою зручністю для воїна-вершника стріляти з лука. Окрім того, вони уникали брати штурмом 
фортифікаційні укріплення, позаяк не мали для цього підхожих засобів.  

Не вдаючись до детального аналізу про кожен татарський напад на Руське і Белзьке воєводства, 
що вже зроблено нашими попередниками [22; 23], зазначимо лише, що їх кількість була значною, а 
динаміка виявляла зростаючу тенденцію як за частотністю, так і за масштабами руйнувань і спричи-
нених постійними набігами величезних демографічних втрат. 

На початку ХV ст. на українських землях проживало не менше 3,7 млн чоловік, а наприкінці 
ХVІ ст. – 5,2 млн [3, с. 198–232; 19, с. 42–44]. За підрахунками О. Мазура, від часу утворення Кримсь-
кого ханату до кінця ХV ст. на українські землі було вчинено не менше 41 нападу, в тому числі на 
Поділля – 31, 9 – на терени Руського воєводства, 2 – на порівняно невелике Белзьке воєводство, 
7 – на Волинь, 4 – на Київщину. Лише у 12 випадках ординці зазнали поразки, а під час решти  
29 на  бігів нищили міста і села, було захоплено у полон близько 220 тис. українців. У ХVІ ст. 
відбулося не менше 69 великих нападів (32 – на Поділля, 18 – на Волинь, 17 – на Руське і Белзьке 
воєводства, решта – на Лівобережну Україну). Демографічні втрати, за неповними даними, переви-
щили 373 тис. осіб. За півтора століття лише 60 років були відносно спокійними. Всього за цей період 
відбулося 110 великих набігів кримських татар, а у 6 випадках вони виступали спільно з регулярними 
частинами Османської імперії [22, с. 77-78; 23, с. 102–105]. 

Якими силами та засобами населення Руського і Белзького воєводств протистояло цим нападам? 
Відразу вичленимо два важливих у контексті порушеної нами теми дослідницьких напрямки: 

оборона краю збройними силами Польського королівства та надвірними військами можновладних 
(магнатських) родин; зміцнення існуючих та будівництво нових споруд оборонного призначення 
(укріплень міст, замків, фортець та інкастельованих сакральних споруд, менших будівель з вираз-
ними оборонними рисами, а також спеціальних захисних укріплень і рукотворних перешкод). У цій 
статті ми не розглядатимемо організацію прикордонної державної та козацької сторожі, оскільки це 
питання досить добре висвітлено у багатьох працях вітчизняних і зарубіжних істориків, присвячених 
українському козацтву.

На українських землях, зокрема тих, що ввійшли до складу Литовсько-Руської держави після 
розпаду і завоювання Руського королівства, існувала система оборони, деякими своїми рисами схожа 
на описану істориками ХІХ-ХХ століть систему захисту Московської держави [24, с. 70]. Відомо, що 
наприкінці 70-х років XVI ст. у Московії було майже завершено створення суцільної, так званої “за-
сечной черты”, яку в 1566 р. оглядав цар Іван Ґрозний. Головною частиною цього оборонного засобу 
проти частих набігів кримських татар на Московію були лісові завали – засіки, що її робили не на 
узліссі чи відкритих лісових галявинах, а в глибині лісового масиву. Дерева там зрубували на висоті 
від півтора до двох метрів і валили вершинами на південь. Високі пні міцно скріплювали завали ши-
риною 15–80 м і водночас заважали його розтягувати. Ліси, в яких знаходилися засіки, оголошували 
заповідними (від слова “заповідь” – заборона) і вирубування дерев у них суворо заборонялося. На 
тих теренах, де лісу було мало і місцевість не була заболоченою, будували надовбні – тин із вбитих у 
землю високих колод, а також споруджували земляні вали і рови. Укріпленими пунктами були остро-
ги – дерев'яні невеликі фортеці у вигляді башти. Їх будували у тому місці, де “засечную черту” пере-
тинала дорога. Саме у них збиралося російське військо, що перестрівало татар під час набігів [2].

