
В історії українського козацтва молдавський 
напрямок військово-політичної діяльності протя-
гом другої половини ХVІ ст., а потім у добу На-
ціонально-визвольної війни українського народу 
середини ХVІІ ст. посідав важливе місце. Започа-
ткував цю молдавську політику князь Дмитро 
Вишневецький. Розглядаючи історіографічний 
аспект ролі Д.Вишневецького у міжнародних 
відносинах середини ХVІ ст., неможливо пройти 
повз його молдавський похід. Він схожий на ава-
нтюру та свідчить про те, якою невгамовною бу-
ла вдача князя. Роль Д.Вишневецького у молдав-
ських подіях 1563 р., обставини його походу не 
до кінця з’ясовані, і це питання потребує нового 
дослідження як в історичному, так і в історіогра-
фічному розумінні.  

Молдавський похід князя Дмитра знайшов 
певне відображення у працях відомих істориків 
ХІХ – початку ХХІ ст. В.Антоновича, 
О.Апанович, Д.Бантиш-Каменського, Л.Винара, 
В.Голобуцького, М.Грушевського, К.Гуслистого, 
М.Костомарова, П.Куліша, В.Луціва, 
М.Максимовича, М.Маркевича, Ю.Мицика, 
В.Сергійчука, Д.Яворницького, Н.Яковенко та 
інших. Так чи інакше вони торкалися дискусій-

них аспектів цього питання, але з історіографіч-
ної точки зору воно залишилося недослідженим. 
Деякі історіографічні елементи висвітлення мол-
давського походу Д.Вишневецького простежу-
ються у працях Л.Винара та В.Сергійчука, але 
цілісного погляду на історіографію цього питан-
ня вказані історики не давали, а отже, вона потре-
бує спеціального висвітлення. Метою цієї праці є 
комплексний історіографічний аналіз молдавсь-
кого походу князя Д.Вишневецького.  

Історичний екскурс у ті події засвідчує, що у 
Молдавському князівстві, яке у ХVІ ст. перебува-
ло у васальній залежності від турецького султана, 
йшла запекла боротьба за владу за участі місце-
вих бояр та різних міжнародних авантюристів. 
На початку 60-х років ХVІ ст. у цю боротьбу 
втрутився Гераклід Деспот – грек родом з 
о.Самос, який, спираючись на наймане військо та 
підтримку багатого польського шляхтича 
А.Ласького, завдав поразки попередньому госпо-
дарю Олександру ІV Лопушнянину і захопив 
престол (1563-1564 рр.) [1]. Гераклід мав євро-
пейську освіту і почав запроваджувати у молдав-
ських землях європейські звичаї, що викликало 
невдоволення серед місцевих бояр. Вони склали 
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змову, щоб усунути від влади Деспота й домови-
лися з Томшею, який у той час був довіреною 
людиною Геракліда та командував усіма молдав-
ськими військами. 

За цих обставин А.Ласький підмовив 
Д.Вишневецького до походу у молдавські землі, 
обіцяючи йому повний успіх. Цей похід розпоча-
вся влітку 1563 р. за участі 4 тис. козаків [2]. Але 
молдавська військово-політична ситуація була 
дуже мінлива, наповнена інтригами. Наступні 
події показали, що князь Дмитро потрапив у вир 
цих інтриг. Можна припустити, що молдавські 
бояри, запрошуючи його на господарський пре-
стол, перебували у безпосередньому порозумінні 
з Томшею і діяли за його дорученням. Останній 
заманив Д.Вишневецького у пастку і за нез’ясо-
ваних обставин схопив його, а потім відправив до 
Стамбула.  

Ці події знайшли широкий відгук в україн-
ській історіографії, викликали дискусію вчених. 
За версією Д.Бантиш-Каменського та 
М.Маркевича, старий та хворий князь Дмитро, 
повернувшись з Москви, втрутився в боротьбу за 
молдавський престол. Дослідники вважали, що ці 
наміри князя були мотивовані його честолюбст-
вом та прагненням до слави [3]. За образним ви-
словом Д.Бантиш-Каменського, Д.Вишневецький 
у гонитві за славою став “жертвою обману” [4].  

