
Ворожі напади й  орх'анїзация погранично!" оборони.
НАПИСАВ

С т е ф а н  Р у д н и ц ь к и й .
'--------------------------- ’

І.

В польській літературі і то не тільки в белетристичній, 
але й історичній дуже часто стрічаємо ся зі словом „Kresy“, 
а бодай чи не так само з довшими або коротшими згадками 
і поясненями про ті „Креси“. Осьвіченому Полякови, а й на
шому Русинови, що в польських книжках шукає історпї свого 
краю і народу, представляють ся „Креси“, як добре укріплене 
й твердинями засіяне пограниче. Над сею країною висить, що 
правда, вічна небезпечність зі сторони Татар, але за те живуть 
тут ті майже лєїендарні „кресові“ велитнї - лицарі. Як грім 
з ясного неба спадають вони на грабіжливих ворогів, аби 
відобрати їм добичу і німстити кривди своєї країни. Сї ідеальні 
воївники, чуйні як журавлі", сплять з пістолетом та шаблею 
в руді", вони закривають власного грудню Европу перед нава
лою східнього варварства і борють ’ся в імя християнства 
і цивілїзациї.

, Але ті, хоч так розповсюднені навіть, серед істориків іде
альні представлена про погряничя Польщі, не мають жадної 
підстави і цілком фальшиві. Так ідеально не представлялись
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ніколи погранича Польської держави. Що на&висше за часів 
Претвича в половині ХУІ-го та Стефана Хмелєцкого в початку 
XVII віку погранична оборона була яка така. В цілій же про
тягу XV, XVI, XVII і X V III віків пограничні відносини були 
дуже сумні. Мешканці тих околиць могли сподіватись кождої хвилі 
татарського нападу, що знищить їх майно та самих забере 
в тяжкий ясир. Оборона була слаба, та що найшкідливше —  
дуже повільна. Звичайно виходила погоня за грабіжниками аж 
тоді, коли вони вже з богатою добичею домів вертали. Пасом 
удавалось їх здігнати, особливо козакам, але частїйше без жадної 
перешкоди вертала Татарва домів та заповняла східні торги 
руськими невільниками.

Історик» орїанїзациї погранично! оборони в Польщі можна 
поділити на два головні періоди. Перший з них сягає від XV 
аж до другої половини X V I віка, другий відсіля аж до XVIII віка. 
Ріжнять ся ті два періоди передовсім тим, що в першім періоді 
польська держава, ще досить сильна, брала визначний участь 
в обороні руських пограничних земель. Каштеляни і старости, потім 
і гетьмани в імени уряду пильнували оборони границь. Але 
новоли слабла сила і енерїія польського уряду щораз то більше. 
Тоді з  потреби почали займати ся граничною обороною вель
можі, дуже численні і можні в руських пограничних краях. 
В міру слабненя польського уряду, що-раз то виключнїйше 
вони забирали граничну оборону в свої руки, так що в першій 
половині XVII віка лежала вона майже тільки на них самих. 
Уряд ніби зараджував нею, бож прецінь ті вельможі були його 
воєводами, каштелянами, старостами. Але сей заряд був лише 
номінальний, бо війська уживані до оборони границь були, з ви
їмком нечисленних кварцяних полків, двірські, а пограничними 
твердинями були приватні замки, міста або місточка вельмож. 
Королівські добра стались в тім часі майже приватною вла- 
сностию в руках старостів, так що вони боронячи пограричя, не 
робили cero яко королівські урядники але яко питоменні посідачі 
земель. Від часу коли вельможі взяли в свої руки пограничну 
оборону, числимо наш другий період в істориї полуднево-східного 
погранича польської держави.

Ще й иньші були ріжницї межи першим і другим періо
дом істориї пограничних країв. Не всі полудневі окраїни нале
жали в першім періоді до Польщі. Перед люблинською унією 
ціла Україна в тїснїйшім значіню того слова належала ще до 
Литви. Крім того Волощина була попри Татар та Турків гріз
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ною сусідкою полудневих руських земель польської корони 
цїлу другу половину ХУ та початкові літа ХУІ віка. В другім 
періоді знов виступає, яко дуже поважний фактор в справі по
гранично! оборони, козаччина, далеко визначнїйше ніж у першім. 
Бачимо отже, що „Креси“ цілком инакше виглядали в першім 
періоді істориї свого розвитку, а цілком инакше в другім. Що 
дотепер в істориї анї руській анї польській поділу cero не зроб
лено, не може нас дивувати, бо істория полудневого пограничя 
руських земель польської корони в першім своїм періоді доси 
дуже мало оброблена, особливо з огляду на справу граничної 
оборони1).

В найновійшім часі вийшов накладом краківської академії 
дуже важний для істориї ногранича червоноруського і поділь
ського збірник актів і листів. Титул того збірника е: Listy 
і akta P iotra Myszkowskiego generalnego starosty ziem ruskich 
króla Jana Olbrachta, zebrane przez śp. Adolfa Pawińskiego, 
wydał A natol Lewicki2).

Збірник сей дає нові дуже важні подробиці, що кидають нове 
сьвітло на досить темну справу оріанїзациї пограничної оборони 
в останніх роках XV віка3).

Збірник сей був, як гадаємо, первістно призначений пок. 
Павінським на підставу до моноїрафії про Петра Мишковского, 
обіймає отже великий шмат часу від 1437 до 1506 року по-части 
реїестами, по-части оригінальними актами. Нас особа Мишковского 
не богато інтересує, інтересний тільки час його дїяльности яко

j) Лиш короткі принагідні вгадкн подибуємо напр. в Antoni J. (Rolle) 
Zameczki podolskie na kresach multańskich, Warszawa 1880, 3 тоии, 
в актах барського староства (Архив Юго-западной Россіи, часть VIII, 
т. І), і в актах про заселене полуднево-західної Руси (Архивъ Ю. 3. Россіи, 
часть VII, т. II); дещо більше в розвідках і збірках материялів: Ber
nard Pretwicz і jego apologia na sejmie 1550 r. Biblioteka Warszawska 
1866, T. НІ, от. 44, Грушевського: Опись подільських замків 1494 р. 
Записки Н. Т. і. Шевченка, ч. VII, Яблоновского: Podole u schyłku 
XV w., Ateneum 1880, т. 2 ІЗ. Про ногранича руських земель, що в тім 
першім періоді' належали до великого литовського князівства, дещо більше 
було писано. Порівнай хочби Архивъ Ю. 3. Россіи VII, 2, ст. 72, Źródła 
dziejowe XXII, де Буданов і Яблоновський богато про сю справу на
писали, та специяльну розвідку Грушевського Южнорусскіе господарскіе 
замки в пол. XVI в., 1890.

2) Краків 1898, Брошура та становить часть VIII тому Архива 
історичної комісиї краківської академії.

3) Зазначити треба, що деякі з тих актів видав вже Саго в ана
лектах до другої части пятого тому істориї Польщі.
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старости руських земель в 1499 родї, бо акти з того року 
позволять нам пізнати орїанїзацию оборони на червоноруеькім 
і подільськім пограничю.

Розвідку нашу поділимо на дві головні части. В першій, 
більшій, обговоримо історичні події, що стали ся на тім погра- 
ничю у 1498 і 1499 роках —  в другій, кінцевій подамо резуль
тати наших дослідів про орїанїзацию оборони.

Приступаючи до першої части нашої розвідки, мусимо за
значити, що для зрозуміня випадків 1499 року мусимо пред
ставити докладнїйше великий татарсько-турецький набіг, що зни
щив червоноруські землі попереднього року 1498. Докладнїйше 
зробимо се головно через те, що сей набіг доси ще не був кри
тично розслїджений, а Саго, автор найноважнїйшої з дотепер 
написаних історий Польщі, представив його обширно, але зовсім 
хибно.

Як прийшло до сього першої появи Турків в межах Польщі, 
постараємось коротко пояснити оглядом політичних відносин 
полуднє во-східної Европи в другій половині XV віка. II.

II.

Татарське лихолїтє, що спиняло від початків X III віка 
розвиток полуднево-руських земель, в другій половині XIV сто- 
лїтя почало поволи уступати з причини ослаблена великої Золо
тої Орди. Литовці і Поляки запанували в обезпечених руських 
землях. Починала поволи пускатись кольонїзация в богаті, хоч 
так страшно винищені полудневі руські землі, що вживали тепер 
релятивного супокою.

Але він не тревав довго. Два грізні вороги повстали 
в сусідніх землях. Були се Стефан, воєвода волоський, та 
Менгли-гирай, хан перекопської орди. Перший з них тільки за 
житя свого був грізним, другий лишив своїм наступникам 
традицийну ворожу політику супроти Польщі. Вони тримались 
її доти, доки тільки сил старчило їх орді, та нанесли величезні 
шкоди Польщі взагалі, а сиецияльно руським землям, що до неї 
належали.

За тими двома ворогами стояв третій, найстрашнїйший — 
турецька держава. Здобувши увесь балканський півостров та 
столицю його Царгород, викликала вона своїм виступленєм ве
лику переміну в політичних відносинах східньої Европи, і за-
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шкодила особливо Цольській короні тим, що відчужила від неї 
Волощину та напустила на неї цілу кримську орду.

Волоські володарі, що протягом другої половини XIV і пер
шої XV столїтя чотири рази складали ягайлонській державі при
сяги на вірність (1387, 1393, 1395, 1436, див. Źródła dziejowe 
t. X. Sprawy wołoskie za Jagiellonów wydał Jabłonowski, W ar
szawa 1878, от. X XIII), аби від неї мати оборону від 
Турками —  тепер, коли ті сягнули їх границь, видять оди
нокий ратунок в скорім підданю Туреччині'. Правда, що залеж
ність від Туреччини не стала відразу такою, якою була в піз- 
нїйших часах, бо одним з перших волоських князів, що 
піддали ся Туркам, був великий Стефан. Але все таки минули 
ті часи, коли польська коронна рада могла надумуватись, чи 
Волощину цілковито інкорпорувати польській державі, чи поли
шити її на дотеперішній степени залежности (Źródła dziejowe 
X, XLIII).

Тепер на полудни стояв сильно могучий Турчин, і загро- 
жений зі сторони Польщі волоський князь міг легко в бісурмані 
найти союзника.

Стефан, волоський воєвода зрозумів добре своє становище 
і при своїй талановитости з’умів протягом свого довгого пано- 
ваня (1458— 1504) удержати свою державу в майже цілковитій 
незалежности від сусідніх держав: Польщі, Угорщини, Ту
реччини.

Не належить др нас представити, хоч би в головнім, 
панованє cero найбільшого з волоських державців —  сха
рактеризуємо тільки коротко його політику що до тих трьох 
держав.

Стефан поставив собі за ц'їль запанувати над всїми волось
кими краями і визволити їх з під чужої залежности. А мали 
до тих земель претенсиї: Польща на підставі згаданих присяг 
на вірність, Угорщина на підставі традициї з часів Льодовика 
Великого, Туреччина на підставі права сильнїйшого.

Протягом цілого свого нанованя лявірував Стефан межи 
тими державами з великою зручностию. Лучив ся з Польщею 
проти Угорщини та Турків, з Угорщиною проти Польщі, а дуже 
часто вмів піддобритись під султана, аби позискати його поміч 
проти тих християнських держав. Але ся евентуальність була 
в перших роках його нанованя взагалі рідка.

Коли одначе Турки зараз же при початку панованя енер
гійного Баєзіда II добули 1484 р. надморські міста і порти
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Стефанової землі —  Білгород і Кілїю, волоська політика що 
до Польщі почала змінювати ся, хоть в 1485 році- Стефан іще 
раз присягнув Казимірови Ягайловичеви на вірність (Źródła dzie
jowe X, ст. LVI, І,, 72). На ту зміну політики Стефанової зло
жили ся дві причини. Видів він добре, що Польща, коли вико
нає свої тогдїшнї пляни про турецьку війну (Caro, Geschichte 
Polens Y Bd. II, 590 і д.) знищить самостійність його краю, 
а дальше Матвій Корвин зручно умів підбурити Стефана і через 
те втягнути його в антиягайлонську коалїцию, що власне тоді 
творилась (Саго о. с. 595). Окрім Матвія Корвина належали до 
неї кримський хан Менгли-герай і великий московський князь 
Іван Василович. Стефан вступив в ту коалїцию тим радше, що 
вже давнїйше зносив ся він по дружньому з московським князем 
і навіть вступив з ним в родинні звязп (Źródła dziejowe X, 
ст. LII).

Таке получене могутних ворогів великими небезпечно- 
стями грозило особливо руським граничним землям польсько- 
литовської держави. На щастє, не приступили до тої коалїциї 
на разі’ Турки, але й без них була вона дуже грізна наслідком 
участи великого князя московського та кримського хана. Перший 
з тих ворогів і • найсильнїйший звернув свою політику головно 
на північні руські землі. З тої причини ми займемо ся не ним, 
а другим ворогом, що загрожував південно-руським землям.

Менгли-герай богатьома прикметами свого характера дуже 
подібний до волоського Стефана. Є він, подібно як тамтой, дуже 
талановитий, безоглядний і неперебірливий в способах до осяг- 
неня своєї цїли. Але він з’умів лишити по собі тревальші сліди 
як Стефан —  він положив підвалини під будучу могучість 
Ерима.

Менгли-гераю грозили останками золотої Орди та проти них 
він найшов собі зараз поміч в Москві і получив ся тісним Союзом 
з великим князем Іваном Василевичем1), хоть в самих початках 
панованя Менгли відносини його до польсько-литовської держави 
були прихильні. З помочию Івана міг він не боятись останків золотої 
Орди, а по знищеню її в 1480 році2), вже без жадної перешкоди

J) Pułaski Mendli Gerej, Przewodnik naukowy i literacki 1879, 
ст. 75, або в Stosunki Polski z Tatarszczyzną od połowy XV wieku, 
tom I Stosunki z Mendli-Girejem, Kraków i Warszawa 1881, ст. 11, 
Саго о. с. V, 2, 545.

2) Pułaski, Stosunki etc. ст. 21 і д. Саго о. с. V, 2, 547.
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помагав великому князеви московському проти ягайлонської дер
жави. Не перешкаджали йому в тім Турки, бо в ними прийшов 
він до згоди вже 1475 р., піддавшись під власть султана1).

Від часів Менгли-герая починають ся регулярні напади 
кримської Татарви на руські землі' польської корони. Набігали, 
що правда, уже перше Татари, і від 1433 до 1469 року було 
їх нападів аж десять2), але були вони роблені головно Татарами 
золотої Орди. Від 1474 починають ся набіги Кримцїв і трева- 
ють близько три столїтя. Менгли-герай перший дав почин до 
того, в його сліди вступала иізнїйші хани, держачись невід- 
клінно його традициї.

Перейдемо тепер коротенько татарські набіги на руські 
86МЛЇ за часів того хана. 1474 року Татари 8 одним з синів 
Менгли-герая знищили усе Поділе і Русь Червону. В 1478 зни
щила Татарва Поділе, 1483 руські землї що належали до Литви. 
В роках 1488 до 1491 татарські напади приняли незнані до
тепер розміри. Волинь, Поділе, Русь Червона сплили кровю 
і задимились пожарищами3). Стефан волоський, що в тім часі', як 
казалисьмо, прилучив ся до антиягайлонської коалїциї, вірвавсь 
разом з Татарами на Поділе та пробував навіть добути Камінця 
(Саго о. с. V, 2, 595). На остаток іще вибухло в Галицькій 
Руси повстане селян та опришків під проводом Мухи*). Стефан 
молдавський мав викликати чи скорше —  попирати те повстане. 
ІІо тім кільколїтнїм газдівстві Татарви в тих землях чимало 
шляхтичів богатих перше зійшли на бідаків. Особливо дали ся 
в знаки набіги в 1489 і 1494 роках, коли польське військо по
терпіло велику неудачу під Вишневцем.

Але коли останні' з тих татарських .нападів нищили Польщу, 
антиягайлонська коалїция була вже в части розірвана наслідком 
смерти Матвія Корвина в 1490 році'. Опанувавши його край 
Ягайловичі здобули ще більшу могучість та зачали промишляти 
над знищенем ворожої коалїциї. На з’їзді' в Іївочі 1493 року 
Ян Одьбрахт польський та Володислав угорський королі' нара
джували ся над тою справою. Польщі треба було оборони від

0  Pułaski о. с. 13. Саго о. с. V, 2, 546.
2) Вичиеляе їх Antoni J. (Rolle) Zameczki podolskie І, 13 і д., 

Вуданов в актах про заселеню полуднево-західної Руси Архив Ю. 3. Рос
сіи VII, часть II том, ст. 7 і д. та Грушевський в актах барського староства 
Архив Ю. 3. Россіи часть VIII, том І, ст. 64 і д.

s) Pułaski о. с. 12, ЗО, Саго о. с. V, 2, 545 — 549.
4) Źródła dziejowe X, ст. LX, Саго о. с. V, 2, 600.
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Татар, а обом державам впорядкована волоських справ. Для 
оборони від Татар взято було на ново під розвагу давній 
план (з року 1468, Саго о. с. У, 2, 509), аби німецький орден 
перевести з Прусиї на Поділе і через те віддати йому знов 
давну його місию —  тоб то боротьбу з невірними. Порадив таке 
польському королеви Лука Вацельроде, єпископ ермляндський 
(Саго о. с. 681), і виконане сеї ради мало-б велике значінє в істо- 
риї Польщі. Другий важний план подав королям славний Филип 
Калїмах Буонакорсі —  аби добути Волощину, і вигнавши з від
сіля Стефана осадити там королевича Жиїмонта (Саго о. с. V, 
2, 689).