Польський історик О. Яблоновський реконструював  “литовську” систему оборони, основу якої 
становило поселення шляхти навколо трьох оборонних ліній замків, поблизу яких наділялися “бояр-
щини” – земельні володіння за умови несення замкової служби [55, s. 123–125]. Перша лінія цієї си-
стеми починалася біля верхів’їв річок Тетерів та Рось і тягнулася до Дону. На ній стояли переважно 
дерев’яні невеликі замки від Житомира на заході до Остра – на сході. За нею, неподалік р. Прип’яті 
до річок Дніпра та Десни, проходила полісько-сіверська лінія із замками Овруч, Мозир, Любеч тощо. 
Третю лінію, південну, найдалі висунуту в степи, формували Канівський, Черкаський та Вінницький 
замки. Проте до кінця XVI ст. ця система вичерпала свої оборонні можливості. Її досить легко об-
минали стороною орди кримських татар. 

Загальновідомо, що під час загрози набігу ординців (найчастіше під час їхніх спроб пере-
правитися бродами через Дніпро, Південний Буг чи Дністер) ніхто у Польському королівстві 
чи Литовсько-Руській державі не залишався байдужим з огляду на роками набутий гіркий 
досвід. Неодноразово загальна тривога оголошувалася королівськими універсалами або лис-
тами коронного гетьмана. Проте цей спосіб оповіщення населення міст та шляхти, яку за-
кликали до так званого посполитого рушення – загального шляхетського ополчення, виявляв 
його низьку ефективність. По-перше, листи, переходячи з рук у руки та від одного населеного 
пункту до іншого, запізнювались у часі. По-друге, посполите рушення збиралось у заздалегідь 
визначеному місці на “татарських шляхах” неспішно, причому передбачуваний напрямок руху 
ординців і місце концентрації посполитого рушення інколи виявлялися доволі віддаленими 
один від одного. Малоефективність шляхетських ополченців не могли компенсувати ні сто-
рожа королівських і приватних замків, ні приватні нечисленні військові загони окремих шля-
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хетських родів. Велике надвірне військо українських та іноземних магнатів (князі Острозькі могли 
виставити 6–8 тис. воїнів, а князі Вишневецькі, Збаразькі, Корецькі і Заславські – по 2 тис., решта ве-
ликопанських родів – кількасот добре озброєних, панцирних воїнів, часто з вогнепальною зброєю та 
артилерією) неодноразово успішно протистояло татарським нападам. Невдовзі у складі князівських 
та магнатських формувань почали з’являтися “затяжні” козацькі хорогви – придатні до швидких 
маневрених дій підрозділи. Згодом за козацьким взірцем полковник коронного війська О. Лісовський 
створив військову формацію чисельністю від 2 до 3 тис. вояків. “Польські козаки”, яких інколи на-
зивали “лісовчиками”, так само протистояли татарським нападам [4, c. 11]. 

Коронні військові контингенти в українських землях були нечисленними. Відомий своїми похода-
ми проти татар власник Жовкви гетьман Станіслав Жолкєвський виводив на поле бою загони від 700 
до 3 тисяч осіб. Це – так звані “панцирні” гусари, організовані на угорський кшталт важкоозброєні 
вершники та кінні аркебузери. Після 1570 р. було сформовано рейтарські роти, по 300 осіб у кожній. 
Існували ще й вибранецька або ланова піхота, організована у 3-4 роти (у Руському воєводстві на-
бирали 200 піхотинців, у Подільському – до 300, Брацлавському – 200). “Німецькі” (до 400 чол.) та 
“угорські” (100 чол.) піхотні роти, що поділялися на почоти числом (10–20 чол.) на чолі з іноземними 
воєначальниками насправді укомплектовувалися з українських вояків. Загалом, маючи непогане 
озброєння, коронне та надвірне військо, яке добре зарекомендувало себе у класичних битвах, у 
боротьбі проти більш маневрених і швидких ординських ватаг було малопридатним [4, с. 12].

Окремо доцільно згадати ще й міських ополченців та замкові гарнізони так званого “кварцяного 
війська”. Так, у Києві гарнізон замку в найліпші часи не перевищував 200 вояків, а, приміром, у Острі 
ця кількість була вчетверо меншою. Артилерії у замках бракувало, до того ж, часто вона виявлялася 
несправною. 