М.Максимович досить стисло висловився з 
цього приводу, констатуючи, що князь втрутився 
у боротьбу за обіцяну йому молдавську корону 
[5]. М.Костомаров помилково вважав, що 
Д.Вишневецькому вдалося оволодіти Молдавією. 
Незважаючи на цю фактичну неточність, допу-
щену істориком, необхідно відзначити його ціка-
ве спостереження про те, що похід князя Дмитра 
відкрив шлях іншим козацьким походам до мол-
давських земель [6]. 

П.Куліш досить докладно розглянув молдав-
ську справу Д.Вишневецького. Вчений зазначав, 
що на цю авантюру князя спонукало бажання 
господарювати у молдавських землях. Тому, на 
думку дослідника, Дмитро Іванович подався на 
береги Дністра і втрутився у боротьбу за владу, 
яка розпалилась між Гераклідом та Томшею. Од-
нак останній переміг і, захопивши 
Д.Вишневецького у полон, відправив його до 
Стамбула [7].  

Своєрідну трактовку цих подій висловив 
В.Антонович. Він указав, що Д.Вишневецький 
після повернення з Москви втратив князівську 
владу. Це для нього було “нестерпним”, і тому, 
на думку історика, він вирішив завоювати нове 
князівство в Молдавії [8]. Князя спонукала до 
походу думка отримати молдавську корону. Але 
молдавський похід історик помилково датував 
1564 р. Вчений звернув увагу на боротьбу двох 
претендентів на престол молдавського господаря 
Якова Василида, Геракліда та боярина Томші або 
Стефана ІХ. Саме в цю боротьбу втрутився 
Д.Вишневецький. Але він потрапив у полон до 

Томші і був переданий туркам, які його закатува-
ли [9]. Цю ж версію повторено у коментарях до 
українських народних історичних пісень [10].  

Д.Яворницький, пояснюючи мотивацію дій 
князя, патетично вказав, що імпульсом у цих 
справах став “дух героїзму”, який не згасав у кня-
зя, незважаючи на важку хворобу, яка зробила 
його дуже слабким. Історик звернув увагу на те, 
що А.Ласький, який підмовляв Д.Вишневецького 
на похід у молдавські землі, мав намір приєднати 
їх до Польщі, а князь, за словами вченого, 
“задумав нову справу: він наважився оволодіти 
Молдавією та стати її господарем”. 
Д.Яворницький вказував, що Д.Вишневецького 
покликала у Молдавію “партія волохів”, яка не 
бажала обрання Томші на господарський пре-
стол, обіцяючи його князю за умови, що той при-
сягне їй. Але Томша підступно захопив Дмитра 
Івановича у полон. Д.Яворницький так само, як і 
В.Антонович, допустив неточність у датуванні 
молдавського походу Д.Вишневецького, вказав-
ши 1564 р. [11]. 

А.Стороженко теж розглядав це питання, 
але вважав, що ця молдавська епопея почалась у 
серпні 1563 р. Вчений відзначив, що князь виру-
шив у похід з О.Лаським з метою допомогти Ге-
ракліду, який боровся за престол з Томшею. Але, 
за висловом історика, під впливом Томші 
Д.Вишневецький покинув А.Ласького, розрахо-
вуючи сам здобути господарську корону. Тоді 
віроломний Томша захопив князя у полон та у 
ланцюгах відіслав до Константинополя [12].  

М.Грушевський висвітлював питання у зага-
льному вигляді. Він зазначав, що 
Д.Вишневецького “звабив” А.Ласький до участі у 
“молдавській усобиці”. За словами історика, 
“серед сього замішання Вишневецькому подано 
надію ... на господарство”. Але самі молдавани 
не надали князю належної підтримки, і того роз-
бив Томша. Як і М.Костомаров, М.Грушевський 
вказав, що Д.Вишневецький своїм молдавським 
походом прокладав “дорогу для цілого ряду коза-
цьких ватажків, до Тимоша Хмельниченка вклю-
чно” [13].  