Не тільки політичні причини склонювали польську корону до 
війни 8 Волощиною, але й економічні. Головні торговельні дороги 
руських земель польської держави йшли через волоські краї до 
волоських міст Кілїї і Білгороду. По тих дорогах провадилась 
майже вся левантийська корінна торговля на потреби Польщі, 
туди йшла торговля сирими плодами з руських земель до рук 
Їенуезцїв, що мали свої фактори! над Чорним морем, і особливо 
важна торговля збіжем. Всї ті торговельні дороги мав в руках 
Стефан волоський а віяні непорозуміня межи ним і польським 
урядом дуже спиняли сю торговлю.

Заспокоївши отже для непізнаки Турків пятилїтною угодою, 
уложеною 1494 року (Саго о. с. V, 5, 993), та порозумів- 
ши ся з братом Олександром на з’їзді' парчівським, взяв ся 
Ян Ольбрахт підняти війну з Волощиною. Вона скінчилась, 
як знаємо, великою неудачею Поляків в лісах буковинських. 
Опись її не належить до нас —  тож поминаємо її та пере
ходимо до випадків, що стали ся безпосередно по ній на погра- 
ничу руських земель корони польської. III.

III.

Воєвода Стефан відвернувши від себе щасливо погибель, 
що грозила з боку Польщі, постановив використати побіду 
та кроваво пімститись на пограничних краях польської дер
жави. Вже перше удалось йому против Поляків приєднати 
собі- Турків. Зрозуміли вони, що похід польського короля і на 
них був звернений, і тни лекше вволили волю Стефана. Ледви 
минула зима і присхла земля по весняних розтопах, а вже 
велике турецьке військо, підпомагане Татарами і Волохами
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вдерлось в глубину пограничних руських земель польської 
корони.

Жерел до істориї того нападу, одного з найбільших, які коли 
нищили ті околиці, маємо досить богато. Перше і найголовнїйше 
жерело то без сумніву турецький літописець Ходжа Саад-ед-дин1). 
Але лїтопись його, що правда, ширша і детальніиша ніж су
часні польські літописи, але Цілком не певнїйша, як гадає 
Саго (о. с. У, 742, ув. 2). Противно вимагає вона дуже обе
режної й острої критики. Польські літописці оповідають про 
сей набіг доволі коротко і. побіжно. Першорядними жерелами 
є тут тільки Мєховіта і Ваповский2). 8 другої руки похо
дять звістки про сей похід у Кромера (II, 654, 655 і д.), Бель- 
ского3) та Стрийковского (II, 305). Коротку опись сего турець
кого похода находимо також в Густинській літописи4) ; опись та 
не є оріїінальна, а операє ся на польських літописцях.

Для повности треба занотувати також коротеньку згадку 
про сей похід в дипдьоматичній перепиецї московського царя 
з ханом кримським8). З новійших істориків заняв ся тим по
ходом тільки Саго (о. с. У, 2, 749— 751). Всюди инде поди
буємо лиш коротенькі згадки.

Під проводом Малкуч-Оглу-Бали-бея, силиетрийського баши, 
рушилось турецьке військо в силі 40000 мужа6) через Дунай 
в волоські краї. Воєвода Стефан прийняв Турків дуже ввічливо, 
дав їм поживи і попровадив у польські землі'. Але замість 
іти на Покутє, наїздники, зміцнившись 6000 відділом Волохів, 
повернули на північ і переправились через Дністер. Пере
права ся наступила, здає ся, на захід від Камінця подільського, 
бо про сю важну пограничню твердиню нічого не згадують в тім 
році жерела. До переправи ужили Турки мосту з човнів най
дених в околици7).

ї) Уміщений в перекладі в Collectanea’x Сенковского в томі І, ст. 
72—91.

2) Оба уміщені в другім томі Scriptores rerum polonicarum.
3) Видане Туровського ст. 1337 і д.
4) Полное собраніе русскихъ лѣтописей т. II, ст. 361.
5) Сборникъ императорскаго русскаго историческаго общества, т. 43„ 

С-Петербургъ 1884, ст. 264.
6) Кромер подає майже два рази більше число, але се неправдо

подібне.
7) Примічаємо, що Саго о. с. У, 2, 749 пише, що Турки вибуду

вали міст на куснях леду. Походить će з того, що Саго польське слово
Зепжскя Наук. тов. tu. Шевченка, т. XXXI. 2
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Переправившись через Днїстер пішло турецьке військо 
в глубину руських земель, з великою обережностию1). Був се 
початок мая 1498 р.

Перший оборонний замок, що на него натрафили Турки, 
названо у турецького літописця Теркова. Імя се без сумніву пе
рекручене, і витолковане його досить трудне. Сенковский гадає, 
що се був якийсь Чарнків, а за ним іде сліпо Саго (о. с. V, 
749). Але про якийсь Чарнків в тих сторонах і в тих 
часах зовсім не знаємо. Саго, принявши безкритично припу
щене Сенковского, іде дальше і гадає, що сей Чарнків лежав 
на березі Дністра. Та гадка не має жадної підстави. Ходжа 
Саад-ед-дин подає, що тота „Теркова“ лежала над рікою, а через 
ню провадив міст. Аби дістатись до міста мусїли Турки перейти 
ту ріку. Тої ріки не можна уважати за Днїстер, бо знаємо, що 
на Дністрі мосту не було, а мусїли його Турки самі ставляти 
і є то взагалі неможливе, аби Турки, раз переправившись через 
Днїстер, знов на волоський беріг вертали. Натомість всі ті труд
ности в витолкованю сеї назви уступлять, наколи приймемо, що 
„Теркова“ є не що иньше а нинїшний Чортків. Чортків лежить 
на правім березі Серета —  Турки отже прибуваючи від сходу, 
мусїли ту річку перейти, аби до міста дістатись.

Опис здобутя чортківського замочку, як всі загадом описи 
орієнтальних істориків, дуже побільшена. Перекажемо його кількома 
словами. Турки, не можучи здобути моста під сильним огнем 
замкових гармат2), пошукали собі броду, а знайшовши його пере
брили ріку, ударили на оборонців моста з заду і на їх карках 
в’їхали до замку. Замок було добуто і зрабовано, оборонців 
забрано в неволю.

По описі тої першої побіди наступає у Ходжі Саад-ед-дина 
опись здобутя міста, що лежало на незмірній оком, плодовитій 
рівнині, окружене зі всіх сторін „велитенським як море озе
ром“. Сенковский цілком безпотрібно балакає тут про клясичне

łodzie зрозумів яко лїд. Сьвідчить се про велику його недбалість при 
користованю жерел, бо вираз сей займає в реченю таке місце, що 
хто знає по польськи (а Саго писав розвідки по польська), не- 
врозумінє cero місця можливе лише при надзвичайній побіжности та 
недбалости.

Ч На те вказують згадки про задню і передню сторону в турецькім 
війську. Collectanea І, ст. 77.

*) Саго знов не зрозумівши Сенковского пише що міст був внище- 
ний турецькими гарматами (sic).
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озеро Amadoca, котре „dziś wyschło znakom icie і w kilka 
zamieniło się staw ów “ 1). Тимчасои озера в тих околицях (на 
подільській височині) ніколи не було, а Сенковский занадто до- 
вірюючи турецькому історикови, взяв дословно бомбастичний 
і пересаджений опис одної з подільських твердинь, звичайно 
боронених ставами. В фантазиї турецького літописця став, що 
окружав замок, перемінив ся в озеро „велике як море“ а око
личні села на „славні міста“.

Прийшовши під сю твердиню (котрий се був з поділь
ських замків, трудно вгадати) Турки помітили міст, що провадив 
до неї і перейшли його, дарма, що Поляки зробили вилазку, 
та добули штурмом замок. „Місто“ і замок спалено, що було 
дуже легко, бо все було з дерева.

Натомість здобути Гологори2) та Глиняни (бо се місточко 
мабуть означає у турецького літописця назва Кілїалї) Турки 
навіть не старались, вдоволяючись рабованєм околичних сел. 
Мешканців в части вирізано, вчасти пігнано в ясир3).

Найбільшу одначе здобич в невільниках і майні найшли 
наїздники в околицях Львова, де станули 13 мая4). Пустились 
вони на в перейми утікачам і забрали в них скарби гідні, по 
словам турецького літописця „самодержних і могучих королів“. 
Саме місто Львів (Ілї) „прикрашене королівським замком і крас
ними кіосками“ по словам турецького літописця спалено, бо не нада
валось воно до поставлена там залоги, а міщан побрано в неволю. 
Саго повірив тут цілком без критики турецькому лїтоиисцеви 
і пише, що Львів в 1498 році добули Турки. Тимчасои 
загально се знана річ, що Львів за польського панованя тільки 
раз був добутий і то в 1704 р. Шведами. В 1498 році вороги 
приступили тільки під Львів5). Коли припустили штурм і переко
нались, що місто хиба по довгій облозі зможуть здобути, задля 
його оборонности, зрабували і спалили тільки передмістя. Про 
неправду турецького історика Саго міг переконати ся хочби

‘) Саго о. с. V, 750 осьміляє ся тілько сказати „jetz ausgetrock
net“ в скобках. В поправках до І тому Collectane’ie Сенковский уважає 
сю місцевість за Бережани.

а) Диви Listy і Akta Piotra Myszkowskiego ст. 09.
s) Примічаємо, що Саго о. с. V 2, 750 говорить про спалене обох 

сих місцевостий, не иорозумівши знов Сенковского.
*) Зубрицкий Kłonika Lwowa ст. 128.
5) Зубрицкий Kronika Lwowa ст. 128, Рарёе Historya Lwowa ст. 

54, Chodyniecki Historya miasta Lwowa ст. 69. .
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уважно заглянувши до Ваповского, де виразно написано про Турків: 
„praetergressique Leopolim urbem  m unitissim am “ *).

Наступає тепер у Ходжі-Саад-ѳд-дина уступ дуже неясний 
з причини перекручена імен місць. Сенковский ті імена 
цілком хибно витолковав і дійшов на підставі своїх пояснень 
до того вивода, що Турки і Татари дійшли того року аж до 
Радома і Берестя (sic.). Сенковский ще кладе знаки питана 
коло своїх пояснень, але Саго операючиеь на ній, пропускає ті 
знаки і замінює без жадної критики здогади Сенковского на 
аподиктичні тверджена2).

Доступаючи дальше на захід (оповідає турецький літопи
сець) дійшли Турки до міста Санаджа, що лежало в дуже красній 
околици на плодовитій рівнині'. Місто було сильно укріплено, 
з сильною залогою. Ріка плила межи Турками і містом. Через 
ню провадив укріплений міст. Опис добута того, міста цілком 
анальоїічний -попередніш описам добута Чорткова і міста поділь
ського. Турки переплшш ріку, ударили на християн, боронячих 
мосту, спалили їх твердиню, а самих запровадили в неволю.

Сенковский припускає а Саго твердить, що Санаджа є не 
що иньше а Сандомір, згадана-ж ріка —  Висла.

Але є то, по нашій гадці, цілком хибне толкованє, бо опе- 
рає ся лишень на подібности звуків. Супротивляють ся тому толко
ванье : 1) Иныпі жерела (польські літописці). Вони виразно 
подають, що наїздники сягнули своїми загонами в 1498 році 
тільки до Вислока, а під Сандоміром зібралось посполите рушене 
та не видївши навіть ворога розійшлось домів. 2) Ходжа-Саад- 
ед-дин не говорить нічого про попередний перехід Сяну, а сего-б 
прецінь не забув згадати, коли на иньшім місци, де вже без 
сумніву говорить ся про Сян, називає його „великою та глу
бокою рікою“ (Collectanea І, ст. 84). 3) Супротивляють ся тому 
дальші рухи турецького війська, коли їх добре розложимо іео- 
їрафічно.Отже по нашій гадці назва Санаджа не мусить озна
чати Сандомір, а коли навіть і означує, то се ще не доказує, 
що Турки були в Сандомірі. Може бути, що вони чули про него, 
а потім хотячи похвалитись перед своїм урядом, уміетили сю 
нанву в своїм рапорті' межи здобутими містами, як то дуже часто 
діялось в воєнних рапортах, особливо-ж у орієнтальних народів.

*) Scriptores rerum polonicarum II, ст. 33.
2) Треба вавважати, що Сенковский в поправках до І тому свого 

збірника міркує ся в своїх гіпотезах і подає правдоподібні виясненя. 
Саго про се не знає.
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Направду могли добути Турки тоді' якесь з місточок над 
Сяном. Може се був Ярослав, згадуваний у Ваповского межи 
здобутими містами1), а може то Сїнява (бути може також тоді 
зруйнована) полишила слід в назві Санаджа.

Але такі здогади не мають великого значіня —  ідім отже 
дальше за Ходжею Саад-ед-дином.

Вечером (того самого дня як добули Санаджі) зближялись 
Турки до міста „Радомя“. Cato (о. с. V, 2, 750) твердить, що 
се йменя означує Радом (місто в Малій Польщі). Але се не
можливо. Саад-ед-дин подає виразно, що турецьке військо того 
самого дня добуло Санаджі і підступило під „Радомя“. Добуте 
Санаджі було, як сам признає турецький літописець, трудне 
і злучене з „тисячними трудами і припадками“ —  не могли 
отже Турки так дуже рано вийти з того (приймім) Сандоміра. 
А з Сандоміра до Радома є в простій лінії над 15 миль. Таку про- 
сторонь ледви чи й Татари перебули-б в однім дни, для війська-ж 
турецького, обтяженого добичею, се навіть в двох днях неправдо
подібне. А тут мало воно час ледви кількагодинний до переходу 
тої просторони. Натомість цілком вияснить ся нам річ, наколи, 
вважаючи Санаджу якимсь надсянським місточком нпр. Ярославом 
або Сїнявою, місцевість „Радомя“ з’індетифікуемо з Радимном, що 
лежить близько тамтих місточок. Се позволяє нам і Ваповский, 
бо називає Радимно межи містами, що їх в 1498 році' знищили 
Турки і Татаре.

Радиминського замка не добували ^урки, бо був дуже силь
ний, але станувши табором в його околицях, розпустили в двох 
напрямах загони. Перший під проводом Тур-али-бея, сина голов
ного команданта, добув та пограбив місто „Бруска“. Тут зиов 
припускає Сенковский, а твердить Саго, що се було Бересте 
(литовський). Се толкованє знов безпідставне, бо хочбисьмо 
прийняли „Радомя“ за Радом, то тим нічого не вияснимо. Відда
лений Радом від Берестя близько на ЗО миль в простій лінії, 
а так далеко від головного обоза ніколи не йшли загони, особливо 
в околици так густо залюдненій. Під місцевостию „Бруска“ на
лежить отже розуміти не Бересть а, по нашій думці', Переворськ. 
І се місто також було в тім році' знищене бісурманами.

Три дни тревало плюндроване в околицях Переворська. 
Потім турецький загін вернув до головного обозу, де незабаром 
прийшов і другий загін, також з великою добичею. Потім пусти- *)

*) Scriptores rerum polonicarum II, 33.
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лось турецьке військо дальше на захід та но певнім часі знов 
стануло табором і розпустило загони. Оден з тих загонів, зло
жений з Румельцїв під проводом Гасан-воеводи, знищив якихсь 
„700 домів серед великої рівнини“, мешканців в части вирі
зав, вчасти забрав в неволю та вернув до головного обозу, обтя- 
жений добичею. Зрабованим місточком був по нашій гадці або 
Порохник (Ваповский 1. с. 38) або може Канчуга1).

Ті, що лишили ся в головнім коши, здає ся, також не дарму
вали, бо околиця була густо залюднена і богата. Але вже намно
жилось тілько добичі, що треба було вертати. Бути може, що 
до повороту бісурманів причинилась також вість, що король 
готовить похід на них, та боязнь, аби туземцї зібравшись не 
перешкодили їм вертати до краю.

І  дійсно почали туземцї думати про оборону. Туркам, як се 
видно з оповіданя їх літописця, грозили ріжні небезпечности 
і засідки з їх сторони, постановили отже всі осади чи то села 
чи місточка нищити. Коли так вертали, довідались, що міст на 
Сяні зірваний, а туземцї в одній дебрі, куди йшла дорога, 
поробили засіки, та засїлись на турецьке військо, що туди 
мало проходити1 2 з). Вислав отже Малкуч свого підвластного Гасан- 
воєводу, аби збудував новий міст. Міст скоро був збудований 
і турецьке військо перейшло на правий бік Сяна.

Переправа мабуть не наступила в тім місци, де перше себто 
в долі від Перемишля, але в горі. Коли-б Турки тою самою до
рогою назад вертали, котрою прийшли, не натрафили-б на жадну 
дебру, бо околиця рівна. Але тою самою дорогою не могли вони 
вже вертати, бо сусідні з нею околиці' були цілком винищені —  
грозив отже голод, а також треба було боятись, аби загальний 
похід руської землі не заступив дороги в околицях Львова, де 
він звичайно збирав ся. Скрутили отже Турки на полуднє 
і перейшовши Сян опинились в гористій околиці, що займає ціле 
коліно тої ріки. Малкуч вислав зараз же сильний полк, аби 
здобути згадані засіки. Але туземцї так сильно боронили 
своїх укріплень з землі та з каміня, що нетілько згаданий 
полк нічого не вдіяв, але ціле турецьке військо муеїло два 
дни штурмувати, заки відважних оборонців змусило до утечі.

1) Matthiae de Miechów Chronica Polonorum. Scriptores rerum 
polonicarum II, c t . 262.

