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Володимир ВЕЛИкОЧИй

ПоКуТТя яК Край ПограниЧЧя  
у  ПоЛЬсЬКо-моЛдавсЬКиХ 

відносинаХ ХV–ХVі сТоЛіТТя

На вістрі найбільш гострих проблем, що дискутуються сьогод-
ні в середовищі істориків, історіографів, історіософів, перебуває 
концепт національних історій. Це викликано  очевидно  кількома 
чинниками. Чи не найголовнішим з них є намагання національ-
них історіографій тих націй, що здобули політичну незалежність, 
утвердити власне бачення розгляду й потрактування історичного 
процесу, особливості його перетікання на теренах автохтонних 
етносів, що сформували цю державу. При цьому очевидним є ви-
опуклення значимості власного історичного досвіду, його місця і 
ролі в загальноісторичному контексті. Така тенденція притаманна,  
навіть є визначальною,  й для української  історіографії кінця 80-х 
років минулого ХХ століття – першої чверті  ХХІ століття.

Водночас, не можна не відзначити й того факту, що останніми 
роками у середовищі професійних вчених в Україні вагоміших 
масштабів і глибини набуває сам дискурс над концептом на-
ціональної історії, з’являються праці, написані в іншому, ніж 
означений, науковому й дослідницькому ракурсі. Він харак-
терний тим, що дослідники значною мірою відмовляються від 
моноетноцентричного потрактування історичного процесу, на-
магаються розглядати історію конкретного народу не лише в 
межах “прокрустового ложа”  політичної історії з домінуванням 
соціально-економічних показників та характеристик. Сьогодні 
очевидним стає усвідомлення українськими вченими факту різ-
номаніття концепцій, теорій, підходів до вивчення історичного 
процесу крізь призму різних наукових течій, із застосуванням 
масштабної палітри науково-методологічних принципів і при-
йомів (Я.Грицак[2], Л.Зашкільняк[3], І.Колесник[6], О.Реєнт[8], 
Н.Яковенко[10] та ін.). Водночас, наростає і розуміння недоціль-
ності потрактування історії виключно з націоцентричних позицій 
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і постулатів, оскільки це не сприяє ефективності дослідницького 
процесу, не створює належних передумов для об’єктивного ви-
вчення історії загалом.

Таким чином, відмінною рисою української історичної науки 
на нинішньому етапі, на мою думку, є пошук варіативності у 
дослідженні, висвітленні й потрактуванні історичного процесу. 
Причому мова йде не лише про тенденції загальноконцептуаль-
ного характеру.  Має місце повернення до класичних принципів 
побудови історичного контексту, за яким фактично побудовані 
національні історії всіх країн Західної і Центральної, частко-
во – Південної Європи. Під ними розуміємо вибудовування 
самого історичного процесу від локального до загального, від 
регіонального до загальнодержавного, від краєзнавчого до 
країнознавчого, а не навпаки, що має місце сьогодні значною 
мірою в українській класичній моделі національної історії, 
запропонованій ще М. С. Грушевським.

У контексті означеного особливої актуальності для концепту 
української національної історії набуває вивчення історій окремих 
країв, регіонів, до яких належить і Покуття: край пограниччя. Як 
і кожне порубіжжя, воно є контрастним, характерне поєднанням 
протиріч, слугує прикладом полікультурності й національно-
державної самоідентичності, міжнаціональної толерантності й 
локомотивом процесу національного самоусвідомлення.

Загальновизнаним є факт, що Покуття, як край, як окрема 
територіально визначена одиниця  згадується ще з кінця ХІV 
століття. Зокрема, чи не канонічним виглядає твердження про те, 
що вперше Покуття згадується у чолобитній грамоті молдавських 
бояр і господаря молдавської землі Штефана  датованій  1395 
роком [1, С. 119–120.]. Ця дата  фіксується як  перша літописна 
згадка про край. Однак Покуття як цілість було відоме ще до 
вказаного року і навіть ставало предметом угод сеньйориально-
фінансового  характеру. Так, польський король  Ягелло (відомий 
в українській історії під ім’ям Ягайло) у своїй грамоті від 1411 
року констатує тимчасову приналежність Покуття до володінь 
молдавського господаря і висловлює сподівання,  що поверне ці 
землі Польській короні. Цією умовою була сплата позики в тися-
чу рублів, під заставу якої ще молдавському господарю Петру і 
віддавалося Покуття. Сама “оборудка” була здійснена 1388 року, 
про що й стверджує Ягелло [6, С.128]. Таким чином,  цю дату і 
можна було б вважати першою писемною згадкою про Покуття. 
Зрештою,  більш ранніх писемних вказівок як прямого характеру, 
так і опосередкованих, поки що виявити не вдалося.

Не вдаючись до детального опису подій історичного характеру, 
що мали місце на Покутті в ХV – ХVI століттях, маю на меті 
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висловити кілька зауваг загальнотеоретичного, історіософського  
характеру. Вони дозволяють  грунтовніше осмислити феномен 
краю, як порубіжної, прикордонної  території, пограниччя. Мова 
йде, насамперед, про сприйняття і відтворення в наукових, літо-
писних, літературних та інших творах ментальної (індивідуальної 
і колективної) мапи Покуття.