В. і Г.Лукомські описали ці події у надто 
загальному вигляді. Вони, як і М.Костомаров, 
зазначали, що князю вдалося посісти молдавсь-
кий престол, але він був віроломно захоплений 
турками та закатований. Коли це сталося, істори-
ки не повідомляють [14].  

А.Кащенко не погодився з твердженням, що 
Д.Вишневецький міг втрутитися в боротьбу за 
престол молдавського господаря, бо вважав, що 
для Дмитра Івановича важливою була лише боро-
тьба з турками і татарами. Історик також вважав, 
що загинув князь у 1564 р. [15].  

В.Голобуцький описав ці події без якихось 
коментарів. Він звернув увагу на те, що у Молда-
вії після того, як припинився рід господарів Дра-
гошів, протягом 50-х років ХVІ ст. відбувалася 
кривава міжусобиця між боярськими угрупован-
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нями за володіння престолом, а це викликало 
інтерес з боку польських та литовських магнатів. 
За версією автора “Запорозького козацтва”, 
Д.Вишневецький на пропозицію А.Ласького по-
годився втрутитися у цю боротьбу спочатку на 
боці одного з претендентів на молдавське госпо-
дарство – Геракліда, а потім піддався спокусли-
вому запрошенню іншого пошукувача молдавсь-
кого престолу – Томші. Князь вирушив зі своїм 
загоном до Сучави і потрапив у засідку, влашто-
вану підступним боярином [16].  

У своїй останній праці В.Голобуцький під-
креслив, що, повернувшись в Україну, 
Д.Вишневецький вирішив продовжити боротьбу 
проти Туреччини. Для здійснення цієї мети він 
обрав Молдавію, яка на той час відігравала важ-
ливу роль, оскільки була буфером у відносинах 
Польсько-Литовської держави з Оттоманською 
імперією. Як зазначав історик, князь на власний 
розсуд, не підтриманий польсько-литовським 
урядом, втрутився в молдавські справи. Спочатку 
він надав допомогу Геракліду, а потім перейшов 
на бік його суперника Томші, який пообіцяв 
Д.Вишневецькому трон, але потім зрадив його. У 
цій боротьбі загін князя потерпів поразку [17]. 

О.Апанович зазначила, що: група бояр за-
просила Д.Вишневецького на молдавський трон. 
Дослідниця висловила припущення, що князь 
претендував на престол господаря Молдавського 
князівства, маючи на меті звільнити його від ту-
рецької васальної залежності [18]. 

Цікаву в історіографічному розумінні думку 
висловив А.Лотоцький. На погляд історика, у 
голові Д.Вишневецького роїлися державотворчі 
мрії. Вчений вважав, що князь Дмитро мріяв від-
новити державу св. Володимира, і тому вів боро-
тьбу з татарами, щоб зайняти Крим та відновити 
Тмутараканську державу. Відбудовувати Київсь-
ку державу він почав з Молдавії [19].  

Л.Винар, спираючись на різноманітну дже-
рельну базу, на праці зарубіжних істориків, дета-
льно розглянув історичні обставини, пов’язані з 
молдавським походом князя Д.Вишневецького, 
аналізував гостру політичну боротьбу, яка розго-
рілася у Молдавському князівстві на початку 60-
х років ХVІ ст. Історик вважав, що знайомий 
Д.Вишневецького багатий польський шляхтич 
А.Ласький намовляв князя силою захопити гос-
подарський престол Молдавії. На думку вченого, 
у зв’язку з цим перед Д.Вишневецьким 
“розкрилися нові обрії для реалізації його полі-
тичних планів”. Князь, за словами Л.Винара, ба-
чив у цій “складній політичній міжнародній ситу-
ації одинокий вихід, що міг стати поштовхом для 
створення нової протитурецької і протитатарсь-
кої сили на Сході Європи” [20].  