2) Сенковский і Caro говорять, що се був міст яа Вислї, але се
з огляду на попере дні наші аргументи упадав.
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Немале небезпеченетво мусїло тоді' грозити Туркам в тій гористій 
краінї, коли турецький літописець так горило дякує Аллагови, що 
вивів музулманське військо з тої засїдки (Collectanea І, ст. 84).

Іще другу подібну засідку перебуло турецьке військо і знов 
потерпіло великі страти, але оборонців проходу в пень чвирізало. 
Потім знов похід задержавсь і вислано загін під проводом Му- 
стафи бея. На нолї 500-ного відділу кінноти мав він дві 
„побіди“ над туземцами і прибув по кількох днях до „густо 
залюдненої і богатої країни“ (надсянська рівнина коло Перемишля). 
Турецький історик оповідає на підставі самохвального рапорта, 
що 500 турецьких їздців добуло міст на Сянї, та порубавши 
1500 християн, що його боронили, війшло до самого Перемишля 
і до тла пограбило ціле місто. Найліпше мали Турки обловитись 
в богатім костелі (кєлїсї), де найдено було повно статуй викла
дених золотом, сріблом та дорогим камінєи.

Се оповідане цілком неправдоподібне і в дїйсности не
правдиве. Аби добути Перемишль, не потрібував Мустафа бей 
переходити Сян, бо Перемишль лежить по тім самім боцї 
ріки, до були тоді' Турки, себто на правім. Потім немож
ливе, аби 500 люда могло добути таку сильну твердиню як 
був тоді' Перемишль. Не маємо також в сучасних актах жадного 
сліду, аби Перемишль був добутий в тім часї. З лїтописей 
згадує про се тільки Ваповский, та на него не можна завсїгди 
покладатись, бо в,тім місци він розводить тільки опись Мєховіти, 
додаючи від себе тільки деякі примітки, часто дуже довільні. 
До таких приміток можна зачислити і уміщене Перемишля в числі* 
збурених бісурманами в 1498 році' міст. Причини cero уміщеня 
належить шукати в тім, що дійсно того року були пограб- 
лені та спалені перемиські передмістя коли приймемо, що 
Мустафа бей пограбив не саме місто Перемишль, а передмістє 
його Засянє, що лежить по лівім березі' ріки Сяна вияснить ся 
все. Аби до него дістати ся, мусїли Турки, приходячи зі сходу, 
переходити сю ріку і могли, навіть в меньшім числі'1), добути 
його, воно бо не було ніколи добре укріплене, а було досить 
богате, аби досить рідких в тутешніх околииях б ірм ан ськи х  
гостей привабити до себе2).

*) Розуміє ся, число 500 се тільки брехня турецького літописця, 
аби виславити відвагу Мослимів. Число людей в залозі' Мустафи бея 
мусїло бути значно більше.

2) Що Засянє в 1498 році було дійсно пограблено, на се маємо 
сліди в Листах і актах Мишковского ст. 63.



16 СТЕФАН РУДНИЦЬКИЙ

Коли висланий загін вернув з великою добичею до голов
ного коша, турецький вожд „подякувавши Богу за його щед
рість“ пустивсь домів на Акерман і Кілїю.

Скінчилисьио опись першого турецького нападу з 1498 року. 
Був то оден з найстрашнїйших бісурманських нападів, що коли 
небудь нищили руські землі. Ціла Червона Русь по ріку Вислок 
представляла сумний вид зруйнованої країни. Непогребанї тіла 
лежали купами по полях і дорогах, села і місточка спопеліли, 
міста осмалені від пожару передмість. Стотисячний1) ясир напов
нив всї невільничі торги Сходу, Татарщини, Грецнї, Тракїї, 
Македонії. По недавній буковинській неудачі, де множество 
шляхти вигибло, запанувало в Польщі велике пригноблене. Коли 
16 мая 1498 року прийшла до Кракова вість про напад Турків 
і Татар, всїми заволодів перестрах і розпуки. Як згідно подають 
Ваповский і Меховіта, найшли ся навіть такі, що хотіли з краю 
утікати. Але стримав утікачів по трохи страх перед королем, 
потрохи встид, а потрохи і надія на королівську енергію. Дійсно 
король, хоч від часу волоської неудачі тільки забавляв ся2), 
тепер зірвавсь до діла. Почалась горячкова робота над укріп
леними Кракова, бо страхали ся, аби поганці аж так далеко не 
загнались. Рівночасно король скликав загальний похід. Але, як 
то вже в тім часі звичайно діяло ся, зібрав ся похід аж Но 
кількох тижнях при кінці червня (Саго о. с. У ,  2, 753) і то 
в досить незначнім числі'. На чолї його рушив король на схід 
і коло сьвятого Івана був вже у Львові. Але вороги вже були 
далеко і дуже сумніваємось, чи бодай одна ватага походу видїла, 
ворога, хоч се не є- неможливе3). Похід розійшовсь отже, не 
вдіявши нічого4).

При такім стані оборони пограничних земель своєї дер
жави —  мусів король Іван Ольбрахт кинутись за зверхньою *)

*) Як доносять може трохи пересадно християнські літописці.
*) Так бодай говорить Вановский 1. с. ст. 33.
®) Саго о. с. 754 гадає, що се можливе і що участники походу 

в остатній стадні' сеї війни брали участь в боротьбі з Турками. Наші сумніви 
полягають на ось чім: Турки були під Львовом 13 мая, а що цілий їх 
похід мав на цїли тільки грабоване, замків не добувано, хиба меньші 
штурмом, то цілий похід їх на захід від Львова не міг більше заняти як 
місяць часу. А шляхетський похід зібрав ся аж при кінці черввя. Крім 
того ніде в лїтописях не чуємо, аби тогр року загальний похід стрінув 
ся з ворогом.

4) Знаємо, що в 1498 році' також наємні жовніри стояли на Руси. 
Listy і Akta Piotra Myszkowskiego ст. 29, але мабуть в невеликім числі.
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підмогою. Переговори з Уграми, що їх почато було зараз таки 
по нещасливій буковинській війні', тепер було доведено Поляками 
до кінця. 20 липня 1498 уложено союз угорської і поль
ської держави проти Турків. (Саго о. с. V, 2, 755). Не мав 
він, що правда, великого значіня, бо не приступив до него угор
ський воєвода Стефан, а „rex bene“ не міг промогти ся на оружну 
підмогу.

Нові отже нещастя впали на бідні пограничні руські землі’. 
Бо сучасно з закінченєм переговорів з Уграми, себто при кінці 
липня 1498 року налетіли Татаре, спалили Браслав і знищили 
його околиці, а потім пішли на Поділе, Волинь і Червону 
Русь1), так скоро, що. бачили їх під Львовом ще в липни2). 
Знов запалали пожежі • по нещасній країні'. Король, одержавши 
сумну вість, знов скликав похід. Зійшов ся він в порівняню 
досить скоро, бо вже 7 серпня рушив король на чолі його 
на схід. Але похід дійшов тільки до Сандоміра Чи шляхта 
дальше йти не хотіла, чи дальший похід був з огляду на скорий 
поворот Татар до дому неможливий (як пише Ваповский 1. с. 85), 
трудно сказати. Досить, щ о ' все те скропилось на еандомірській 
шляхтї. Голодні ополченці, майже так само як Татари пограбили її 
села, тим часом як властиві Татаре з величезною добичею в людях, 
худобі та иньшім майні без перешкоди вернули домів в Крим.

Але не скінчились на тім нещастя cero року. В пізній 
осени, в падолисті3) Турки появили ся від волоської сторони на 
Руси і розлились по карпатськім Підгірю, сягаючи загонами 
аж під Львів. Число їх  подають літописці' згідно на 60— 70 
тисяч люда. Найбільше потерпіли околиці Галича, Жидачева, 
Дрогобича і Самбора. Про яку небудь оборону не чуємо нічого. 
Бісурмани грабили без упину. Але не мали вони без потері 
вернути домів. Зима почала ся дуже рано і зараз-же впали великі 
сніги, так що конї не мали паші. Вдарили сильні морози так, 
що непризвичаєні до зими Турки розпорювали своїм коням черева 
та ховали ся в середину. Край довкола був спустошений, тож 
настав великий голод. Вигинули тоді' більше як дві третини 
наїздників. Решта пустила ся домів через волоські землі'. Тоді 
стала ся річ, що дуже добре характеризує воєводу Стефана. Він,

]) Miechowita 1. с. 263. Ваповский 1. с. 35. Густинская лѣто
пись 1. с.

2) Зубридкий Kronika Lwowa ст. 128.
3) Коло св. Катерини 25 с. м. Miechowita 1. с. 263.
Заояскн Наук. тож. їж. Шевченка, т. XXXI. З



18 СТЕФАН РУДНИЦЬКИЙ

як знаємо, сам наклонював Турків до нападу на Польщу на 
весну, тай тепер в осени, як можна припускати, мусів їх  під
помагати. Кожи-ж вони потерпіли неудачу, він напав на нуж
денні останки та знищив їх цілком. При тім мав він, як доно
сить Ваповский перебрати своє військо в польські убраня. Іедви 
10000 людей, втративши всю воєнну знадобу, коней і зброю, 
вернуло ся в Туреччину1).

Се вороже виступлене Стефана проти Турків пояснює ся тим, 
що в тім часі', себто при початку зими 1498/9 року, він уже 
був певний безкарности зі сторони Польщі (за буковинську 
війну), а навіть почав був переговори про эгоду з Польщею 
і Угорщиною. Згадалнсьмо висше, що до польсько-угорського 
союза, зробленого в літі', не прилучив ся Стефан. Зробив він 
се тому, що в тім договорі становища його не означено ви
разно. Почали отже польські та угорські дипльомати працю над 
уложенєм нових договорних статей. 8 грудня 1498 року одер
жали угорські посли повноміць до уложеня нового трактата 
з Польщею і Литвою. При участи волоських послів дійшов він 
до кінця 14 цьвітня 1499 року (Саго. о. с. У, 2, 756). Зараз 
таки другого дня себто 15 квітня 1499 уложив король 
Ян з волоськими послами договір2). По довших переговорах, 
котрі провадив зі сторони польської львівський арцибіскуп Андрей 
Рожа3), Стефан воєвода згодив ся на ратіфікацию перемиря зі 
своєї сторони і довершив її справді' в другій половині липня 
1499 року в Гирлові4).

До ратіфікованя того договора, що означало приступленє 
Стефана до польсько-угорської коалїциї, зверненої на Турків, 
привели його різні причини. Передовсім його становище було 
що до Ягайловичів та їх досить нерухавих держав далеко 
невнїйше ніж до Турків, безоглядних і вічно неситих, а при 
тім значно сильнїйших. Окрім того Ян Ольбрахт узяв ся 
в 1499 році, під вражінєм неудач попереднього року орїа- 
нїзувати оборону руських земель своєї корони, аби недо- 
пустити вже таких страшних б ірм анських набігів. Мова про 
великі сили польського війська, що зібрались на Червоній Руси

*) Miechowita 1. с. 263, Ваповский 1. с. 35 і д., Густинская Лѣ
топись 1. с. 361 і д., Kromer II, 655, Bielski видане Туровского ст. 1337.

2) Źródła dziejowe X, ст. 34 і д. подають текст того договору.
3) Listy і Akta Piotra Myszkowskiego ст. 32, 44.
4) Саго о. с. V, ?, 757, Źródła dziejowe X, LXXII.
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мала не мало припинити ся до остаточного рішена Стефана1). Бояв 
ся він, аби вони знов на него не звернули ся —  а тепер вже 
не мав надії на турецьку підмогу.

По тій невеличкій айтіципациї перейдемо до описаня ви
падків, що лучили ся на червоноруськім і подільськім пограничу 
в 1499 році'.

IV.

Рік 1499 не заповідав ся на своїм початку дуже тихомирно. 
Як згадалисьмо вище, переговори зі Стефаном до нічого ще 
тоді не довели і можна_ііуло- кождої хвилї сподівати ся, що 
сумні пригоди попереднього року знов повторять ся тому, 
що зі сторони Польщі ані з Турками анї з Татарами не було 
угоди. Але, як побачимо, обставини зложили ся так щасливо, що 
рік 1499 був спокійний. Польський літописець (Ваповский 1. с. 35) 
нотує, що „рік сей був тихий, і Поляки вживали ненадійно 
спокою“. Показували ся, що правда, кілька разів Татари, але 
набіги ті були так маловажні, що ми мусимо виступити в обороні 
Ваповского проти Ан. Левицького. А. Левицький говорить (LA. 
ст. 8) з огляду на ту звістку Ваповского, що так не було, отже рік 
1499 не був спокійний. Забув тут Левицький, що Вапов
ский не стояв на безозгляднім становищи історика X IX  віка, 
але жив в початку XVI віку, коли татарські напади на руські 
землі були так часті і звичайні, що нотовано тільки великі та 
важні. Ваповский брав сю річ релятивно; коли й ми релятивно 
річ возмемо під розвагу, і порівнаємо рік 1499 з 1498 і 1500, то 
прийдемо до переконана, що дійсно той рік сучасникам видавав 
ся дуже спокійним.

Приписувати сей релятивний спокій від бісурманів уладженю 
граничної оборони королем Яном не відважилибисьмо ся, хоч 
то зробив Левицький. Заходи короля на пограничу зробили, 
що правда, деяке вражінє на воєводу Стефана, але Татар не від
страшили — чого доказом страшний їх набіг у 1500 році, що 
сягнув недалеко Мазовецької землі.

Не довідуємо ся отже з виданого Левицьким збірника 
актів того, що довідав ся видавець, себто, що рік 1499 не був 
спокійний, та що сей спокій викликати мала нова орїанї-

1) Listy і Akta Piotra Myszkowskiego, ст. 69. Цитувати будемо 
від тепер коротко LA.
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зация оборони. За то довідуємо ея з него,і як сказано, богато 
подробиць про орїанїзацию погранично!' оборони в тих часах.; 
Подамо їх в кінцевім уступі нашої розвідки, а тепер займемо 
ся істориєю переведена сеї нової орїанїзациї.

По прикрих досвідах попередніх років хотів Ян Ольбрахт, 
аби погранична оборона була одноцїльною, постановив отже від
дати провід над нею одному чоловікови.

Королівський, вибір впав на Петра з Пшецїчова Мшнков- 
ского, воєводу белзького.

Cero вибору не можна вважати надто щасливим. Як бачимо 
з житєппси Мишковского, написаної Іевицьким1), не був він 
воєнним чоловіком. Нїде в згаданих актах про якісь його чесноти 
або заслуги воєнні не чуємо. Король, вихвалюючи його в грамоті' 
(LA. ст. 22), говорить тільки про пильність і старанність, що 
показував Мишковский в раді королівській, нічого не згадуючи 
про воєнні здібности. З актів взагалі' знаємо тільки про участь 
Мишковского ще в поході' королевича Івана Ольбрахта на Угор
щину (LA. 21). Був він одначе зручним і оборотним в політиці 
і з’умів мабуть піддобритись королеви,' коли йому дісталось 
тілько ріжних почестий, хоть так небогато зробив для держави. 
Його гладкість та двірська укладність пробиває ся на кождім 
кроці в його листах, що пише до короля2). Передовсім же був 
він дуже добрим фінансистом і при кождій нагоді вмів щось 
скористати.

Та з тим всім на вожда був він зовсім нездатний. Ска- 
залисьмо вже, що воєвником не був. Додати треба, що взагалі 
не належав до відважних (Miechowita І. с. 26), хоть сам частенько 
прихвалює ся (нпр. LA. 34); не мав він і енерїії, поетійности 
характера та консеквенциї, прикмет так потрібних для вожда. 
Найвиразнїйше виступає та хиба в Мишковскім підчас жовнір
ських бунтів по причині' незаплаченя платні. Він приймає їх 
депутациї, переговорює з ними, дає їм листи до короля з пред
ставленими, аби вдоволив їх жаданям (нпр. LA. ст. 42). Коли-ж 
видить, що жадної у бунтівників не має поваги, зміняє тон та 
грозить вішанєм або иньшими смертними карами (LA. ст. 47). 
Одначе через те не збільшає він своєї поваги межи жовнірами,

4) LA. 4—6, полишаємо її на боці', бо до нашої справи вона не 
належить.

2) Однїсенькин виїмком є його докори королеви ва те, що не 
присилає йому підмоги ст. 58.
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бо кола його добре притиснуть —  енерїія його знов затрачує ся 
і він знов просить у короля за тими, що їх перед хвилею вішати 
хотів. Не дивота отже, що навіть не може збунтованого жовнір
ства задержати на становищи, коли воно самовільно його опу
скає. Так мало має він поважаня у своїх підвластних, що підо
зрівають його в задержаню для власної кишені платні, котра для 
них була призначена (LA. 56). Окрім тих недостач характера має 
Мишковский ще одну — а то недбалість в високій степени. 
Сам він не має охоти стояти в поли (LA. ст. 45), на свій уряд 
приїздить пізно, не удержує належного порядку в війську, не 
списує докладно реєстрів (LA. ст. 26, 27),. рухів ворогів не до
сить чуйно вартує і т. и.

Може одначе бути, що на разі король нікого відповіднїйшого 
не міг найти та надав староство львівське і іенеральне руських 
земель Петрови Мишковскому. Яко начальник погранично! обо
рони носив він попри титул capitaneus terrarum  Russie gene
ralis також назву гетьмана —  suprem us cam piductor.