На початку XVI ст., переконавшись у малоефективності шляхетських посполитих рушень, було 
ухвалено рішення про збільшення «кварцяного» війська та посилення порубіжної охорони. Майже 
водночас кримські татари відповіли тактичними змінами проведення наскоків, які все частіше прово-
дили незначними силами (по 200–300 чол.), але їх кількість притому зросла до 20 нападів річно. 

Замкові найманці рідко залишали фортифікації, незважаючи на королівські накази охороняти 
всю прикордонну лінію. Крім замкової сторожі, існувала ще й польова (польна). Міщани зазвичай 
не відбували польової служби, але тих, хто мав коней, неодноразово зобов’язували брати участь у 
переслідуванні ординців. Решта безкінних міщан у той час продовжувала нести замкову варту. Звіль-
нити від цих обов’язків міг лише володар. 

Польна сторожа несла роз’їзну службу чи чатувала на річкових переправах непостійно. Шляхтичі 
будь-що намагались уникнути небезпечних прикордонних виправ і повсякчас вимагали звільнити їх 
від шеститижневої служби на “татарських шляхах”, але король ішов на поступки, лише зважаючи на 
похилий вік особи. 

Повідомлення про ординські напади передавалися не лише письмовими універсалами, а й 
давнішими способамия. Як-от: підпалом бочок зі смолою, багаттями зі свіжої хвої, биттям у дзвони, 
гарматними пострілами та надсиланням навсібіч кінних гінців [37, с. 102–120]. Селяни прикордонних 
районів, виходячи на сільськогосподарські роботи, нерідко виставляли сторожу, остерігаючись бути 
захопленими ординцями зненацька. Так, Еріх Лясота помічав, що “кожен селянин, відправляючись у 
поле, несе на плечах свою рушницю і причіпляє збоку шаблю або тесак” [36, с. 14-15]. Він був неви-
мовно здивований, побачивши “велику кількість дивних будинків з амбразурами, в яких селяни у ви-
падку несподіваного нападу татар рятуються і знаходять для себе захист” [36, с. 14-15]. Ґ. Боплан так 
само помічав, що “більшість подільських та українських сіл оточена густими лісами, де зустрічаються 
тайники, у яких селяни рятуються улітку в разі тривоги під час татарських набігів” [29, с. 350].  
У заліснених місцевостях українці так само влаштовували засіки. Так, І. Мицько доводить, що назва 
с. Гвіздець – від давньослов’янського “гвозд”, тобто навмисно невикорчовані смуги лісу, які мали 
утруднювати ворожі напади в прикордонних районах [30, с. 22]

 Селяни знаходили сховок також у посівах, на болотах, у ярах, на скелях, природних печерах, 
спе ціально обладнаних схованках та інших важкодоступних місцях. Інколи мешканці ховалися у 
найближчих церквах, монастирських спорудах, дзвіницях, будівлі яких мали оборонне призначення, 
господарських будівлях, наприклад, у млинах. 

У ліпшому становищі, звичайно, перебували мешканці тих поселень, у яких поблизу знаходилися 
замки, укріплені двори чи інші оборонні споруди. 

Зрозуміло, що рідко який український селянин у ті часи мав вартісну вогнепальну зброю. 
Це свідчення радше ілюструє по-справжньому неспокійне становище, що склалося на укра-
їнських землях і було спричинене постійними набігами ординців. Згідно з повідомленням П’єра 
Шевальє, в Україні майже не траплялося “містечка або села, не обведеного стіною і не забез-
печеного хоча б ровом для охорони” [39, с. 45]. На зламі XVI-XVII ст. з метою захисту мирних 
мешканців будували спеціальні укріплення. Такий укріплений табір, наприклад, спорудив на 
березі Дністра “у сильному місці” згаданий попередньо С. Жолкєвський [38, с. 343-344].