Л.Винар проаналізував мотивацію молдав-
ської політики Д.Вишневецького. Історик вва-
жав, що це було “стратегічно-політичне опану-
вання Молдавії, в якій проживало чимало україн-
ського населення”. Історик звернув увагу на тісні 

історичні зв’язки, які пов’язували Україну з мол-
давськими землями. Вона, за словами вченого, як 
і Крим, стала “лицарською школою для українсь-
кого козацтва”. Ставши господарем незалежної 
від турецького протекторату Молдавії, князь 
Дмитро міг контролювати степ і не допускати 
татар до наїздів на Поділля. Цей похід виразно 
вказував на постання нової політичної сили на 
Сході Європи – українського козацтва. 
Д.Вишневецький був першим претендентом на 
престол молдавського господаря з числа україн-
ських князів [21].  

Учений розглянув кілька версій розвитку 
молдавських подій 1563 р. За однією з них, під-
ступний Томша інтригував як проти Геракліда, 
так і проти Д.Вишневецького, налаштовуючи їх 
один проти одного. Молдавські бояри, які знахо-
дилися у змові з Томшею, запропонували князеві 
престол господаря. У той же час Томша брехливо 
доповідав Геракліду про грабежі та руйнування, 
які ніби-то чинили війська Д.Вишневецького. 
Скориставшись зручними обставинами, Томша 
переманив на свій бік молдавське військо і, спи-
раючись на нього, спочатку розбив Геракліда, а 
потім – військо хворого Д.Вишневецького, який 
перебував біля Сучави [22].  

З хроніки М.Бєльського постала дещо інша 
версія. Томша домовився з князем Дмитром, що 
вони зустрінуться біля р.Серет, де бояри скла-
дуть йому свою присягу. Д.Вишневецький дові-
рився, переходив міст на Сереті з нечисленним 
військом. Скориставшись із того, Томша легко 
розбив козаків. Напад був зовсім несподіваний, і 
козацькі загони не могли довго чинити організо-
ваний опір. Хворий, немічний князь 
Д.Вишневецький був захоплений у полон. 

За відомостями з італійського анонімного 
джерела, які також використав Л.Винар, хоча 
вважав їх недостатньо достовірними, князеві по-
сланці молдавських бояр переказали, що він запі-
знився, оскільки вони вже обрали нового госпо-
даря. Через це князеві радили повернутися додо-
му. Це обурило Д.Вишневецького, і він, незважа-
ючи на своє менше числом військо, вирішив рап-
тово напасти на молдаван. Але напад був невда-
лий, а князь, рятуючись від ворога, спробував 
сховатися у лісі [23].  

Л.Винар при висвітленні цих подій більше 
довіряє сучасним молдавським джерелам, які 
вказували, що Д.Вишневецький, не сподіваючись 
жодного нападу, їхав з козацьким військом при-
ймати присягу вірності від молдавських бояр, але 
був підступно захоплений у полон Томшею [24]. 
Історик навів ще кілька версій щодо полонення 
князя [25]. Вчений фактично обмежився викла-
дом різних варіантів висвітлення молдавських 
подій 1563 р., але, враховуючи велику суперечли-
вість відомостей, які подають джерела, власну 
думку він не висловив. 

За версією В.Луціва, волохи подали 
Д.Вишневецькому надію, що він зможе посісти 
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молдавський трон. На думку історика, це імпону-
вало Байді, бо тепер він міг здійснити ідею ство-
рення Української держави. “Байда-
Вишневецький діяв у тому напрямку, щоб очис-
тити південь аж до Чорного моря, приєднати Мо-
лдавію і створити могутню Українську самостій-
ну козацьку Державу” [26].  

Н.Полонська-Василенко стверджувала, що 
Д.Вишневецький як онук Стефана прагнув звільни-
ти Україну, Молдавію, Волощину з-під польського 
та турецького панування [27]. О.Субтельний вва-
жає, що молдавський похід був фатальною помил-
кою князя, оскільки молдавани його зрадили і він 
опинився в руках турок та був страчений [28].  