Сей уряд мав бути тільки дочасний і тревати так довго, 
доки не прийде до згоди з Турками. Бачимо се виразно 
з номінацийного документа (LA. ст. 25). Як би король прзнав 
за потрібне знести сей уряд, мусів його вперед виповісти на 
три місяці Мишковскому. Подібно-ж і Мишковский, коли-бн хотів 
уступити зі свого становища, мусів про се повідомити короля 
три місяці наперед. За свій уряд побирав Мишковский двояку 
платню. Одну становили доходи (proventus) львівського, старо
ства —  другу-ж 1000 фльоренів (золотих) річно виплачувана 
„pro coquina su a “. Перед тим, ній Мишковский сей уряд 
обійме, мав осібний люстратор, висланий королем, обчислити доходи 
що йшли зі староства та на підставі cero обчисленя означити 
число наємного війська, що його Мишковский мав власними сред
ствами удержувати. Іюстрация мала також на цїли переконати 
ся про стан укріплень і способія оборони та взагалі маЄтків дер
жавних в тих краях, аби можна було потім сконтролювати 
Мишковского, чи все в такім стані віддав державі, як був взяв. 
Король брав на себе доставу гармат, пороху й взагалі мунїциї, 
а крім того оплачуване шпігунів з власного фонда. На разі 
дістав Мишковский на те 300 золотих.

Номінация наступила Б мая 1499 року, але Мишковский 
не зараз прибув на своє становище. Тимчасом небезпечність 
від бісурманів здавалась майже такою, як в попереднім році.



22 СТЕФАН РУДНИЦЬКИЙ

12 мая Генрих з Краків ця, вожд наемних жовнірів у Львові1) 
доносив королеви (LA. ст. 26), що не тільки Мишковского доте- 
иер нема, але навіть наняті ним жовніри надійшли тільки 
в дуже невеликім числі. А тут треба було спішити ся, бо ходили 
слухи, що Турки чи Татари2) в великім числі йдуть на Польщу. 
Правда, що тим слухам, а може навіть і самому листови Ген
риха з Браківця не дуже то можна вірити. Дуже се правдопо
дібно, що оповіданєи про вічні небезпечности хотів він свої 
заслуги перед королем побільшити та вимогти, аби вислав підмогу. 
Але з тим всім присутність головного вожда була конче по
трібна, бо згаданий ротмістр був чоловіком невеликої стійности 
та все гриз ся з міщанами, а ті знов вічно на него скаржили 
ся у короля за те, що їх сильно гнобив (пор. LA. ст. 26, 49). 
На весну 1499 року нрацьовано у Львові над ноправленєм 
укріплень міста, жовніри нарубали кільчастих галузей ожин, 
аби поробити з них фашини. Міщане мали нарубане звезти до 
міста. Вони не хотіли того робити, як каже Генрих з Кра- 
ківця, та пішли до короля з жалобою, що їх командант е до 
нічого. Як бачимо, вже тоді в Польщі були спори межи тузем
цами і жовнірами.

Тодї ще туземний елемент був міцнїйший від нечисленних 
жовнїрських відділів, та доходило до того, що жовніри не мали 
де коней своїх попасти та і самі що їсти тому, що платня 
приходила дуже неправильно. Не дивота отже, що львівські наємні 
жовніри жадали від Мишковского, як тільки прибув, аби їх 
увільнив від служби, кажучи, що сам король мав їм виповісти 
службу від сьвятого Івана (24 червня) (LA. ст. 27). Не маючи 
осібного королівського препоручена, Мишковский не зробив того, 
бо хотів мати більше війська на оборону краю. Але вже від 
самого початку показав він, що хибувало йому орїанїзаторської 
та військової вдачі. Передовсім число війська не було таке, яке 
повинно було бути. На останнім краківськім соймі ухвалила 
шляхта платити податки на удержанє 8000-ного наемного 
війська (LA. ст. 31). Тимчасом зі всіх сучасних актів маємо 
вражінє, що так сильні не були королівські залоги на Поділю

Левицький вважає його чийсь в роді' попередаика Мишков
ского, але з сим не можемо згодити ся, бо з пізнїйших актів видно, що 
се був собі ротмістр наемних жовнірів, тим тільки визначний, що похо
див з знатної шляхти.

*) Може навіть Волохи, бо лист каже загально hostes.
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і на Червоній Руси. Напр. у Львові, де був центр пограничної 
оборони, стояла невелика рота Генриха з Краківця1), а крім 
того якась піхота, але в незначнім чисдї, так що львівську за
логу можна рахувати на пару соток люда. Мишковский за власні 
гроші мав, як королеви перед тим обіцював, припровадити ч 
860 кінноти. Одначе відділ його може ніколи такого числа 
не сягав, що бачимо з його власних реляций, де силу свого 
відділу подає на 700, потім на 600 люда (LA. ст. 27). Се не 
подобало ся було королеви, а винен був без сумніву сам Мишков
ский, хоч він виправдував ся тим, що взяв,на службу деяких 
вояків, ненаряжених добре. Через се недбальство і військову 
нездарність Мишковского невдовзі тільки 500 люда в його 
відділі були здатні до участи в битві. Що правда, вина в части 
спадала на короля, бо він дуже непрактично зарядив, що платня 
мала давати ся жовнірам не на місця, але на королівськім дворі, 
і се викликувало нелад і тяганину межи жовнірством.

Мишковський взагалі не дуже дбав про військо і оборону 
краю, а займав ся радше справами адміністративними, сойми- 
ками, політикою, а без сумніву також і своїми фінансами. По
гранична сторожа досить неправильно функционувала, так, що 
про татарський напад, що став ся в половині липня 1499 
року, довідав ся Мишковский аж тоді, коли Татари були уже 
близько Буська. Староста їхав власне на соймик до Белза і був 
у Куликові, коли надійшла вість про татарський набіг (LA. ст. 
ЗО). Чим скорше зібрав Мишковский відділ, зложений з 1100 
люда і пішов на Татар. Винайшов їх, але здає ся не бив ся 
з ними цілком, бо були в переважнім числі. Сам він, що правда, 
пише, що змусив їх до утечі (LA. ст. 34), але не можемо йому 
вірити на слово, бо в сучаснім листі Ян Каменецький пише 
до короля (LA. ст. ЗО), що Мишковський Татарів „m inim e ро- 
tu it fugare“. Знаємо тільки те, що Татаре дальше в глубину 
краю не йшли, бо не чуємо про се в сучасних актах. Се все 
відбуло ся по нашій думці так : Мишковский, побачивши Татар 
не став навіть до битви з ними, бо бояв ся їх числа, Татаре-ж 
зі своєї сторони знов його настрашили ся і відступили на схід. 
Мишковский не знаючи про те, що настрашив Татар, післав 
за підмогою до белзького старости Каменецького, аби він зібрав 
околичну шляхту та з ним получив ся. Тимчасом ніхто зі шляхти 
не прийшов на завізванє старости, а навіть до замку белзького

J) Диви її реєстр LA. ст. 23 і 24.
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не хотів хоронити ся (LA. ст. ЗО). Пішов отже сам Каменець- 
кий тільки з наеиними жовнірами, що їх мав у Белзї, виру
чати Мишковского. Але довідавши ся, що Татар не удало ся 
змусити до утечі, Каменедький вернув назад до Белза, аби 
бодай оборонити замок, коли надтягнуть бісурмани. Одначе, як 
знаємо, Татари не йшли глубше в руські землі, а вернули ся 
назад.

Заки перейдемо до ошісаня дальших пригод 1499 року, 
мусимо застановити ся над тим, що говорить про сей татар
ський напад Левицький. Він твердить, що Татари прийшли 
під Буськ із Волощини, а підчас свого походу мусїяи дуже 
грабувати на Підгірю. Дивує отже се Левицького, чому не дали 
поперед Мишковскому про-Татар знати ті сторожі, що були 
розставлені в Коломиї, Галичи, Жидачеві. Так по думці Ле- 
вицького дуже потерпіло галицьке Підгірє від Татар задля недба- 
лости Мишковского. Та на тім по думці Левицького не скінчило 
ся. Мишковский вийшов на зустріч Татарам, а вони його 
побили. Не запускали ся одначе глубше в руські землі, бо тут, 
як каже Левицький „будь що будь були військові сили на 
ноготові“. Вернули ся отже на Поділе і там була битва з ними 
в околицях Чорного Острова.

Супроти сеї думки Левицького зазначимо наперед, що 
згаданий татарськвй набіг не був піднятий на велику міру, 
як гадає Левицький, але був се тільки невеликий загін, що 
найбільше кілька тисяч люда. Як би се був великий чамбул, 
то не відстрашили-би його жадні військові сили від розлптя 
по Червоній Руси, власне наколи-б були ще й побили Мишковского. 
Хибна також гіпотеза Левицького, що Татари прийшли під 
Буськ волоським шляхом і перед тим пустошили Карпатсььке Під
гірє. Передовсім Татари держали ся дуже консеквентно своїх 
шляхів, а якби в тім випадку держались волоського шляха —  
загони їх скорше-б були під Львовом як під Буськом. Потім 
неможливо, аби мешканці пустошених околиць не дали про 
ворога знати начальникови погранично! оборони. Не конче нотрі- 
бували се прецінь робити се осібно розставлені сторожі. Знаємо, 
що попередного року вороги ІЗ  мая були під Львовом, а 17 
вже знали про се в Кракові, хоть певно уряд до принесеня 
сеї звістки причинив ся не богато. По трете-ж, напевно сказати 
можемо, що Татари 1499 року не йшли цілком волоським шля
хом ані не були на Карпатськім Підгірю, а то з тої причини, 
що ті околиці набігами попередного року так були знищені, що
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як знаємо попередного року в осени Турки гинули там з голоду. 
. Чогож там мали йти і що властиво пустошити Татари, коли 

доперва в лїтї 1499 року, як знаємо, запали поволи люде на 
ново поселятись на тім Підгірю і відбудовувати села і місточка1).

По нашій гадці могли Татари прийти під Буськ скорше 
шляхом Кучманським. Йдучи ним вони могли легко просмикнути 
ся межи широко розставленими по знищенім Поділю надгранич- 
ними сторожами, тим більше що йшли, як гадаємо в невеликім числі'. 
Що Мишковский не був ними побитий, можемо майже напевно 
твердити: 1) Не видимо жадних слідів тої неудачі його в наших 
актах. 2) Знана се річ, що як Татари побідили коли польське 
військо, то воно звичайно або до ноги вигибдо, або йшло в ясир, 
бо утечи перед Татарами панцирним воякам було неможливо. 
3) Як би Татари побідили тоді' Мишковского, ніщо би їх не 
здержало від похода в глубину Руси, бо вони знали добре, що 
навіть в останнії хвили встигнуть утечи перед польським військом, 
наколи воно в більшій силі' прийде.

Те відступленє Татар можна, як се вже згадалисьмо, тільки 
таким способом об’яснити: Татари винирнувши що йно з своїх 
„вовчих стежок“ під Буськом, зараз спіткали ся з туземним 
військом та настрашившись такої обережности не важили ся йти 
дальше в руські землі'2).

Але Мишковский не знав про се відступленє Татар і сподївав 
ся кождої хвилї, що вони знов поступлять вперед. Крім того 
довідав ся він від шнігуна, котрий був два тижні в Оча
кові, що в початках липня 10000 Татар під проводом Ахмата 
і Борнаша солтанів, сина і брата ханського, перейшли Дністер, 
аби напасти на польсько-литовську державу (LA. ст. 83), Що 
біеурмани готовлять похід на Польщу, знав також від шпігунів 
Іван Каменецький, староста белзький (LA. ст. ЗО). *)

*) Перешкоджував їй Стефан воєвода волоський LA. ст. 69.
2) Згадалисьмо, що на думку Левицького з тими самими Тата

рами, що були під Буськом, були потім битви під Чорним Островом. Се 
цілком неправдоподібне. Межи появою Татар коло Буська (поло
вина липня), і під Чорним Островом (кінець серпня LA. ст. 50) минуло 
півтора місяця. За той час могли Татари з під Буська вернути в Крим 
і знов прибути на Цоділв, а не внаємо в актів, аби ті Татари сиділи 
в пограничних краях протягом того цілого часу. Через те не можна гово
рити, що ті самі Татаре були під Буськом і під Чорним Островом. Були 
се, здає ся, цілком ріжні відділи. ^

Зцпкокж Наук. то*, ік. Шевченка, т. XXXI. 4
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Мишковский не був ще певний, на Татари звернуть свій 
набіг на Польщу чи на Литву, але набрав з досить значною 
енергією до оборони. Передо всім старав ся він всїни силами 
довести шляхту руських земель до рушеня в поле. Зараз 
по першій появі Татар під Буськом розіслав він „віці“ або 
зазиви до походу по всіх піддяглих собі староствах —  в Пере
мінили, Белзї, Холмі. Пункт збірний був в Глинянах коло 
Львова (LA. ст. 32). Одначе шляхта зіставала ся суироти сих 
зазивів цілком індеферентною. В Белзї нпр., як знаємо, шляхта 
на зазив старости цілком не явила ся, і навіть не подумала про 
оборону белзького замку (LA. ст. ЗО). На представлена уряду, 
шляхта відповідала, що не обовязана до воєнної служби, коли 
заплатила податки на удержане наємного війська. Тільки тоді 
обовязувала ся станути під оружєм,, коли сам король пішле 
зазиви, а й тоді буде тільки своєї власної землі боронити та не 
вийде за її границі (LA. ст. 32). Подібно відповідала на зазиви 
і холмська шляхта. Депутация, зложена з кастеляна, хорун
жого, земського судиї і підсудка, прибула до старости холмського 
і воєводи белзького Якова з Бучача. В імени туземної шляхти 
вони заповіли, що вона на війну не піде, бо вже заплатила 
множество ріжнородних податків на удержанє наємного війська. 
Тільки як сам король піде на війну, вони за ним підуть, 
коли-ж нї, то шкода й писати зазиви та не давати їм через те 
супокою (LA. 31). Надармо благав Яків Бучацкий каштеляна, 
посилаючи йому листи Мишковского писані в * тій справі. 
Шляхта слухала ві всім не уряду, а „своїх людей“ : якогось 
бєцкого кастеляна та пана Свидви, так що холмський староста 
радив Мипшовскому,' написати до них осібні листи.

Бачучи таку неохоту у шляхти та близьку небезпечність, 
Мишковский кинувсь за підмогою в иньші сторони. Передовсім 
ввернув ся він до короля і просив, аби йому прислав підмогу 
з наємних жовнірів і то досьвідчених, що вже були де по 
твердинях на залозї, а тепер не потрібні. Потім жадав також 
Мишковский, аби король прислав йому гроші на заплачене тих 
наємних жовнірів, що вже стояли на Руси (LA. ст. 33 і д.). 
Розглянув ся Мишковский за помочию також в сусїдних литов
сько-руських краях і в листї просив Константина Острожського, 
аби йому прийшов в підмогу, а короля Яна просив, аби 
впєднав йому поміч наємників литовського великого князя Оле
ксандра. По плану Мишковского, мали ті наемники получити ся 
з малим (числив тільки' 200 до 300 люда) відділом князя
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Острожського і йти до галицько -руських земель. Тут мав чекати 
їх Мишковский зі своїми наемніїми жовнірами та з зібра
ною шляхтою (ще видно всеї надії на ню не втратив Миш
ковский), в околицях Буська —  недалеко (півтора милі) від Ко
шового ставу. Висипано там великий вал, де на гадку Миш- 
ковского могло помістити ся 15000 люда. Мав він бути під
ставою воєнних операций, а заразом захистом на випадок якоїсь 
неудачі1).

Та до того всього треба було гроший, бодай на запла
чене тих жовнірів, що служили на Руси. Залягала їм платня 
вже від довшого часу. Як знаємо, Мишковский упоминав ся вже 
за ню у короля тепер; аби надати свойому прошеню більшої 
ваги, він просить з посередництва у Снитка з Ярослава, воєводи 
краківського. Представляє йому велику небезпечність, що гро
зить пограничним краям. Не тілько про Татар, але і про Турків 
чувати, що хотятъ напасти на королівські землі. Що правда, 
звістки говорять тільки про кількасот Турків тай взагалі' вони 
непевні (LA. ст. 35), але на випадок дійсного нападу нічого не 
можна зробити з незаплаченими жовнірами.

На підставі листу, що його був написав Мишковский до 
Снитка, той з своєї сторони вислав лиет до короля1 2). Він малює 
яркими фарбами сумне положене в руських землях через вічний 
страх перед бірманським нападом. При неохотї шляхти і вели
кій біді' межи неплаченим військом легко може прийти —  гово
рить Спитко —  до цілковитого знищеня руських земель. Аби 
тому зарадити, конче треба, на його думку, заплатити як най- 
скорше жовнірам та вислати королівські зазиви до руської 
шляхти, аби йшла в поле. Спитко доказує, що погранична 
оборона і навіть сторожа не може добре функционувати, коли 
бере ся до неї з так малими силами. З так малим військом не 
можна дати відпору ворогови, а тільки додає ся йому через те 
сьиілости.