Однак, найбільшу безпеку під час наступу ханської армії чи добре вишколених яничарських 
турецьких підрозділів могли ґарантувати лише справжні міські укріплення та фортифікації. 
Певна річ, що найбільше уваги польська влада приділяла містам та містечкам Руського і Белзь-
кого воєводств, а найперше – воєводським та повітовим центрам. Найліпше укріпленим містом, 
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до якого вели згадані “татарські шляхи”, був Львів [8; (; 11; 13; 14; 25; 26; 27; 28; 40]. Численні струмки 
та ставки у прилеглих до Полтви заболочених низинах утруднювали доступ до нього. Безпосередньо 
над містом розкинулося кілька узгір'їв відносною висотою понад 150 м [27, с.18], які, у свою чергу, 
забезпечували Львову захист згори. Ці природні умови сукупно дали змогу витворити настільки мо-
гутню оборонну систему, що за майже семисотрічну історію фортифікаційного будівництва Львова 
місто вдавалося здобути різним завойовникам лише чотири рази [26, с. 117]. Істотні зміни в обо-
ронному обличчі міста відбулися ще у XIV ст., оскільки давні княжі укріплення вже не задовільняли 
львівське міщанство. Входження Львова до складу Польського королівства так само пришвидшило 
процес його модернізації. Насамперед міський центр було перенесено трохи південніше, на ділянку, 
захищенішу природними умовами: від заходу і півдня нове місто впиралось у Полтву та прирічкові 
багна, а з півночі та сходу була можливість заповнити оборонні рови водою з потоку Ортиш [11,  
с. 121]. Ще у 1362 р. у місті розпочалися фортифікаційні роботи, які велися на всіх пунктах його 
оборони. Насамперед на найвищому пагорбі замість княжого замку було збудовано нову твердиню 
(у польській літературі цей замок отримав назву  “Казимирівський”), який став першою мурованою 
з каменю оборонною будівлею в місті [54, s. 266]. А вже у 80-х рр. ХІV ст. у документах ідеться про 
обидва львівські замки – Високий і Низький.

Окрім двох замків, до складу міських фортифікацій Львова у XIV ст. входив Високий мур, побу-
дований з цегли і каменю та увінчаний на двох кінцях брамами – Галицькою (перша документальна 
згадка про неї сягає 1382 р. [9. c. 12] і Краківською (вперше у документах вона з'являється у 1386 р. 
під назвою Татарської [53, s.96). За мурами доступ до міста перепиняли широкі та глибокі рови 
(фоси), перший запис про які сягає 1404 року [54, s. 268]. Сприятливі гідрографічні умови давали 
змогу постійно наповнювати їх водою. Одначе такої оборони було недостатньо, оскільки з розвитком 
артилерії відносно тонкі та довгі ділянки Високого муру могли бути легко пробиті. 

 Наступне помітне пожвавлення у фортифікаційній діяльності у Львові відбувалося в 1418 р., коли 
міський уряд розпочав будівництво другої лінії фортифікації – “нижчих” стін, що будувалися уздовж 
східної і частково північної та південної меж міста [46, s. 45–47]. Проте найголовніший чинник, який 
справив істотний вплив на результати виконання фортифікаційних проектів львівського уряду, був 
королівський привілей, наданий місту наприкінці 1425 р. [14, c. 11-21]. Значна сума фортифікаційних 
витрат упродовж 1425 – 1428 рр. [56, s. 93] доводить, що наймасштабніші роботи уможливилися лише 
після того, як Львів отримав суттєве джерело фінансування.

На початку ХV ст. було ухвалено рішення розпочати будівництво оборонних веж, поглибити рови 
та підняти земляний вал [53, s. 98]. До складу Високого муру було включено ряд веж, розташованих 
на відстані 60 м одна від одної [8, c. 17]. Та невдовзі і їх використання стало не надто ефективним 
у зв’язку зі значним задимленням приміщень веж внаслідок використання артилерії. Саме тому ви-
никла необхідність створення ще однієї зовнішньої лінії оборони – Низького муру з відкритими 
напівкруглими артилерійськими бастеями. Він давав змогу оборонцям ефективно використовувати 
гармати та віддалити нападників від Високого муру, зменшуючи у такий спосіб пробивну силу ядер 
їх гармат [40, с. 5].