Сучасні українські історики також не раз 
зверталися до висвітлення цього питання, розгля-
даючи його з різних сторін. В.Сергійчук присвя-
тив окремий розділ своєї ґрунтовної розвідки 
аналізу останнього походу Д.Вишневецького. 
Історик здійснив власне дослідження цього пи-
тання, розглядаючи “український зміст молдавсь-
кого проекту” [29]. Вчений погоджується з дум-
кою тих дослідників, які вважають, що 
“честолюбні плани Вишневецького щодо ство-
рення сильного державного організму за рахунок 
українських, молдавських та литовських зе-
мель ... у цій ситуації здавалися йому такими реа-
льними, що він погодився прибути до Молдавії”. 
Мотивуючи дії Д.Вишневецького, історик вказав, 
що той хотів використати молдавські події для 
того, щоб “спробувати об’єднати всі антитурець-
кі сили”. Очевидно, він розраховував на те, що, 
ставши на чолі запорізьких та донських козаків, 
отримає також підтримку з боку місцевого право-
славного населення і “покладе край ординській 
агресії у Північному Причорномор’ї” [30].  

Розглядаючи конкретні обставини молдавсь-
кого походу Д.Вишневецького, В.Сергійчук за-
значив, що “шукач пригод” А.Ласький хотів по-
мститися Геракліду, який відібрав у нього пода-
ровані раніше володіння і підбив князя Дмитра 
на похід у Молдавію. Останній пристав на цю 
пропозицію і набрав п’ятитисячний загін козаків 
та поляків для реалізації військово-політичних 
планів у Молдавії. Вступивши на землі Молдав-
ського князівства, Д.Вишневецький отримав від 
місцевих бояр пропозицію зайняти господарсь-
кий престол, а для цього без затримки і не турбу-
ючись про військо рухатися до Сучави [31]. Але 
Томша, не бажаючи допустити князя до Сучави, 
влаштував засідку для його нечисленного загону 
козаків, завдяки великій кількісний перевазі роз-
бив їх і захопив Д.Вишневецького у полон [32].  

С.Леп’явко вважає, що сімейна традиція 
Вишневецьких, які нібито мали родинні зв’язки з 
молдавським господарем Стефаном Великим, 
спонукала Д.Вишневецького до того, щоб вважа-
ти свої права на молдавський престол не менш 
обґрунтованими, ніж права інших претендентів. 
Через це, на думку історика, князь втрутився у 
боротьбу за владу у Молдавському князівстві, 

але там він став жертвою підступних дій Томші, 
який позбавився небезпечного конкурента і сам 
став господарем. Підбиваючи підсумок, дослід-
ник зазначив, що цей молдавський похід мав для 
козацтва символічне значення. Трагічна загибель 
князя показала всю небезпечність втягування 
козацтва у заплутані справи, пов’язані з молдав-
ським престолом. Томша був страчений у помсту 
за смерть Вишневецького [33].  

Н.Яковенко, спираючись на свідчення вір-
шованої елегії Йогана Зоммеля, яку вважає до-
стовірним джерелом, уточнила деякі деталі мол-
давських подій 1563 р. Дослідниця зазначила, що 
князя як родича молдавських господарів було 
запрошено на молдавський престол одним “з бо-
ярських протиборчих угруповань”. Місце остан-
нього бою Д.Вишневецького Н.Яковенко визна-
чила під Верчиканами, поблизу Сучави. Там на-
прикінці серпня 1563 р. козаки за ймовірної під-
тримки місцевого люду спочатку перемагали 
противника, але потім були розбиті переважаю-
чими силами Томші. Після короткочасного ув’яз-
нення князя у Сучавському замку його відіслали 
до турецької столиці [34]. Так чи інакше цього 
питання торкалися також Ю.Мицик, С.Борисов, 
А.Денисенко, Т.Чухліб та інші сучасні історики.  