Серед тих сумних обставин почало ся нове лихо —  жов
нірські бунти. Залога Камінця подільського вислала самовільно 
Яна Калюса до короля з листом, де в досить острім тоні', 
майже грізьбою домагає ся заплати належних гроший і робить

1) Були, що правда, такі, що но вірили в користь того укріплена
пр. Спитко з Ярослава, воєвода краківський LA. сг. 34. --------------

2) 25 липня 1499, LA. ст. 36 і дальші.
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королеви закиди, що попередник численних посольств не задово- 
лив (LA. ст. 37). Правда, що відносини межи жовнірами були 
дуже лихі. Не виплачувано їм платні, не дбано про поживу 
для них і коней, ротмістри нераз більше як пів року но при- 
їзджали на свої становища, не дбали за своїх підвластних, і на
віть дефравдували гроші, призначені на платню для жовнірів1). 
Бунт військовий розширив ся дуже скоро по цілім краю і по
чали ся навіть дезерциї. Ротмістр Віньовский не одержавши 
платні покинув разом з товаришами королівську службу в най- 
критичнїйшій хвилі (LA. ст. 39). Що правда, не були ті дезер
циї часті, бо Мишковский всїми силами старав ся жовнірів за
держати на становищах. Всему тому він властиво був винен, бо 
знаючи повільність уряду міг з власних засобів заплатити жов
нірам і тим способом всю біду заспокоїти. Але того він не вчи
нив, хоч староства його були дуже богаті, а тільки обмежив 
ся на проханю короля аби зважив на потребу жовнірів та 
заплатив їм те що залягало (LA. 39, 40). Перед грізною не
безпечністю від бісурманів не хотів він пустити всіх ротміст
рів, аби їхали до короля за платнею, як вони хотіли; удало 
ся йому вимогти те, що вислали тільки одного відпоручника. 
Але притім, вони загрозили, що коли їх відпоручник по 8— 10 
днях не верне вони всі разом поїдуть до короля, покинувши, 
розуміє ся, свої становища. Мишковский сам признавав, що в такім 
разі' не зможе їх удержати на становищах.

А тимчасом. коли бунт жовнірський був в повнім розгарі, 
себто при початку серпня 1499 р., знов почали ся алярми про 
близькі поганські набіги. Сам король звідкись довідав ся, що 
Турки готовлять новий похід на Польщу і зараз післав Миш- 
ковскому повідомлене з наказом, аби чим скорше пішов їм на 
зустріч (LA. ст. 40). Мишковский, одержавши наказ королів
ський, зараз почав нараджувати ся зі Опитком з Ярославля, що 
власне тоді з власним відділом притягнув під Львів та з арци- 
біскупом львівським Андреєм Рожою, що власне вернув з Воло
щини, де був при уложеню Гирлівського договора. Треба було 
скоро рішати ся. Як справедливо думає Іевицький, наслідком 
сеї ради було вислане королівських зазивів по всіх староетвах 
пограничних земель. Що правда, звістка про турецький /набіг 
не справдила ся, але натомість Татари знов появиди ея над 
Дністром коло Сороки і там станули кошем (LA. ст. 43).

*) Коли можна вірити на слово тим останнім, LA. ст. 38.
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Треба було спішити ся з посполитим рушенєм, аби можна 
було стрітити Татар, як попробують вдерти ся в межі Польщі. 
А тут шляхта так само не слухала тепер зазивів королівських, як 
перед тим старостинських. Волзька шляхта навіть не рушила 
ся, так що белзький староста Іван Еаменецький сам тільки з жов
нірами мусів іти під Львів (LA. ст. 43). 10 серпня явив ся 
в Мальчичах під Львовом також перемиеький староста Миколай 
Креза з Боболич, але і він без шляхти свого староства (LA. ст. 
45): одержавши королівські зазиви розіслав він їх з Перемишля 
по раз перший і другий, вже вийшовши в похід вислав він 
після звичаю зазиви по раз третій, але тільки дуже не богато 
шляхтичів пішло за-його візванем; причиною cero отяганя 
шляхти був перемиеький каштелян Отанислав Кміта з Виснича: 
він скликав на день 8 серпня шляхту на соймик до Пере
мишля і там було постановлено, що шляхта на війну не піде, 
аж коли сам король не вийде в похід. Шляхта покликувала ся 
на постанови останнього краківського сойма і вислала в тій 
справі осібного посла до короля. Мусів отже тільки сам старо
ста з невеликим товариством йти до Львова.

Що правда, не було таки навіть но що йти в похід. Шляхта 
мабуть пізнавала, що всі' ті алярми або цілком неправдиві, 
або побільшені і через те не хотіла рушати. Тепер дійсно 
справдили ся її здогади. Як тільки король дав знати Мишков- 
скому про намірений наиад Турків, стали розвідувати ся і не
вдовзі довідали ея> що баіпа Малкуч —  його бояли ся по 
торічнім нападі' найбільше в Польщі —  стоїть на правім березі 
Дуная, а Татари, коли нападуть того року, то на литовсько- 
руські землі' (LAv ct. 45).

Були се вісти дуже пожадані, бо по короткій перерві відно
вили ся жовнірські бунти в половині серпня. Піхота поставлена 
в Буську і у Львові почала бунтувати ся за те, що не дістала 
платні. Мишковский зібравсь на енергію, грозив стинанем і віша- 
нем, але нічого не вдіяв, мусів навіть уступити бунтарям та 
потвердити їх прошене до короля. Вони вислали до короля лист 
з жалобами на свою біду і на суворість Мишковского та сильно 
там домагали ся, аби король в двох днях заспокоїв їх  жаданя 
(LA. ст. 46 і д.). В противнім разі вони грозили, що покинуть 
віддані їм становища.

І дійсно, деякі з жовнірів знов покинули королівську 
службу (ПА. ст. 48), иньших же тільки з трудностию удало ся
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Мишковскоиу задержати. Ротмістри майже всі пішли особисто до 
короля (LA. ст. 48) з поводу неза плачена їм гроший. Недо
стача засобів до житя змушувала їх до ріжних надужить1).

Королівська канцелярія мала в 1499 році* дуже богато до 
роботи з наемними жовнірами, особливо на початку вересня, 
коли власне друга фаза жовнірського бунту дійшла своєї вер
шини. Як згадалисьмо, майже всі ротмістри поїхали до короля 
допоминатись платні та виволікати свої ріжні претенсиї, нпр. 
аби їм заплатити за конї страчені в битвах (LA. ст. 51). За 
ними пішла більшість простих жовнїрів, так що инр. у Львові 
зістало ся тільки 46 мужа кінноти (LA. ст. 50). Мишковский всіх 
поручав королеви як найгорячійше, бо хотів аби нрецїнь раз 
сей бунт скінчив ся, а з ним і його незавидне становище перед 
грізною небезпечністю з б ірм анської сторони.

Бо тимчасом не переставали носитись но нограничю трі- 
вожливі поголоски про турецькі та татарські рухи. З Татарами 
боров ся при кінці серпня пару разів щасливо коло Чорного 
озера пан Одеський, пограничний богатир, що поклав великі 
заслуги коло оборони краю2), та в тій тяжкій хвилі' не покинув 
свого становища (LA. ст. 50, 53). Що правда, мусїли се бути 
маленькі чамбули.. Грізнїйші вісти прийшли з Сороки. Тамошній 
capitaneus прислав Мпшковскому через одного шпігуна лист, 
звідки довідав ся Мишковский, що Турки потерпіли, що правда, 
велику неудачу під островом Корфу і власне задумують похід 
на Родос, але 8000-ний їх відділ є тепер в околицях Кілїї 
і Білгороду; Татари власне вислали були до них послів з запро- 
шенем, аби получили ся з ними для нападу на пограничні 
землі польської корони. Одержавши таку звістку, Мишковский 
знов став сильно налягати на короля, аби заилатив жовні
рів, та наклонювати шляхту, аби збирала ся в похід (LA. 
ст. 52).

Через ті численні наляганя, прошеня і домаганя король 
розпочав в вересни виплати. Але платня не вдоволила жовні
рів. Наробили вони нопередно тілько довгів, що при виплачуваню Ч

Ч Так нпр. Генрих з Краківця рочложив ся у міщанина львів
ського Коломийчика і так йому надоїв, що той подав на него жалобу 
до короля. Король приказав Генрихови з Краківця винести ся від міща
нина, а навіть загрозив йому виключенем його з війська, LA. ст. 49.

2) Також і великі страти. За те просив короля, аби його дечим 
підпоміг, LA. ст. 50.



РУСЬКІ ЗЕМЛІ' ПРИ КІНЦІ XV в 31

усе загорнули вірителі. Тож ціла кіннота з малими виїмками1) 
покинула службу королівську, а піхота львівська і буська по
чала грозити, що покине своє становище, та порозуміватп ся 
з своїми товаришами, що стояли в Камінци подільськім. Доно- 
сячи королеви про сей сумний стан річий, дораджував Ген- 
рих з Краківця1 2), аби вислати гроші до Львова і тут випла
чувати жовнірам платню і відшкодована за те, що потратили 
в королівській службі, бо дотеперішня система виплат на коро
лівськім дворі дуже непрактична. Вояки протрачують всю свою 
платню на подорожі до короля но гроші і потім не мають з чого 
удержати ся. .

Але король і уряд в звичайній своїй недбалости не зала
годили сеї справи. Незаплачене військо кинуло ся вкінци гра
бувати духовні маетности (LA. ст. 59). Тілько острі заходи 
уряду проти грабіжників відвернули дальші непорядки.

А був, як здавало ся, найкритичнїйший час. З Хмільника 
доносив Мишковскому Іван Струсь, що там держав сторожу, знов 
про Татар (LA. ст. 55 і д.). Поя влади ся вони коло cero місточка 
два рази в вересни. Коли прийшли перший раз, Струсь не зва
жаючи на свої слабі сили, пошість на коней та велику недо
стачу в неплаченім війську, вийшов їм на зустріч та счинив 
з ними битву під Савранем, де богато коней втратив. Була се, 
здає ся, не рішена битва. Тепер же знов по раз другий показали 
ся Татари в віддаленю 12 миль від Хмельника. Струсь не був 
ще певний, чи підуть на Польщу, але так вже виглядало.

Мпшковский своїм звичаєм підняв новий алярм і передовсім 
скликав загальний похід на день 5 жовтня в околиці' Буська 
до cero скріпленого табору над Кошовим ставом (LA. ст. 57 і д.). 
Але не богато обіцював він собі пожитку з того походу і знов 
пустив ся прохати в короля нових жовнїрів і грошей, аби дав
нин заплатити. Представляв йому мізерний стан війська: вояки 
усего рішили ся, позаставляли конї, оружє та нема при чім 
вийти на війну.

Та всякі благання не богато помагали, бо король ідучи 
за радою своїх прибічних дворян легковажив собі небезпеч
ність і навіть хотів розпустити військо на зиму (LA. ст. 58),

1) У Львові лишив ся тільки Генрих з Краківця та якийсь воеіїо- 
д е ч . може син Вучацкого LA. ст. 32 або Joannes Podolszky woyewó- 
dzycz LA. ст. 24.

2) В листі з 17 вересня LA. ст. 54 і д.
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хоч Мишковский представляв йому, що Татари і зимою ча
стенько набігають і вже два рази їх тоді побив Миколай 
Галицький. Та не дуже то слухав його король і навіть розпу
стив львівську і буську піхоту при початку жовтня 1499 (LA. 
ст. 64), хоч про Татар ішли що раз грізнїйші вісти. 28 ве
ресня доносив Струсь із Хмельника, що бачив множество Татарви 
як ішли Чорним шляхом (LA. ст. 60), тілько-ж не було ще певне, 
куди вони підуть, чи на Волинь під Острог і Луцк, чи на Чер
вону Русь під Сокаль або Теребовлю. У Львові вже знали про те, 
що Татари йдуть, і Генрих 8 Краківця вислав шпігунів, аби впев
нити ся, в яку сторону вони звернути ся (LA. ст. 61). Першого 
жовтня посилав Мишковский королеви лист сороцького „старости“. 
Доносив він, що сини. Малкуч-Оглу баші силїстрийського з 400.0 
Турецьким відділом получили ся з Татарами, аби напасти на 
Польщу (LA. ст. 64). Мишковский благав короля, аби йому 
прислав бодай. 200 або 300 нових піших вояків, бо вся піхота, 
що дотепер тут стояла, хоче відходити на підставі королів
ського дозволу, принесеного їх послом з королівського двора. 
Гірко скаржив ся Мишковский на легкодушність короля, бо 
сили його, наколи-б піхота пішла собі, обмежили ся тільки на 
600 їздців. Бісурмани,, хоч би їх тільки одна тисяча була, 
зможуть супокійно пустошити королівську землю, бо ніхто не 
перешкодить через так малу скількість війська. А тут. і ще 
треба забезпечити замки залогою. Просив отже Мишковский знов 
людий і грошей. Та король не дуже вважав на ті вічні про
хана, мабуть вони йому вже так докучили, що здає ся не відпо
відав навіть на листи Мишковского, не то, аби мав йому вво
лити волю.

Мишковский, не маючи иньшої ради, розіслав знов зазиви 
до шляхти руських земель, аби виходила в поле для оборони, 
від Татар. Але не богато він собі обіцював від хляхти „що нічого 
не значить супроти неприятеля“, та й не помилив ся. Шляхта 
перемиської землі хоч не відмовила рішучо (LA. >ст. 67), то 
все таки не явила ся в такім числі як було треба. Згаданий 
каштелян перемиський, Станислав Еміта з Виснича відповів на 
на лист Миколая Крези, старости перемиського, що його взивав 
до посполитого рушеня, відновно. Він заповів, що зазивного 
листу від Мишковского1) він не послухає, а лише листів коро
лівських і то тільки тоді, як всі сусідні землі або жовніри

*) Його долучив до свого листу Креза.
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наємні вийдуть в похід. Він покликував ся навіть на дотичні 
королівські привілеї. За ним пішла частина черемиської шляхти, 
що власне тоді зібрала ся на земські рочки до Перемишля. Але 
друга частина стала на боцї старости і обіцяла, що прибуде, 
коли він буде йти в похід. Що правда, все те дуже поволи 
діяло ся і шляхта дуже довго зволікала, але.бодай з того боку 
.сподївав ся Мишковский якоїсь підмоги, тим більше що Спитко 
з Ярославля, краківський воєвода, також обіцяв з прибічними своїми 
прийти до Львова, і Мишковский иіслав по якімсь часі шляхтї 
королівські зазиви. Удалось також Мишковскому задержати піхоту 
коло себе, але тільки на кілька день. В кінноті' дуже многі вже 
вислужили свій час і тепер вислугували одні за других, так що 
таким чином за дуже короткий час мала всім разом служба 
скінчити ся (LA. ст. 69). Через те Мишковский не переставав 
добивати ся у короля, аби йому прислано нових людей і гроші 
на заплачене тим, що вже скінчили свою службу, та на маючи
гроша були в дуже прикрих обставинах: усе позаставляли
і позадовжували ся так, що уже ніхто не хотїв їм пожичити, 
а тут задля вічних скарг туземцїв нічого за дурно взяти не
було можна. А тимчасом ситуация була непевна і все ще не
знали на иограничю, в котру сторону підуть Татари. Навіть 
на найдальше висунених станицях того не знали1). Крім того 
почав тепер господар волоський, не вважаючи на недавно 
уложену умову граничні спори, тому що завважав безсиль
ність Польщі на иограничю (LA. 69). Коли мешканці спусто
шеного Покутя почали вертати до своїх сел і місточок, він не 
позволив їм сього і навіть велів їх пограбити. Означало се, що 
Стефан почав робити собі якісь претенсиї до Покутя і можна 
було страхати ся нової пограничної війни.

Але на щастє скінчило ся все в 1499 році' лише на страсї. 
Що правда, видїв Струсь Татар в числі Б до 4000 як стояли 
табором в віддаленю двох миль від Винниці'. Струсь пішов за 
ними 8 жовнїрами, шляхтою і селянами, аби переконати ся 
куди підуть. Вони завважили його і звели з ним невеличку 
битву. Потім звернули ся на Україну і облягали три дни Жи
томир. Не могучи його добути, пішли через ліси до Полонного, 
сплюндрували околицю і пігнавши ясир в Крим, знов вернули 
ся на польські пограничя. На той раз ішли вони в сторону

4) Лист з Зїнкова не приніс нічого певного, LA. ст. G8.
Записки Наук. тов. Іѵ. Шевченка, т. XXXI. О
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Луцька, так що Струсь припускав, що зачеплять Сокаль (LA. 
ст. 69 і д.).

Але про те не чуємо в дальших актах. Татари не прий
шли вже того року на Галицьку Русь. Також Турки, про котрих 
богато говорили з початком жовтня на Руси, но явили ся. До
носив, що правда, Мишковскому Жид Ізаак з Сучави, що в око
лицях Сороки показали ея Турки, але звістка була, здає ся, при
думана одним із слуг сороцького старости, аби настрашити 
Жидів (LA. ст. 71).

На щасте, —  бо уряд не міг би був їм дати в осени 1499 
року так само відпору як в 1498 році. Непорядок серед наєм- 
них жовнірів був просто страшний. Більша частина покинула коро
лівську службу за те, що її не було заплачено, иньші домагали 
ся сильно підвисшеня платні (LA. ст. 72). Також загальний похід 
не збирав ся хоч Мишковский післав королівські зазивні листи. 
Каштелян перемиський Кміта таки з’умів шляхту так обробити, 
що староста майже тільки сам пішов до Львова. Вдає ся, що 
того року взагалі" не зібрав ся похід, бо в осени ані' в зимі, 
не вважаючи на боязнь Мишковского, Татаре не з’явили ся 
в пограничних руських землях польської корони.

На тім конець нашого опису випадків 1499 року на під
ставі актів Мишковского. Хоч п. Левицький так само як і ми 
уживав виключно того самого жерела, то наш погляд на 1499 
рік иньший ніж його (нор. LA. ст. 16). Ми відкидаємо гадку 
Левицького, що Татаре в гіочатках липня 1499 р. спусто
шили карпатське Підгіре, а гадаємо, що се був лише не вели
кий загін, що непосгережений з’явив ся аж під Буськом. Не був 
се той самий чамбул, з котрим боров ся коло Чорного Острова1 
пан Одеський, але були се мабуть два цілком иньші малі 
чамбули1).