Ще з часів античності поняття “цивілізаційності” й “культур-
ності” пов’язувалося з середземноморським півднем, а варвар-
ський, тобто малокультурний світ – з північчю. Однак європейці 
з  раннього середньовіччя перебирають на себе  дефінцію “куль-
турного світу”, функцію “цивілізаторської місії”, встановлюють 
власну лінію розподілу цивілізаційності на “північ” і тепер уже 
“малокультурний південь”.

В руських землях, до яких належало і Покуття, теж спостері-
гається трансформація самого сприйняття краю, його населення: 
від об’єкту, на якого спрямоване цивілізаторство, до складової 
суб’єкта, що поширює цивілізаційність.

Саме Покуття було найвіддаленішою на південному сході 
територією цивілізованої Європи (за польськими й українськи-
ми колективними ментальними мапами). Тодішнє Молдавське 
князівство не повною мірою належало до цього світу, саме було 
прикордонною територією, де відбувалися навіть збройні сутички 
на, щонайменше, двох площинах: “півночі” і “півдня”  та “Європи” 
і “Степу”. Останнє, як поняття гегографічно-територіальне, вклю-
чало в себе не лише степову частину Північного Причорномор’я, 
а й сучасні південні Київщину, Черкащину, Кіровоградську та 
Запорізьку області,  Донеччину і Луганщину.  До цього ж понят-
тя “Степу” відносили й Османську Порту, Кримсько-татарське 
ханство, залишки Золотої Орди на річках Дон і Волга.

 Виходячи з такої ментальної мапи, Молдавське князівство 
ставало межовою прикордонною територією між “цивілізованою” 
Північчю і Європою та “недоцивілізованим ” Півднем і “мало-
цивілізованим” Степом. Саме тому воно й несло на собі відбитки 
як однієї світоглядно-ідеологічної системи, так і іншої. Це про-
являлося в організації державно-політичного життя, культурному 
розвитку, формуванні й сповідуванні геополітичних стратегій, 
локально-територіальних та зовнішньополітичних пріоритетах.

У цьому контексті Покуття ставало першою територією, що 
межує з Модавським князівством як прикордонням цивілізова-
ного світу зі Сходом, Півднем і Степом. Таким чином воно само 
ставало прикордонням,  хоч і  так званого “другого рівня”.

На мою думку, покутська земля саме з такого погляду, мала 
різне значення в геополітичних доктринах, планах Польського ко-
ролівства, згодом – Речі Посполитої та Молдавського князівства. 
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Перше ставило собі за мету інкорпорувати край, включити його 
в повноцінну орбіту внутрішньо- і зовнішньополітичних процесів 
самого королівства. Друге, видається, прагнуло за рахунок По-
куття розширити локальні кордони пограниччя між описаними 
вище площинами, щоб полегшити для себе тягар основного борця 
зі східною і степовою експансією в Європу. Однак і Польське 
королівство, і Молдавське князівство були єдині у намаганні 
встановити свою владу в краї. Це природньо призводило до про-
тистояння між ними, до збройних сутичок і навіть війн періоду 
XV-XVI століть.  

Свої претензії на Галицьку землю включно з Покуттям Поль-
ське королівство стратегічно означило  ще у 40-х роках XIV  
століття. Через сорок років, у час європейської політичної кризи, 
викликаної смертю Людовіка І, королівство анексує цю територію. 
Водночас до Молдавського князівства відходять Шепеницька 
земля з містами Хотин, Хмелів, Цецина та прилеглими до них 
територіями. Тодішній молдавський господар Петро І Мушат, 
намагаючись закріпити ці землі за князівством, укладає 1387 
року угоду васальної залежності від польського короля. Необхід-
ною умовою дотримання такої угоди з боку польського монарха 
була гарантія ним недоторканості Молдавського князівства у 
його територіальних межах і військова допомога при потребі у 
боротьбі з уграми. До речі, ця угода фактично усувала підгрунтя 
для територіальних претензій двох держав щодо одна до одної, 
а також кілька раз була пролонгована[4, С.56].

У 30-60-х роках XV століття польсько-молдавські відносини 
характеризувалися певною нестабільністю. На початку цього пе-
ріоду молдавські владні мужі підтримали противника польського 
короля Володислава Ягайла князя Свидригайла, що був йому 
братом, навіть виступили збройно проти Польського королівства, 
але зазнали поразки від братів Бучацьких. Проте  у першій по-
ловині 60-х років молдавани зуміли закріпити за собою м. Хотин, 
територіально збільшивши власні володіння [8, С.28 ]. Це відбу-
лося за  владарювання Штефана Великого (Чел Маре).