Аналіз подій молдавського походу князя 
Д.Вишневецького показує, що з його боку це була 
військово-політична авантюра, у яку він дозволив 
себе втягти. Очевидно, при цьому він керувався і 
особистими, і більш широкими військово-
політичними планами. Відомий сумний фінал мо-
лдавського походу Д.Вишневецького, який закін-
чився невдачею, підступним арештом князя та 
його стратою у Стамбулі. Таким чином було усу-
нуто ненависного для правлячих кіл Туреччини та 
Криму борця проти їх агресивної політики. На це 
вказувала більшість вітчизняних дослідників.  

Історіографічний аналіз молдавської політи-
ки князя Д.Вишневецького свідчить про те, що 
висвітлення цих подій істориками наповнене су-
перечностями. Це пов’язано з недостатністю 
джерельної бази, суб’єктивністю багатьох дже-
рел. В історичній літературі виділилось кілька 
аспектів, які розглядали вчені. Значну увагу до-
слідники приділили питанню мотивації молдав-
ської політики князя. На думку Д.Бантиш-
Каменського та М.Маркевича, втручання у дина-
стичне протистояння за молдавський господарсь-
кий престол було мотивоване честолюбством 
Дмитра Івановича, його прагненням до слави. На 
наміри князя здобути господарський престол вка-
зували Д.Бантиш-Каменський, М.Маркевич, 
М.Максимович, Д.Яворницький, А.Стороженко, 
М.Грушевський, М.Аркас. М.Костомаров висло-
вив помилкове припущення, що князь утвердився 
на молдавському престолі. А.Кащенко не пого-
джувався з думкою про претензії князя на пре-
стол у Молдавії, бо вважав, що головною метою 
для Дмитра Івановича була боротьба з турками та 
татарами.  
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Протягом ХХ ст. в українській історіографії 
утвердилася думка про державотворчі мотиви 
молдавської політики Д.Вишневецького. На цьо-
му наголошували А.Лотоцький, Л.Винар, 
В.Луців, Н.Полонська-Василенко, В.Сергійчук, 
С.Борисов. Історики також вказували на особисті 
мотиви князя щодо його претензій на молдавсь-
кий престол, підкреслюючи його родинні зв’язки 
з молдавськими господарями (Л.Винар, 
В.Сергійчук, Н.Яковенко).  

В.Голобуцький та О.Апанович висловили 
думку про антитурецькі наміри молдавського 
походу Д.Вишневецького. На думку Л.Винара та 
В.Сергійчука, молдавська політика 
Д.Вишневецького була спрямована на створення 
державного об’єднання для боротьби проти Туре-
ччини та Криму. В.Луців указав на антитатарські 
плани Д.Вишневецького, які проявилися в його 
молдавській політиці.  

Н.Полонська-Василенко пов’язувала мол-
давський похід 1563 р. з прагненням князя Дмит-
ра звільнити Україну та Молдавію від польського 
та турецького панування. С.Борисов вважає, що 
Д.Вишневецький, оволодівши Молдавією, нама-
гався визволити Україну.  

По-різному, залежно від джерельної бази, 
висвітлювали історики конкретні події молдавсь-
кого походу Д.Вишневецького. У працях 
В.Антоновича, Д.Яворницького, А.Кащенка та 
деяких інших істориків помилково визначалася 
дата молдавського походу Д.Вишневецького 
(1564 р.). Але протягом ХХ ст. в історичній літе-
ратурі було уточнено це датування (1563 р.). Ва-
жливо відзначити спостереження М.Костомарова 
та М.Грушевського про те, що молдавська полі-
тика Д.Вишневецького відкрила шлях для пода-
льших козацьких походів у молдавські землі. 
Хоча, з іншого боку, варте уваги також застере-
ження С.Леп’явка стосовно небезпеки, яку стано-
вило втягування козаків у заплутані справи боро-
тьби за молдавський престол. Найбільш грунто-
вно молдавську політику князя Д.Вишневецького 
розглянули Л.Винар та В.Сергійчук. Проте навіть 
вони не поставили крапку в цьому питанні. По-
трібно продовжити дослідження цієї наукової 
проблеми, проаналізувавши достовірність відо-
мих джерел та залучивши нові матеріали.  
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