Друга орда Левицького, котру він старав ся конче поста
вити в звязи з ніби першою ордою, була на його гадку в по- 
чатках серпня під Сорокою, а в половині" вересня за Брацлавом, 
де з нею били ся коло Саврани, 20 вересня за Хмельником, 
а звідсіля пішла вона на Україну. Ми не віримо в істнованє 
сеї другої орди, а - то з причини, що її похід є 1) за повільний 
навіть на військо тяжке, не то на Татар, 2) має дуже дивний 
і покручений напрям Передовсім Сорока лежить дальше від 
Криму, як Саврань, бо вона не лежить, як гадає Левицький,

') Диви LA. вступ ст. 1G.
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коло Брацлава1), але далеко на схід від него. Чогож би Татаре, 
раз станувши близько земель польської корони, мали вертати 
ся якби назад до Криму і то по знищенім пограничю? Татаре, 
що були при початку серпня коло Сороки, становили на нашу 
тадку цілком осібний чамбул, а ті, що показали ся на. пограничу 
в другій половині вересня, знов оден або два иньші чамбули. 
Се взагалі ховзька річ говорити про звязь поодиноких ма
леньких татарських набігів межи собою, коли жерела досить 
скупі.

По нашим дослідам мусимо отже зрегабілїтувати Вапов- 
ского і признати йомупевність, чого йому не признав п. Ле- 
вицький. Справедливо каже Ваповский2), що Поляки того року 
користували ся ненадійним спокоєм. Не можемо-ж ми уважати ма
ленького татарського загона, що ледви доторкнув ся до Червоної 
Руси, або татарських переходів через знищене Поділе, наруше- 
нєм того спокою. Був в 1499 році спокій тільки релятивний, але 
все таки спокій, якого не мали пограничні краї польської ко
рони а н ї. попереднього 1498 року, анї 1500, коли два татарські 
напади оден по другім сягнули аж в околиці' Люблина і ли
товського Берестя3). Не вдержала їх оріанїзация иограничної 
оборони переведена краківським соймом. Мишковский і його 
товариші — польські вельможі бояли ся стрітити- з ворогом, хоч 
мали значні військові сили.

Чому Татаре не зробили в 1499 році того, що наступило 
в 1500, вияснює п. Левицький, як згадано, тим, що вони бояли 
ся з’орїанїзованої оборони на Червоній Руси. Вже висше сказа- 
лисьмо, що з тим способом толкованя не годимо ся, бо супро- 
тивляють ся тому самі події 1500 року, коли прецінь та оріа
нїзация мусїла бути ліпше викінченою чим в 1499 році'4). Через

ł) Левицький думає, що Саврань лежить так саио на північ від 
Сороки, як Брацлав, диви LA. ст. 16, стрічка 2 з долу.

2) Scriptores rerum polpnicarum II, ст. 36.
3) Wapowski 1. с. II, 38,' Miechowita 1. с. II. 264. Завважити треба, 

що Густинська лїтопись переносить сей набіг цілком безпідставно на рік 
1499. Додамо, що робить се також д. Буданов у вступній розвідці до 
актів про васелене полуднево-західної Руси (Архивъ Ю. 3. Россіи часть 
VII, т. II, ст. 11 і д.), не сконтролювавши хронольоїії густинської 
літописи жадним иньшим жерелом.

4) Військові сили в 1500 році мабуть також були далеко силь- 
нїйші ніж в 1499 році. Маємо в листах і актах Мишко&ского два доку
менти, з котрих видно, що в 1500 році було в королівській службі 400
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те ми думаємо, що причини слабої акциї Татар в 1499 році' 
треба шукати де инде. Передовсім знана се річ, що більші 
татарські набіги все наступали по собі з певними перервами. 
Кримська орда не була на стільки міцна, аби що року виси
лати кількадесять тисячні армії Hä Польщу, бо нрецїнь все 
таки без страт ніколи при таких набігах не обходило ся. В році 
1498 було аж два, а може навіть три татарські напади, бо знов 
не можна вірити, аби нпр. самі Турки творили 60— 70000-ну 
армію, що зробила третій набіг на Польщу в 1498 році. Рік 
4498  сильно змучив отже Татар і наразив їх  на досить великі 
страти, тож не могли вони зараз другого року знов брати ся 
до набігів на велику скалю тим більше, що хан Менгли-герай 
готовив ся дати поміч московському царю як сей почне війну 
з литовською державою. Коли війна дійсно почала ся —  хан 
в 1500 році виправив своїх Татар на Польщу, аби зробили 
диверсию.

У.

Перейшовши в першій части нашої розвідки події, що при
ключили ся на червоноруськім і подільськім пограничу, займемо 
ся в другій части представленєм орїанїзациї погранично!' обо
рони в тих краях, головно на підставі ново-виданих актів, що, 
як згадалисьмо, мають, з сього погляду досить значну стійність 
яко історичний материял.

Передовсім мусимо тут зазначити, що цілком иньші відно
сини панували тоді в східній і західній частині руських земель, 
що перед люблинською унією належали до Польщі. Східне 
Поділе було тоді правдивою пустинею —  так знищили його 
безнастанні татарські набіги. Люде жили тут житєм погра- 
нича —  диким, небезпечним, непевним житєм. І  відносини 
суспільні були тут инакші, бо рідко хто з панів лишив ся ще 
в тих небезпечних сторонах, а люд при слабости уряду був 
позіставлений самому собі. Противно було в західній половині 
згаданих країв, себто на західнім Поділю і на Червоній Руси. 
Край був сильно заселений, управлений, богатий; відносини су-

піхоти, LA. ст. 73 і 74. Трудно, аби ої дві роти становили цілу піхоту, що 
була на пограничній службі в 1500 році'. А знаємо, що в 1499 році число 
піхоти виносило лише троха більше як половину того числа, LA. ст. 64.
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спільні вже були перейшли на польський лад, бо уряд, а з ник 
і ираво польське були тут сильні. '

Відповідно до тих ріжниць природних і суспільних инакша 
була система граничної оборони на сході’, инакша на заході’.

Східна часть Поділя була, як вже згадалисьмо, майже пусти
нею. Нечисленні людські селища або ховали ся по неприступних 
ярах або тулили ся до укріплених пограничних замків. А тих 
було дуже не богато, та не у всїх навіть стояли наемні жовнїри, 
що в браку шляхти в тих околицях, отже і шляхетського війська 
були одинокими оборонцями краю зі сторони уряду. Протягом ці
лого 1499 р. не чуємо, аби подільську шляхту скликувано коли 
в похід а напевно знаємо лише про два невеликі відділи на- 
ємного війська на' цілім Поділю, себто в Чорнім Острові і в 
Хмельнику.

Якжеж виглядала гранична оборона на східнім Поділю? 
Відповідь легка: так як в сусіднім пограничю, що належало 
вже до великого князівства литовського: себто при помочи поко- 
заченої людности. На доказ cero маємо межи актами Мишков- 
ского оден лист1) писаний до него Яном Струсем з Хмель
ника. Доносить він там про появу татарського чамбулу та 
про свою діяльність супроти небезпечности, ось як: „Ego... 
cum om nibus bonis hom inibus, quos m ecum  habeo, et terri- 
gen is , meis et km ethonibus, quos congregaveram , in subsidium  
magnificencie vestre volens interesse, post illos equitavi partim  
insequendo eos, quo deberent diverti. Ipsi ibidem post me 
vestigaverunt et unum  bonum  hom inem  receperunt et famu- 
lum  illius interfecerunt et eciam duos hom ines de cryitate 
receperunt et unum  de villa“. Видимо з тої оііиси, що військо 
Отруся складало ся з чотирох частий: 1) boni hom ines —  
то наемні жовніри; що мав під собою Отрусь, 2) terrigenae —  
дрібна околичня шляхта, 3) hom ines de civitate —  міщане, 4) 
hom ines de villa або km ethones —  селяне.

На перший зараз погляд впадає в вічи ріжниця межи від
носинами тутешними, і на Червоній Руси. Там тільки жовнїри 
повнять пограничну службу, а на шляхту треба вічно напирати 
і то ще вона ставати під зброю не хоче. Про участь селян або 
міщан в походї проти ворогів анї не чувати. А тут на перший 
зазив немов реїулярне військо, являють ся шляхтичі, міщане, 
селяне і виходять в поле за ворогом.

*) N. 64, LA, ст. 69 і д.
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Ту дивну готовість туземного елемента в небезпеченствах 
татарських можна тільки тип пояснити, що вся людність околиць 
Хмельника: дрібні шляхтичі, міщане, селяне „козакували“.

Живучи в околиці вічно нищеній татарськими набігами, не 
могли тамошні мешканці й думати навіть про правильне газ
дівство. Хліборобство, скотарство, пасічництво, рибальство, мусїло 
бути ведене і з зброєю в руках і такі обставини витворили у ту- 
земцїв козацького духа, що проявляє ся в великій готовости на 
татарські напади.

Шан. читач пізнає тут, що ми йдемо за теориєю про пов
стане козацтва, що її сформулував остаточно проф. Грушевський1). 
Але й годі було инакшої тримати ся, коли ми завважали, що 
здогади проф. Грушевського, виведені на підставі усі теориї, 
цілковито оправдують ся. Завваживши, що ще в XVI в. майже 
не маємо урядових звісток про козаків, догадує ся д. Гр., що на 
східнім Поділю та в сусїдних околицях України козакувала 
дрібна, головно руська шляхта, що сиділа коло Хмельника, Бра- 
цлава, Винниці в полученю з міщанами (1. с. ст. 5). І  ось в актах 
Мишковского найшло ся місце, що, як думаємо, досить виразно 
показує, що коло Хмельника дійсно „козакувала“ дрібна шляхта 
і посполиті люде.

Находила ся уже в 1499 році' протекция для сих козаків 
зі сторони „сильних міра сего“. В Хмельнику протекторат має 
могуча родина Струсів, що сидить на тім пограничю за гра
мотами Володислава Варпеньчика та Казиміра Ягайловича2).

Цілком инаише виглядала погранична оборона на західнім 
Поділю, особливо на Галицькій Руси. Був се край розмірно 
сильно заселений і культурний в порівнаню з східно-поділь
ською пустинею. Могучий стан боярський —  пізнїйше шля- 
хоцький та від півтора ста літ тут заведене польське право 
убили самостійного духа у селянина. Татарські набіги були 
тут безпорівнаня рідші, ніж на Поділю, тож йе треба було 
вічно хапати ся за зброю. Козаччина тут не витворила ся, 
через те погранична оборона не .була тут так проста, легка, 
справна і дешева як на східнім Поділю. В Галицькій Руси 
полягала оборона на двох елементах — загальнім поході ту- 
земної шляхти та на наємнім жовнірстві.

‘) Примітки до істориї козаччини. Записки Наукового то в. ім. Шев
ченка т. XXII, 1898, II.

2) Архивъ Ю. 3. Россіи, VII, т. 2, ст. 138.
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Наперед поговоримо про шляхетське військо.
Як знаємо, в становищі галицької шляхти зайшли великі 

зміни протягом XIV і XV віка. Тутешні руські бояре, як і за
хожа польська шляхта, що в великім числі’ прибуває сюди від 
1340, в початках польського панованя були майже васалами 
королівськими1). Потім становище їх більше починає рівняти ся 
з становищем шляхти в коренно-польських землях, в 1434 
цілковито зрівнує ся2) а від Казиміра Ягайловича дістає навіть 
осібні привілеїії3).

Рівним кроком з загальною зміною становища галицько- 
руської шляхти йшла зміна орїанїзациї військової служби. Заве
дено тут ,польські військові закони а з ними інституцию „ поспо
литого рушеня“ що дуже ріжнила ся і від давної руської 
служби і від пізнїйшої служби на підставі февдальних з’обо- 
вязань. Та не вінець на тім. На нововорчинськім з’їзді 1456 
року дістає ся Червоній Руси і Поділю враз з краківською 
і сандомірською землею нова привілєїія. Король обіцював, що 
„посполитого рушеня“ тих земель не скличе инакше як за по- 
зволенєм соймика тих земель4).

Правда, що сеї привилєґії не завсїди ще тоді тримав ся кра
ківський уряд. З актів 1499 року бачимо, що шляхтї дуже часто, 
і то не питаючи про її волю, посилано зазиви. Було се поде
куди оправдане, бо грозила небезпеченість від Татар, але всеж 
воно давало шляхтї причину до викрутів5). Крім того бачимо, що 
не тільки король розсилав зазиви в похід, але і староста. За
зиви, як звичайно, висилано три рази —  два перед виходом, 
останній же раз, коли вже виступлено в похід (LA. ст. 45). 
Шляхта мала зібрати ся на означенім місця в означенім речинци 
і звідсіля йти на ворога,

В теориї отже представляло ся шляхоцьке військо досить' 
добрим способом оборони. В практиці було инакше. Шляхта

4) Линниченко, Черты ивъ исторіи сословій въ Югозападной Га
лицкой Руси XIV—XV, ст. 34.

2) Линниченко о. с. ст. 57.
3) Szaraniewicz Rys wewnętrznych stosunków Galicyi wschodniej 

w drugiej połowie XV w. ст. 30.
*) Szaraniewicz o. c. ст. 30.
5) Що правда, не чуемо сего року, аби шляхта викручуючи ся 

від участи в поході покликувала ся на привілеґію 1456 року, але 
знаємо, що доперва сойм 1501 року в Пьотркові позволив королеви без 
відклику до соиму скликувати похід, LA. ст. 75.
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витревало і консеквентно відпекувала ся військової служби, хоч 
небезпечність грозила що хвиля. На розсилані зазиви шляхта 
звичайно зовсїн не рухала ся за ріжнородними викрутами. Про
тягом лїта і осени 1499 року три рази розіслані були зазиви 
по всіх староствах руської землі а похід анї разу не зібрав 
ся1). Шляхта белзька нпр. не тільки не хотїла боронити свого 
замку, але навіть не хоронила ся там, коли Татаре напали 
(LA. ст. ЗО).

Аби пізнати причини тої великої неслухняности і недба- 
лости шляхоцької, треба застановити ся над викрутами шляхти 
і розібрати подавані нею причини, чому вона не сповнювала 
сього обовязку.

Передовсім заслонювала _ся шляхта постановами останнього 
їенерального з ’їзду краківського. На підставі тих постанов мала 
шляхта платити ріжнородні податки, що мали йти на удер- 
жанє 3000 наемного війська, і воно мдло боронити край против 
набігів татарських і турецьких (LA. ст. 31). На тім з’їзді мало 
бути також постановлено, що шляхта тільки в тім разї має ви
ступати в похід, як сам король власного особою вийде в поле 
(LA. ст. 31, 45).

Другий викрут операє шляхта на тім, що старости без
правно висилають зазиви, коли тимчасом до сегр управнений 
лишень король (LA. ст. 32, 67). Через те на перші зазиви 
Мишковского, що він видав зараз ио нападі Татар в липни 
1499, ніхто не звертав уваги, а на зазиви його, що видав при 
нінци вересня, відповів перемиський каштелян просто, що 
тільки королівських зазивів послухає (LA. ст. 67). Тому Мишков- 
ский так усильно просить короля аби сам видав зазиви (LA. 
ст. 36, 66). А коли вийшли вже королівські зазиви, каже 
шляхта, що тільки тодї піде на війну, як сам король рушить 
з иньшими землями в похід, або винаходить собі ще иньші 
викрути1 2).

До тої опірности шляхти в немалій мірі причинила ся 
також їх недовірчивість до королівських старостів. Земські

1) Шляхта белвька мала здає ся також обовязок оборони белзького 
замку LA. ст. ЗО. Про иньші спедияльні воєнні обовязки шляхтичів або 
солтисів, а також про вимоги що до зброї, військових припасів і т. и. 
нічого не чуємо в наших актах.

2) Часом незручні нпр. Кміта каштелян перемиський, коли дістав 
королівські вазивн, сказав тільки загально, що він від самого короля 
инакшу має звістку LA. ст. 72.
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урядники уміють зручно побудити і піддержати невіру шляхти 
що до старостів, котрі властиво представляють королівський 
уряд, бо у сього мабуть підозрівали їх злі наміри що-до шля- 
хоцької вільности. Що така аїітация вже тоді була між шлях
тою, можемо напевно твердити —г тодї прецінь підозрівано 
Яна Ольбрахта, що він навмисне вигубив шляхту в буко
винських лісах і Кадїмаха віддалено за його „ради“ 1). Шляхта 
холмської землі, одержавши зазиви в похід, висилає до свого 
старости депутацию під проводом кастеляна, хорунжого, судні 
і підсудка (LA. ст. 31). Перемиський каштелян Станіслав Кміта 
з Виснича вічно підбунтовує перемиську шляхту проти свого 
старости (LA. 45, 67, 72). І  в иньших землях не бракує подіб
них неспокійних духів межи ШЛЯХТОЮ; в холмській землі між 
шляхтою верховодять якийсь каштелян біцкий і пан Свидва 
(LA. ст. 32). Треба їх заспокоювати і приєднувати аж осібними 
листами.