Уже під 1430 р. у документах згадується Міський арсенал, зведений під захистом новозбудовано-
го Низького муру [13, с. 6]. А в 1445 р. вежі закріпили за ремісничими цехами [8, с. 17]. Після цього 
кожен цех мав власним коштом забезпечувати вежу зброєю, боєприпасами та харчами, а його члени 
у разі нападу на місто збирались у вежі для її спільного захисту [27, с. 195]. 

Серйозні зміни, що у другій половині XV ст. відбулися у Південно-Східній Європі, значною мірою 
відбились і на житті Львова, а найбільше – на його стратегічному значенні. Після того, як у 1475 році 
під натиском турків упала Каффа, згодом – Білгород та Кілія, Львів не лише втратив свої торговельні 
ринки на чорноморському узбережжі, а й постав перед небезпекою безпосередньої турецької загро-
зи. Розуміючи ситуацію, король на кілька років звільнив місто від податків, прагнучи у такий спосіб 
перекинути кошти на будівництво нових укріплень. У 1476 р. розпочато будівництво барбаканів при 
зовнішніх в'їздових брамах, зовнішні вали підсипано, вони отримали вертикальні ескарпи та похилі 
стрімкі контрескарпи з каменю [53, s. 101]. У такому вигляді львівські фортифікації проіснували аж 
до пожежі 1527 року.

Ці заходи значно зміцнили оборонну могутність Львова та здатність його мешканців протистоя-
ти турецько-татарській загрозі. У середині травня 1498 р. сілістрійський паша Балі-бей Макоч-оглу 

за наказом турецького султана Баязида ІІ (1481–1512) здійснив похід на Галичину. До нього 
приєдналося військо васально залежного волоського воєводи Стефана, що прагнув помсти за 
наступ польського короля Яна Ольбрахта роком раніше на Волощину. Чисельність нападників 
за польськими джерелами, становила 20 тис. чол. [51, s. 274], а за турецькими – 40 тис. [42,  
s. 77] (в іншому документі – 100 тис. [44, s. 412]). Переправившись через Дністер, неподалік  
м. Хотинь, нападники Волоським шляхом просувались у напрямку м. Чортків [Cronikorum]. 
Опір мешканців під час кількаденної оборони замку від яничар, що мали неабиякий досвід 
здобуття саме фортифікаційних споруд, було зламано. Така ж сумна доля чекала оборонців 
Рогатинського замку [38, ф. 55, оп. 1, спр. 86, арк. 41-42]. Звідси турецькі завойовники підійшли 
до стін Львова [56, s. 128]. Львів'яни розпустили чутки про перебування у місті великого 
війська. Турки не наважилися брати його штурмом і, спаливши передмістя та довколишні 
села, повернули на захід. Розділившись, одні підрозділи рушили на Дрогобич, Самбір і Сянок, 
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інші – на Радимно, Ярослав, Пшеворськ та Ланьцут [50, s. 262]. Того самого року на українські землі 
Кучманським шляхом рушили перекопські татари і з’єдналися з турецьким військом. Просуваючись 
Подністров’ям, вони спалювали одне за одним галицькі села і містечка. Польські хронікарі М. Кро-
мер та В. Ваповський зафіксували нечувані досі втрати населення, що досягали 100 тис. осіб [48,  
s. 1337]. Наприкінці 1498 р. турецьке військо вдруге рушило на Підгір’я. Цього разу волоський воєвода 
Стефан повідомив короля про турецьку загрозу і той не розпускав скликане ще навесні шляхетське 
ополчення [17, s. 214]. Турецькі загони стрімко просувались у напрямку Галича, Дрогобича, Самбора, 
Жидачева і знову з’явилися під Львовом. Найбільше потерпіли міста Дрогобич і Судова Вишня. На 
початку зими завойовники рушили до р. Прут і, як стверджують джерела, дуже потерпали від снігів 
та морозів. Принаймні М. Бєльський визначав число загиблих турків 40 тис. чол [47, s. 904-905]. Реш-
ту війська 5 січня 1549 р. добив воєвода Стефан, переодягнувши своїх вояків у польський одяг [17, 
s. 30]. Інший приклад. Коли кримські татари підступили під місто у 1589 р. (про що докладно писав 
Д. Зубрицький [56, s. 236]), то їм вдалося пограбувати та підпалити підміські села, а у самому місті 
згоріло лише декілька будинків, та й то головно через пасивність шляхти, яка не поспішала на поле 
битви [47, s. 1619–1621]. 