Загалом підчас правління  цього молдавського господаря  
польсько-молдавська боротьба за впливи на Покуття розгортаєть-
ся найбільш динамічно. З 1457 по 1460 роки ним було здійснено 
п’ять каральних експедицій на південь Польського королівства з 
метою ліквідації  опонента. У 1468 році спеціальною угодою між  
Штефаном ІІІ і Казимиром IV поновлюється попередня домовле-
ність про відсутність територіальних претензій, а також недопу-
щення підтримки противників молдавського господаря. 1485 року 
у м. Коломиї між державами було підписано чергову військово-
політичну угоду, спрямовану проти Туреччини. Це свідчило про 
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налагодження добросусідських, 
союзницьких відносин між двома 
суб’єктами міжнародної діяльнос-
ті.  Однак уже через чотири роки 
король Казимир ІV Ягелло пору-
шує умови польсько-молдавської 
угоди, укладає сепаратний щодо 
князівства мир з Оттоманською 
Портою, визнає за нею володіння 
молдавськими територіями Кілією 
та Четатє Альба. Це зумовило 
вторгнення молдавських військ на 
Покуття 1490 року і встановлення 
там їхньої влади. 

У 1497-1499 роках між Поль-
ським королівством та Молдав-
ським князівством відбувалися 
тривалі бойові дії за Покуття, 
домінування в районі Середнього 
Подністер’я. Після поразок поль-
ських військ під Кодру Козміну-
луй, Ленцинештами, Чернівцями 
молдавські полки здійснюють 
агресію в Галичину, знищуючи і 
грабуючи польські опорні пункти 
- фортеці Теребовля, Бучач, Під-
гайці. Вістря наступу досягнуло 
Львова і було спрямовано знову на 
Покуття. 1499 року за посередни-
цтва угорського короля між поль-
ським королівством і Молдавським 
князівством було підписано мирну 
угоду, яка, однак, жодним чином 
не вирішувала проблеми Покуття. 
У 1502-1503 роках за Штефана 
Великого було здійснено ще одну 
спробу завоювання краю і підпо-
рядкування його Молдові. Воєнні 
дії тривали аж до 1509 року, вже 
за сина воєводи  Штефана – Бог-

дана ІІІ Кривого. 1518 року між країнами була підписана мирна 
угода, яка врегульовувала двосторонні відносини, але знову за-
лишала не вирішеною проблему Покуття.

Однією з останніх, найбільш значимою спробою завоювати По-

Молдавський князь Петро IV Рареш 
(1487-1546 р.р.). Фреска XVI ст. у 
церкві в Молдовіці

Коронний гетьман Ян Тарновський 
(1488-1561 р.р.) – переможець в 
Обертинській битві,  засновник  
Тернополя (Tarnopolis – “місто 
Тарновського”).
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куття, що відзначалася масштаб-
ністю військових дій і масовістю 
залучених військових підрозділів, 
стало вторгнення до краю молдав-
ського господаря, сина Штефана 
Великого Петра Рареша.  Однак у 
результаті цієї військової кампанії 
польські війська під керівництвом 
гетьмана Яна Тарновського завда-
ють нищівної поразки противнику 
біля сіл Гвіздець та Обертин у 
серпні 1531 року. Остання битва 
завдала не лише найбільшої по-
разки молдавській армії, а й стала 
остаточним поворотним пунктом 
повернення Покуття до складу 
Польського королівства, а згодом 
– Речі Посполитої. Більше того, 
програвши локальне протисто-
яння Польському королівству на 
Покутті, Молдавське князівство 
в кінцевому результаті втратило 
статус геополітичного гравця в 
Дністровсько-Дунайському регіоні 
та Центральній Європі загалом.

У другій половині ХVI століття 
Річ Посполита вже сама диктувала умови Молдавському кня-
зівству, утверджуючи силою меча вірних і покірних ставлени-
ків. Навіть спроба молдаван заручитись підтримкою козаків у 
протистоянні з польськими владними інституціями завершилася 
невдачею після того, як були придушені козацько-селянські по-
встання в Україні кінця XVI – початку ХVII  століть. 

Таким чином, Покуття у ХV – XVI  століттях  виступа-
ло як об’єктом, так і суб'єктом у боротьбі за домінування у 
Дністровсько-Дунайському регіоні, було основною територією 
у польсько-молдавському протистоянні. В результаті перемоги 
у ньому польського  державно-політичного чинника край став 
складовою Речі Посполитої, увійшов у орбіту її внутрішньопо-
літичнних процесів. Разом з тим, з ослабленням Молдавського 
князівства і попадання його у сферу впливу Трансільванії  і  
Мунтенії  (майбутньої Румунії) та Оттоманської Порти саме 
Покуття перетворюється на яскраво виражене прикордоння, на-
віть порубіжжя цивілізаційного характеру на початку модерної 
історичної доби.

Відновлений хрест та меморіальна 
дошка на полі Обертинської бит-
ви.  У 1931 р. під Обертином на 
місці польського табору з нагоди 
500-ліття перемоги в цій великій 
баталії встановлено високий за-
лізний хрест, котрий відновлено в 
наш час. 
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