Коли шляхта —  стан воєвників, так малу мала участь 
в обороні краю, то тим меньшу мали иньші стани. Що до cero 
не знаходимо в наших актах майже жадних звісток2). В поспо
литім народі була охота взяти ся за воєнне ремесло з огляду 
на татарскі набіги та недбальство шляхти, се знаємо з пригод 
1457 року, коли селяне добровільно взяли участь в неудачній 
битві з Татарами3). В актах 1499 року маємо одну звістку, 
що Іван Каиенецький староста белзький хотів з тузеицїв витво
рити наємне військо. Можливо, що мало воно складати ся з шлях
тичів, але дуже правдоподібно, що з людей посполитих (LA. 
ст. ЗО). Про обовязки міщан що до оборони маємо в наших 
актах лише одну звісточку, а то, що були вони обовязані до 
фортифікаційних робіт в своїм місті під доглядом військового 
уряду (LA. ст. 26).

Як видно з наведених нами обставин, оборона червонорусь- 
ких земель туземними силами себто шляхоцьким походом, була 
вже тоді великим анахронізмом. Шляхта збирала ся дуже по-

*) Що правда, уряд сам потрохи деморалізував шляхту своїм 
неконсеквеятним поступованєм в військових справах. Рав королівський 
уряд дає численні ексцепциї і увільнена від походу пор. Akta grodzkie 
і ziemskie т. IX, ст. 147, 157 і. т. д., а нераз знов хапає ся репре- 
салїїв пор. Akta grodzkie і ziemskie т. XI в дня 24/Х 1497.

2) Не беремо па увагу звістки про воєвниче Хмельницьке по
спільство.

3) Szaraniewicz Rys. etc. ст. 31.
Записки Наук. той. ік. Шевченка, т. XXXI 6
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воли, потім не хотіла йти в похід, грабила власний врай. Та 
й боєва придатність її була дуже сумнівна. Пізнав се вже Миш- 
ковский і через те в його листах тілько згірдних згадок про 
боеву вартість шляхетського походу (LA. ст. 58, 66 і passim ).

Ось чому головний тягар оборони червоноруських земель 
спадав на наемні війська, недавно, бо в останніх війнах з ні
мецьким орденом заведені в Польщі задля непридатности „поспо
литого рушена“.

Наперед скажемо дещо про оріанїзацию наємного війська. 
Наемне військо ділило ся на кінноту (curienses, equites) і піхоту 
(стрільців, pedites). Одиницею тактичною і адміністративною 
був невеликий відділ —  рота. Роти не завсїди, а властиво 
дуже рідко були рівні межи собою що до чисельної сили. Нпр. 
кінна рота Генриха 8 Краківця числила по реєстру, списа
ному Миколаєм Фірлеєм 23 коней і 25 оружних людей (LA. 
ст. 23 і д.) рахуючи отже і чурів трудно, аби число її пере
носило половину сотки. Тимчасом кінна рота Мишковского вино
сить на папері 860, а в дїйсности 5 0 0 —600 (LA. ст. 27), отже 
є з десять раз більша. З иньших рот має: рота Яна Морав- 
чика зразу 26 люда, але те число потім поменшає ся на 23, 
20 і нарешті 13 (LA. ст. 28), рота Раценів, що згадує Мишков- 
ский (LA. ст. 50), 50 люда, а рота Станислава Кухарского тільки 
8 мужа (LA.. 53).

Подібно й сили ріжних рот піхотних були різні. Пр. Іван 
Мудрий, ротмістр піхоти має під собою по черзі 24 і 14 мужа 
(LA. ст. 29), рота Николая Простота має мислити 50 люда 
(LA. ст. 71), відділи ротмістрів Канї і Калюса. по 200 (LA. 
ст. 73 і  74).

Та чисельна нерівність виходила не тільки з- вічної боротьби 
з ворогом, але й через те, що чисельна сила військових від
ділів вже від вступленя в службу була ріжнородна. Спосіб 
приймана сих жовнірських відділів був такий: якийсь визнач- 
нїйший авантурист-жовнїр з ремесла збирав коло себе ватагу 
собі подібних людей, більшу або меньшу в міру своєї могу- 
чости і слави1) та зголошував ся до королівської служби. 
Роблено тільки з ним угоду —  він сам уже мав заспокоїти своїх 
підвластних.

*) Бо треба вдати, що на нїм полягала вся надія вояків, наколи їм 
илатню задержувано та через довгий час не виплачувано.
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Що до складу свого представляло наємне військо велику 
збиранину ріж'них народностей. Були там в досить значнім числі 
Поляки, особливо в кінноті і межи ротмістрами. Піші роти скла
дали ся головно з Чехів, що служили, здає ся, узброєні на 
сиосіб гусицький, як і всі наемники чеські в XV віці. Видно 
се найліпше з мови писаних ними листів до короля (LA. ст. 
37 і д.). 6 вони і в кінноті (LA. ст. 24), равом в Уграми 
і Хорватами. Можемо також на певно припускати, що служили 
тут і Серби. На се вказує назва Raceni, що повтаряє ся в на
ших актах кільканацять разів1). Натомість Русинів дуже мало 
або й нема.

Займемо ся тепер _обширнїйше єрархічними порядками на- 
емного війська.

Головним вождом всіх оружних сил, що стоять в руських 
землях, є в 1499 році Петро Мишковский з титулом capitaneus 
terrarum  R ussiae generalis і suprem us cam piductor, заразом 
львівський староста і белзький воєвода2).

Уряд наданий Мишковскому є тільки часовий і тревати 
має так довго, доки не буде уложена згода з Турками. Випо
вісти можуть обі сторони, король і староста, на три місяці напе
ред. Обовязки звязані з тим становищем такі: начальний про
від над наємними військами та над шляхетським походом, нагляд 
над твердинями і будоване нових, вкінци сторожа від границь 
волоських, турецьких і татарських та відбиване евентуальних 
ворожих нападів. До виконана тих обовязків король дає Ми
шковскому такі способи: Мишковский мав право скликувати 
загальний похід, одержував львівське староство з його дохо
дами, побирав річну платню 1000 золотих та 800 зл. на над
звичайні видатки, на оплачувлнє шиігунів і т. и., цілу по-

*) Левицький не знає витолковати сеї назви LA. ст. 10; в то 
угорська назва на Сербів, означав отже в тій випадку навмних жовнірів 
сербських або бодай на сербський лад узброених.

2) Зазначити треба, що се не перший раз поручено пограничву 
оборону одному чоловікови. В 1452 році на сїрадськім соймі король 
Базимір Ягайлович норучнв каштелянови і воєводі краківським з’орґа- 
ні’зувати оборону руських і подільських земель та виплатив їм па сю 
ціль кілька тисяч гривень, Грушевський Акти барського староства, 
Архив Ю. 3. Россіи ч. VIII, т. І, ст. 68. Ґенеральними старостами 
руських земель були перед Мишковским: Снитко з Ярослава 1490—1495, 
потім Андрій з Олешин та Миколай з Тенчина.
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трібну мунїцию (LA. ст. 43) і вкінци власть над всїми погра- 
ничними старостами (LA. ст. 25).

Не вважаючи на сю широку власть, мусить Мишковский 
удержувати’тягом звязки з королівським двором, а сей наглядає його 
у всіх його чинностях. Мишковский мав відай обовязок завсїди 
здавати справозданя з того, що робив, та не міг нічого важнїщого 
розпочинати без виразного королівського наказу (LA. ст. 27). 
Король перед урядованем Мишковского каже злюструвати усе, 
що до него в будучности буде належати, та вимовлює собі ви
разно зворот усего в стані ненарушеніи —  значить не дуже то 
довірюе урядникови і старає ся його сконтролювати. Частенько 
й щось в роді нагани дістає ся Мишковскому (LA. ст. 27, 40). 
Взагалі замічаємо досить ще значну централїзацию, посунену 
до того, що усему війську виплачують гроші не на місци а на 
королівськім дворі. Але така централїзация не користна, бо 
Мишковский усе спихає на короля, а сам нічого не робить.

Підвластними Мишковского були в першім ряді старости 
поодиноких земель: холмський, белзький, перемиський1). Коли 
Мишковского уважати мемо іенералом —  їм припадає степень 
полковників наємного війська. Мишковский має супроти них 
певну власть —  видно се докладно з обопільної переписки. На 
його розказ мусїли поодинокі старости являти ся зі своїми від
ділами на означенім місци, хоч приміром староста холмський 
Бучацкий, будучи заразом воєводою руським, в суспільній єрар- 
хиї займав висше місце, чим Мишковский. Однач^ власть сего 
останнього мусить бути значна, коли Бучацкий перед ним 
в досить покірнім тоні виправдує ся2).

Але се не перешкаджає тому, аби поодинокі старости 
самостійно не писали і не удавали ся у всіх справах до ко
роля3). Подібно як Мишковский і вони тягом здають реляциї 
королеви і то не тільки про свої власні діла, але і про Мишков
ского, не дуже його жалуючи (пр. LA. ст. ЗО). Король визначував 
їм осібні дотациї, що правда, нераз незначні (LA. ст. 32). За те 
вони мали провадити оборону землі і положених в ній замків. 
Кождий з тих старостів має при своїм боці жовнірські відділи 
і має над ними команду.

*) Про пньпшх старостів руських земель не чуємо того року; мабуть 
за знищенєм староства уряд не обертав ся до старости.

2) LA. ст. 32, йор. ЗО, 31, 55, 67 etc.
3) Пор. LA. ст. 45, 28, 31, 61.
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Приходимо тепер до ротмістрів. Межи ними треба розріж- 
нити дві кдяси. Одну, далеко більшу, становлять звичайні собі 
ротмістри, друга меныпа, але висша в єрархиї складає ся з ту- 
земних шляхтичів.

Поговоримо наперед про меньшу. За представителїв її- вва
жаємо : Івана Отруся, Петра дідича з Одеська і Генриха 
з Краківця1). Всі вони походять з заможних, ба навіть вель
можних шляхоцьких родів та добровільно беруть під свою власть 
жовнірські відділи, аби на їх чолі брати участь в пограничній 
обороні. Головною їх-задачею є провід над жовнірами, але ви
конують вони часом ще й иньші справи. Так нпр. Генрих з Кра
ківця доглядає фортифікацийних робіт у Львові (LA. ст. 26), 
або навіть заступає там Мишковского (LA. ст. 61), пише навіть 
конкомітациї для звичайних ротмістрів. Одначе не зносять ся 
такі атамани безпосередно з королем, хиба в заступстві2) і збли
жають ся своїм становищем до звичайних ротмістрів, маючи 
перед ними першенство головно через те, що походять з визна- 
чнїйшої туземної шляхти. Вони цілком залежні від Мишковского, 
а він видає їм сьвідоцтва службові і рекомендациї до короля3).

Другу низшу клясу ротмістрів становлять ротмістри зви
чайні. Кільканайцять їх імен знаходимо в наших актах. їх  
можна порівняти з теперішними субальтерн-офіцерами. Задачею 
кождого з них є провід над невеликим своїм віддїликом т. зв. 
familia. Сповняють вони меньші функциї і вповні підлягають 
місцевим старостам, і навіть висшим ротмістрам. З урядом по- 
розумівають ся безпосередно хиба коли вступають в службу, зви- 
чайно-ж за посередництвом своїх зверхників, що видають їм реко
мендациї. За те в обсягу своєї роти мають ротмістри широку 
власть. Прості жовнїри віддані їм просто на ласку або не- 
ласку. Ротмістр на власну руку набирає або розпускає своїх 
жовнірів, іде на службу або покидає її разом з ними. Платню 
для своєї „фамілії“ побирає ротмістр до власних рук і донерва 
роздїлює її  межи жовнїрів. Діють ся при тім, як легко догадати 
ся, і ріжні надужитя (LA. ст. 38).

Досить неясне становище займають в війську десятники. 
На нашу думку, се або підвластні ротмістрам підофіцери, *)

*) Знаємо ще про якогось пана Рудського та годї означити його 
становище з одинїсенької згадки. Він стояв у Шелехові, LA. 35.

2) Генрих з Краківця, LA. ст. 54.
3) Пр. Генрихови з Краківця, LA. ст. 49, Одеському, LA. ст. 50.
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або ноже і меньші ротмістри, бо коли рота складає ся з 8 або 
10 мужа —  одна особа була і ротмістром і десятником1).

Перейшовши так єрархічне уладженє наемною війська, 
поглянемо тепер на його загальне становище і його боєву вар
тість. Як бачилисьмо, складає ся воно з одиниць тактичних не
рівномірної величини, відокремлених від себе. Безпосереднім 
зверхником жовніра є ротмістр і він відбирає від уряду платню 
на представлений ним рахунок (LA. ст. 28, 29 і д.). На під
ставі дивно непрактичної, королівської постанови платня роздає 
ся на королівськім дворі, а не на місци, хоч про се й просять 
(LA. ст. 54). З того виходить, що не діставши грошей ротмі
стри кидають свої становища і їдуть на королівський двір. 
Ся платня становить одиноке жерело доходу жовнірів. З него 
вони мусять виживити ся і мати всю воєнну знадобу2). Король 
мав винагороджувати тільки шкоди, що були понесеш на війні', 
пр. втрату коня3). Тубильцї не давали даром нічого, бо вже 
тоді в Польщі давали ся їм жовніри в знаки (LA. ст. 42, 47, 
49). Тож вічні були колотнечі й суперечки, бо жовніри не мали 
навить де коней попасти (LA. ст. 26, 66). А платня приходила 
дуже не реїулярно і пізно —  отже жовніри дуже часто попа
дають в прикрі відносини —  мусять усе заставляти (LA. ст. 
58, 66) та задовжувати ся у лихвярів, а ті їх так здирали, що 
при виплатах забирали всі гроші, лишаючи жовнїрови ледвй 
пару грошей (LA. ст. 54).

Таке становище було нестерпне. Жовніри отже, коли король 
не присилає вже довго грошей, починають бунти. Субординация 
пропадає, не вважаючи на погрози вожда смертними карами (LA. 
ст. 47); жовнїри служать нерадо і радіб як найскорше вийти 
з королівської служби (LA. ст. 27, 35 ); ротмістри межи собою, 
а прості також межи собою нараджують ся та висилають депу- 
тациї до короля наперед з просьбами потім з грізьбами4). Аби

'*) Пор. LA. ст. 38, де Ян Соколовский має раз титул ротмістра, 
раз десятника.

2) Яка була висота платні', про се подають нам наші акти дуже скупі 
звістки. Платня одного пішого жовніра сягала меньше більше до 5 золо
тих на квартал, LA.. ст. 29. У кінноти мусїла бути тогочасним звичаєм 
значно більша. З загальної суми, що була дана Мишковскому в 1502 р. 
на остаточне заплачене війська, не можна нічого вирахувати, бо не знаємо 
докладно анї скількости війська, анї часу його служби, анї відносин 
чисельних піхоти і кінноти, анї високости платні' старшинам.

3) LA. ст. 42, 54, 56, 73, 74.. .
4) LA. ст. 37; 38, 42, 46, .47 etc.
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ким скорше кас свій вислужити, служить той, що уже вислужив, 
за другого (LA. ст. 69), а як вислужать квартал, то відходять 
веї зі своїми ротмістрами (LA. ст. 39), хиба усякими просьбами 
удаеть ся вождам їх ублагати, аби зістали ще пару день на 
становищи (LA. ст. 58). Але про те що хвиля треба бояти ся 
загальної втечі зі становищ1). Коли зі стають ся на місци і пока
зують який такий послух вважає ся вже великою заслугою2). 
Вожди докладають 8 власної кишені' (LA. ст. 55), дають жовнірам 
їсти за власним столом3), та кинять ріжні штукки з виплатами, 
аби заспокоєнєм однюГудержати на становищи иньших (LA. ст. 
51). Але се не богато помагає і незаплакенї жовнїри допускають 
ся ріжних репресий на туземній людности, ба навіть знаємо про 
один випадок, де рота ротмістра Коленча, пограбила село Рісну 
Польську під Львовом і в бійці убила кількох тамошніх кме- 
тїв (LA. ст. 59). Що правда, зараз наступила кара, але досить 
вже знаємо на підставі згаданих подій, що жовнїри були обо
ронцями краю дуже сумнівної вартоети. Коли платня їм Не 
прийде на кас, не можна їх до нікого ужити — в поле не вий-, 
дуть, замків не оборонять. З тим всім стоять вони з воєнного 
погляду безмірно висше від шляхетського похода. Тому й ціла 
граникна оборона полягає тілько на них.

Вкінци застановимо ся над оборонною системою в тїснїйшім 
знакеню того слова, себто над розміщенєи війська та замків на 
пограникю в тих касах^ '

І  тут також видно велику ріжницю в оборонности захід
ної і східної половини пограникних земель польської корони. 
Західна її насть була засіяна укріпленими містами, містокками, 
замками королівськими і панськими. В східній лище денеде по
дибуємо замки або оборонні містокка, а справдешнє місто хиба 
одно: Камінець. Окрім того треба завважати, що замки мали тут 
незрівнано більше знакіня нїж в західній касти себто на 
Галицькій Руси, бо тут становили вони не тільки оборону 
краю, але і головну підпору кольонїзациї: то молоденької, коли 
йшла вперед, і старої коли відступала взад під натиском 
орди. Дуже добре порівнує їх Буданов до оазисів серед пу
стині4). В таких відносинах, які панували в тих околицях, по-

0 LA. ст. 41, 49, 54, 71.
2) LA. ст. 39, 40, 50.
3) LA. ст. 70. Чинить се тільки Струсь, бо Мишковский за скупий.
4) Архив Ю. 3. Россіи, ч. VII, т. II. ст. 73.
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селенцї держали ся найблизшої околиці' замка, аби могли тут 
в небезпеці найти захист і оборону1) та доходило нераз до того, 
що вамок з хатами поселенців коло нього був одинокою оселею 
в цілім повіті.