Ще одна красномовна ілюстрація. Невелике містечко Краснеполе (Нижанковичі) через знищення 
татарами звільнялося 1496 р. від усяких повинностей на 8 років; 1502 р. – від королівських мит на  
5 років; 1527 р. від всяких податків на 9 років [10, с. 24]. Кількість аналогічних привілеїв, наданих 
іншим населеним пунктам, можна навести дуже багато.

Поступово зазнавали змін фортифікаційні будівлі й у столиці Белзького воєводства. Після того, 
як у 1388 р. польський король Владислав-Ягайло передав Белз мазовецькому князеві Земовитові 
IV (одруженому із його сестрою Олександрою), а відтак місто успадкували його сини Земовит V, 
Тройден ІІ, Владислав І і Казимир ІІ [17, с. 68], місто стало резиденцією цієї родини. Земовит та 
його нащадки полагодили оборонні укріплення княжих часів та застосували їх для нових військових 
потреб, передусім – використання артилерії, що й відобразив герб міста [5]. Про вигляд Белза у 
1428 р. дає уявлення рисунок-реконструкція зі збірки Кабінету мистецтв ЛНБ ім. В. Стефаника, що її 
опублікували О. Бойко та В. Слободян [6, с. 146]. Ознайомлення з арґументами пойменованих авторів, 
а також із результатами досліджень М. Бевза переконує, що місто Белз справді відповідало всім ви-
могам важливого адміністративного воєводського центру, княжої резиденції та, хоч і застарілою, та 
все ж ще доволі міцною дерев’яною фортецею на Чорному шляху [32, с. 33–37]. Принаймні у 1450 р. 
місто витримало татарський наступ. У 1499 р. ординці під проводом Ахмат-Герея, сина хана Криму 
Менглі-Герея, в околиці Белза сплюндрували села і, спаливши м. Володимир-Волинський, дійшли 
цього разу до Красника, Туробіна, Берестя, Красного Ставу та Любліна [52, s. 310-311]. Та все ж 
Белз зазнав великих втрат під час наступного нападу тридцятитисячної татарської армії у 1502 р, 
яка, залишивши попелища у місті, з великою здобиччю повернулася до Криму [47, s. 917]. У першій 
половині XVI ст. міщанам Белза ще чотири рази (у 1517, 1519, 1524 та 1527 рр.) доводилося відбивати 
зі стін фортеці татарські напади. 

Таким чином, наведені у цій статті дані переконливо засвідчують, що оборонні заходи польського 
короля та воєводських урядів, які спиралися переважно на нечисленні урядові та приватні військові 
контингенти, не відповідали масштабам зовнішньої експансії. Оборонне будівництво на “татарських 
шляхах” було єдиною запорукою захисту населення Руського та Белзького воєводств. Звичайно, 
що в рамках цієї статті неможливо описати всі напади ординців на Львівщину чи бодай поверхово 
схарактеризувати оборонні споруди в інших містах та селах Руського і Белзького воєводств. Ми 
спробували зосередити основну увагу лише на воєводських центрах. Натомість мережа укріплених 
будівель постійно збільшувалася та вдосконалювалася аж до того часу, поки їхнє оборонне призна-
чення втратило актуальність. Справді, після втрати Кримським ханатом державності і припинення 
набігів ординців чимало оборонних будівель занепадало або ж реконструйовувалося для житлово-
господарських потреб.  Цим та іншим питанням будуть присвячені наші наступні статті. 
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The article examines the ways of penetration of hordes of Crimean feudal lords on territory Ruska 
and Belz'ka provinces. Here composition and armament of the Tatar armed units is described. It is 
found out, that the measures of the Polish monarchs and local governments on strengthening and 

construction of defensive buildings could not sufficiently barrier a peaceful population.
Keywords: Tatar ways, tactic of the Tatar attacks, defensive building. 