Головною отже задачею замка в тих околицях було давати 
захист місцевій людности. Для пограничної оборони мав він ще 
те значінє, що в нім звичайно стояла більша або меньша стала 
залога, зложена або з жовнірів королівських, або з слуг дер
жавця. Залога тих властивих пограничних замків (бо замки 
Галицької Руси годі звати иограничними) займала ся погранич
ною сторожею і слїдженєм ворожих рухів. Звістки за них по
давала вона в головну кватиру. Поручена їй була також обо
рона замку на випадок нападу. Вкінци о міські замки і твер
дині мало опирати ся військо, коли виходило на зустріч воро- 
гови в чисте поле.

Але, аби замок сповняв всі свої оббвязки, мусів він бути 
місцем дійсно укріпленим. Тимчасом в добрім-стані, скільки зна
ємо, жаден 8 пограничних замків не був звичайно. Для допов- 
неня сумного образу пограничної оборони при кінци ХУ-го віка 
подамо кілька дат з результатів люстрациї, що відбула ся 1494 
року. Тоді віддавано ті пограничні замки подільському старості 
Станиславу з Ходча2). Дуже сумний образ, що сильно дискре
дитує в очах читача польський уряд тих часів, представляє нам 
та люстрация. Аби ліпше можна його зрозуміти, подамо тут 
коротко загальний вигляд пограничних замків, які звичайно 
в тих околицях будували ся. (Треба завважати, що в Галицькій 
Руси стали вже в ту пору появляти ся замки муровані на моду 
західню).

Були се будівлі не дуже великі3) але масивні, обве
дені звичайно ровом. Звідний міст вів до замку. Замок сам 
складав ся з грубих стін, перериваних баштами і брамою, що 
становила одинокий вхід. (В більших замках нпр. в Еамінци 
подільськім було таких брам дві). Стіни були або деревляні, або

*) Грушевський, Южнорусскіе господарскіе заики въ половинѣ XVI в. 
ст. 4 і д.

2) Уміщена та люстрация в YII томі Записок Н. т. ім. Шевченка 
проф. Грушевським. Іще перед тим, коли вона була в рукописи, кори- 
стував ся нею А. Яблоновский в своїй розвідці' Podole u schyłku XV 
wieku, Ateneum 1880 p.

3) Див. Грушевський Южнорусскіе господарскіе замки ст. 11 і д. 
Будаиов, Архивъ ІО. 3. Россіи, ч. VII, т. II, ст. 75 і д.
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дуже рідко (в тім масі) муровані, часом часта стін була муро
вана иньшаж деревляна. Деревляні стіни були кладені з грубих 
дубових пнів в оден, а дуже часто в два ряди, межи них тоді 
сипано землю, каміне і т. и. Верхом стін ішли парапети, що 
мали бути захистом для оборонців —  низше в самій стїнї були 
пробиті стрільниці для гармат. Висота стін була пересічно 5— 6 
метрів, часто навіть меньша, грубість же така, аби не могли 
їх пробити гарматні кулі'. До стін із середина були прибу
довані будинки з плоскими дахами. На тих дахах ставали обо
ронці' і зза заборон стріляли на ворога. Ті будинки були 
кладені в тіснім полученю з головною стіною, так що вона 
складала ся властиво _ з— довгого ряду домів з одною висшою 
стіною. В тих домах були склади оружя, запасів, майна околичної 
шляхти і т. и. Окрім того на середині' замкового пляцу були 
побудовані доми на мешкане, церкви і т. и. В кождім замку 
була і криниця.

Такі деревляні замки не були добрими укріпленями задля 
своєї нетревалости. Вони могли бути легко знищені огнем, хоч 
стіни були грубо обмазані глиною; шкодила їм сильно вода, 
бо від вогкости гнили стіни. А при недбалости уряду ніхто їх 
ніколи не направляв, так що вони були не тільки непригідні 
до оборони, але й нераз небезпечні до замешканя, бо валили ся.

Подамо тепер коротко стан замків Камінця, Скали й Смотрича.
Камінецький замок —  так важний пограничний пункт, був 

великий і уже натурою сильно укріплений. З трьох сторін бо
ронили його стрімкі та високі скали. Обведений був по-части му
ром по-части городнями і мав дві брами та кілька веж1). Як 
на ті часи отже був се ще дуже добре забезпечений замок. Та 
щож —  він стояв майже цілком в руїнах. Городня, що була 
найблизша брами, хоч стіни мала ще добрі, та вже старі, і дах 
був знищений. Стояло там 32 гаківниць2). Городні', що до 
неї притикали, теж були в такім стані і не мали жадних забо- 
рол. Дальше тягнув ся мур досить добрий,- але старий, на нїм 
була сторожева вежа з дуже лихим дахом. Дальші городні, що 
тягли ся від сторони теперішнього Підзамча на переміну з муром, 
аж до другої брами, що виходила в напрямі Скали, були в дуже 
сумнім стані —  не мали даху і навіть крокви погнили. Вежі, 
що були в тій стороні', також були нездалі. Будинки, що були

*) Подібний опис у Яблоновского о. с. ст. 346 і д. 
2) Опис подільських заиків ст. 11.

Записки Наук. тож. iw. Шевченка) т. XXXI. 7
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в середині' замка, теж майже в руїнах стояли —  не мали або 
стін, або печий, або дахів. Артилєрия. теж в злім стані, хоч гар
мат е, як на ті часи, в замку каменецькім дуже богато: вели
ких гармат е 11, гаківниць 38 —  але в якім стані? Пушкар 
забрав ся, бо не платили, нема отже кому старати ся про артилєрию, 
а мури злі —  нема її отже де поставити. Тож більшість ляфет 
погнила, а знов гармат велика часть їх не має і лежить то тут 
то там по подвірю замковім. Рушниць теж мало, і то зіпсовані. 
Пороху майже нема, бо припаси, що були в одній бочівцї 
повній і в двох неповних, ледви чи на день би вистали. 
Еуль дещо більше, але запасів поживи сьмішно мало: два бики 
і три стоги сіна. .Іюстратор, видячи руїну і пустку у веїх кутах, 
стидає ся таке писати про так значний замок.

Не ліпше було в Скалі'. Стіни не мали жадних заборол, 
а крім того не можна було цілком на них вийти, бо погнили сходи. 
Будинки замкові теж не мали жадної вартости і з малими виїм
ками всї стояли в руїнах. Артилєрия складала ся З' одинайця- 
тьох гаківниць та трьох фуклерів, але вся лежала в коморі, бо 
не було де уставити її задля браку руштовань при мурах, а до 
двох фуклерів, що стояли на стїнї, не можна було з тої при
чини навіть приступити. За те мунїциї і припасів було далеко 
більше нїж в Камінци1).

Найменший, але ще найліпше споряджений був замок 
в Смотричи. Стіни були тільки з одного боку старі і зруйно
вані, з другогож нові і сильні. Не чуємо вже стільки про руїну 
як в попередніх замка£ Гармат було: сім гаківниць і оден 
фуклер —  всї стояли в старезній коморі, що була над брамою. 
Мунїциї і припасів було досить2).

Такий сумний стан пограничних замків треба пояснити 
тільки недбалостию старостів. Робучих сил до направи замку 
було подостатком, бо обовязані були до направи заику селяне 
з королівських маєтностий, що належали до староства3). Ось 
чому ми не будемо дивувати ся, чому белзька шляхта не хоче 
не тільки боронити белзького замку, але навіть хоронити ся до 
него (LA. ст. ЗО).

Але вернімо до розміщена замків по иограничю.

О Опись подільських замків ст. 5 і д.
2) Опись подільських замків ст. 16 і д.
3) Нпр. мешканці еел належних до каменецького замку Опись 

etc. ст. 15.



РУСЬКІ ЗЕМЛІ' ПРИ КІНЦІ XV в. 51

Система пограничних замків в руських землях належних до 
польської корони лучила ся з системою замків литовсько-руських 
земель. Буданов, обговорюючи справу оборони тих останніх 
земель1) розріжнює три лінії замків. Перша лінія, північна 
йшла ло Десні', Дніпру і Припети та обіймала замки Любеч, 
Мозир, Овруч. Друга тягла ся від устя Десни на захід до 
жерел Роси і Тетерева та обіймала Остер, Київ і Житомір. 
Третя лїнїя йшла від Дніпра до Бога, а звідсіля до Дністра. 
Лежали на ній Канів, Черкаси, Звенигород, Винниця, Бра- 
славль.

До двох останніх "оборонних ліній навязували ся дві лінії 
фортифікацийні руських земель польської корони: північна і по
луднева. Але ті лінії не є так виразні як в литовських зем
лях, бо там замки розсіяні були рідко, а тут, особливо в Га
лицькій землі дуже густо. Взагалі можна тут говорити радше 
про ґрупи ніж про лінії фортифікацийні. До продовженя другої 
лїнїї можна зачислити також Острог і Кременець. Кілька миль 
на захід вже в межах Польщі лежав замок Олесько, приватна 
власність пана Одеського (LA. ст. 43), що часто згадує ся 
в актах Мишковского. Буськом, що майже на кождім кроці зга
дує ся в тих актах, лучить ся та лінія з великою їрупою га
лицько-руських твердинь. Центр тої їрупи становить Львів, а на 
схід та захід від него, північним краєм подільської височини, 
розсипані замки: королівський замок Буськ з фортифікованим 
обозом коло Кошового ставу, усипаного Мишковским, на 15000 
людей (LA. ст. 35), Гологори (LA. ст. 69), Глиняни —  замок коро
лівський (LA. ст. 25, 32), Щирець також королівський (LA. ст. 
25), Бібрка, Городок, Судова Вишня2), Мостиска. Лїнїя та кін
чила ся коло Перемишля. На півночи Галицької Руси був важ
ний замок в Белзї. Істнувалй тоді' також Рава руська, Сокаль 
(LA. ст. 60) і Іюбачів.

До третьої —  полудневої лінії можна навязати полудневу 
лінію замків Польської корони. Складає ся вона з двох головних 
їруп —  східньої і західної. До східньої можна зачислити: Бар, 
тоді, що правда, в руїнах ще від 14523), Хнельник, власність

*) Архив Юго-западной Россіи ч. VII, т. II, ст. 74 і д.
2) Королівський замок, LA. ст. 25.
3) Грушевський, Акты барскаго староства, Архивъ Юго-западной Рос

сіи VIII, 1, ст. 58.



52 СТЕФАН РУДНИЦЬКИЙ

Струсів (LA. passim), Межибож1), хоч про ного не згадує ся нічого 
в тім часі’, Іетичів2), Зиньків3) і Шелехів4). До неї можна за
числити також Ярмолинцї5) ; Чорним Островом (LA. ст. 43, 50 
і т. д.) і Збаражем (зруйнованим 1474 року Татарами) лучить ся 
та ірупа з Львовом. На Чорний Остров йшли звідти всі звістки.

Наколи першу, ірупу полудневої лїнїї замків назвемо 
східно-подільською, то другу треба назвати західно-подільською. 
Належить до неї Камінець, Скала, Смотрич, Червоногород, Язло- 
вець, Бучач, Теребовля (LA. ст. 60, 75), Коропець6), а дальше 
твердині покутські Коломия, Галич (LA. ст. 69). Коло Жидачева, 
Дрогобича, Стрия губить ся та погранична твердинна лінія серед 
численних замків.

Як би ті врї твердині', що вичислилисьмо, були старанно 
удержувані і якби в них стояла сильна залога, нїколи-б Та
тари не могли дати ся в знаки пограничним землям. Та щож —  
замки були, знаємо, в якім стані, Татари часто їх нищили, а від
будоване волокло ся нераз кількадесять лїт. Повставали отже 
дуже шкідні прогалини в пограничних лініях. До того ще й не 
всі замки в данім часі мали залоги. На доказ того подамо тепер 
розміщене жовнірських залог.

Центром погранично!' оборони був Львів. Його околиці були 
збірним пунктом для походу, він же сам місцем головної коменди 
для жовнірських відділів. Залога міста складала ся з відділу 
піхоти і відділу кінноти Генриха з Краківця7). Більші залоги 
бачимо також в Перемишли, Белзї, Буську8), Камінци9). Крім 
того чуємо про якусь меньшу залогу в Теребовли (LA. ст. 70). 
От і все. Велика частина війська була мабуть розложена по 
замках околиці Львова так, що Мищковский міг нараз стягнути

Ч Добра королівські, було там староство — Słownik geograficzny 
królestwa polskiego, tom VI, згадує ся 1451 і 1507.

2) Королівський замок, згадуваний в люстрацаї подільській 1494 
1. с. ст. 18.

s) LA. ст. 68. Замок дуже укріплений, збудований 1434 р. Петром 
Одровонжем, Słownik geograficzny, tom XIV, ст. 620.

*) Мабуть невеличка станиця LA. ст. 35.
5) Вже тодї істнували і від 1455 року були місточком з маґдебур- 

ським правом, але не згадує ся в нашім часі'.
6) Szaraniewicz, Rys stosunków Galicyi wschodniej ст. 111.
7) LA. ст. 54 i passim.
8) Де стоїть неспокійна піхота LA. ст. 47 etc.
9) Стоїть там головно піхота, 4 роти, отже пару сот люда, LA. ст. 

34, 37, 54 і 79.
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1100 люда (LA. ст. 34). Знаємо також про три иньші незначні 
відділи: пана Рудского, що стоїть в Шелехові (LA. ст. 35), 
пана Олеського в Чорнім Острові (LA. ст. 43, 50), пана Отруся 
в Хмельнику1). Головна їх задача —  слідити і доносити про 
набіги татарські.

Бачимо отже, що число залог королівського війська було 
дуже незначне. Що правда, число 3000, яке стояло на папері, 
було замале, аби можна було обсадити всі замки та мати під 
собою ще якихсь людей до боротьби в чистім поли. Мусить отже 
військо держати ся укріплених місцевостей, а не вміючи вою
вати з Татарами по татарськи, не встигає оборонити краю від 
них, нпр. в 1500 році'.

Говорячи про систему оборони та розміщене війська, не 
можемо полишити на боці одної цікавої та неясної річи. Власне 
згадує ся кілька разів в актах і листах Мишковского якийсь 
„староста“ сороцький2). Сорока лежала в околици нинішнього 
Яиполя майже напроти устя Мурахви на правім березі" Дністра —  
отже вже на волоській стороні". Наші акти згадують, що сидів 
там якийсь „capitaneus“ та давав частенько звістки Мишков- 
скому про татарські та турецькі рухи. Що се була за людина, 
трудно вгадати, міг се бути або якийсь приязний Полякам або 
куплений Мишковским буркулаб волоського воєводи (бо бурку- 
лабів також називали Поляки в актах capitanei, пр. див. в Описи 
подільських замків 1. с. ст. 15), або може який авантурист, 
що зібравши ватагу ä la козаків сидів „в пащі“ ворога3). Аби 
він мав коло себе яких наємних королівських жовнірів, не чуємо, 
бо ніколи анї він сам, ані за него Мишковский не упоминає ся 
для них за платню.

Тепер кілька слів про способи подаваня відомостий за та
тарські рухи. Було їх два: надгранична сторожа і шпігуни. Сто
рожу надграничну мали залоги в Хмельнику, Шелехові, Чор
нім Острові4), висилаючи сторожевих людей. Вони слідили Та
тар і давали знати про них залогам^ Виходили тоді" під’їзди і ста
ра ли ся вирозуміти напрям татарського походу. Не обходило ся 
без меныпих бієк, і тоді" старали ся дістати татарських язи
ків (LA. ст. 56), та післати їх в головну кватиру. Коли се не

*) LA. 55, 57, 60, 70 і 79.
2) LA. ст. 43, 52, 64, 71.
3) Чуємо про якогось famulus’a того сороцького старости, LA. ст. 71.
*) Також з Зїнькова приходили вісти, хоч там не було, здає ся,

жовнірів.
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удавало ся, бігли післанцї з листами. Але не вважаючи на те, що 
конче потрібно було, аби звістки про набіги приходила як най- 
скорше, то нераз ішли листи і по 5 день (LA. ст. ЗО, 57). Через те 
так часто і так довго непевні були в головній кватирі що до 
татарських набігів, тим більше що і шпігуни не дуже великі в тім 
часі' показували штуки, хиба що до них зачислимо і capitaneus’a 
сороцького. Про них маємо кілька звісток в наших актах. Були 
се або вірменські (LA. ст. 44), або жидівські купці' (LA. 71). 
Вони доходили нераз до Очакова (LA. ст. 33), але що дуже, 
здає ся, поводи подорожували, то вісти їх приходили досить пізно. 
Взагалі', як і всі иньші, так і ся сторона пограничної оборони 
не була добре з’орїанїзована, хоч Мишковский дістав від короля 
на шпігунів осібну суму 300 золотих, на ті часи дуже значну.

В нинішній розвідці ми старали ся розслїдити пограничну 
оборону руських земель польської корони в кінцевих роках 
XV столїтя. Вражінє, яке віднеслисьмо, неприємне, майже гірке. 
Оріанїзация оборони в тім часі має характер чогось нового, не
готового ще, отже й непридатного. Уряд, хоч досить ще сильний 
і все централізує, нічого вдіяти не може. Коли-ж потім взяли обо
рону в руки вельможі і провадили її на свою руку, відносини 
троха поправили ся тільки в розвитком козаччини. Та ніколи 
вже не виробила ся в Польщи погранична оборона до того 
степеня, аби відповідала дійсно своїй задачі —  приватні стараня 
не могли ніколи заступити енергійного уряду — а того не було 
вже і в XY віці в Польщі.

<»Оя>


