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Королівська атака
У жовтні 1674 р. новообраний польський 

король Ян ІІІ Собєський розпочав активні 
бойові дії проти турків. Уже два роки тривала 
війна з Османською імперією, а лише міся-
цем раніше велика турецька армія відійшла з  
території України, залишивши свої гарнізони 
в кількох містах. Король був переконаний, що 
наступного року турки знову здійснять похід, 
тож вирішив, скориставшись догідною ситуа-
цією, позбавити султана захоплених плацдармів. 
Після військової ради, яка відбулася в Золочеві 
на Львівщині 24 жовтня 1674 р., польський 
король разом із військом вирушив на Поділля.

Спочатку бойові дії розвивалися для Речі 
Посполитої успішно. Упродовж місяця коро-
лівські війська взяли Бар, Брацлав, Вінницю, 
Немирів та Кальник і блокували турецький гар-
нізон у Кам’янці-Подільському, єдиному місті, 
яке залишалося на Поділлі в турецьких руках. 

Ян ІІІ Собєський уже збирався перене-
сти бойові дії на територію ворога за Дунай.  
Однак усе змінилося впродовж кількох днів. 
Наприкінці листопада 1674 р. литовський вели-
кий гетьман Міхал Пац, що давно належав до 
недоброзичливців та заздрісників короля, забрав 
підвладні йому сили і пішов з України в Литву. 
На Поділлі залишилася тільки невелика частина 
литовських військ під командуванням литов-
ського польного гетьмана Міхала Казимира 
Радзивіла. Тоді ж Собєський зрозумів, що допо-
моги від москалів, на яку розраховував, він не 
отримає. Єдиним союзником короля в Україні 
лишився могилівський полковник Остап Гоголь. 
Подальший наступ на турків довелося відкласти.

Навесні 1675 р. турки та їхні союзники татари 
почали контрнаступ, і король змушений був від-
вести свої війська з більшості захоплених мину-
лої осені територій. У містах Поділля залишили-
ся тільки невеликі польські гарнізони. Загалом 
лінією оборони мала стати лінія Бердичів–Лю-

бар–Лабунь–По-
лонне–Костян-
тинів–Красилів–
Бар–Могилів . 
На ділянці Па-
волоч–Могилів 
мали обороня-
тися козаки пол-
ковника Остапа 
Гоголя,  яко го 
король призна-
чив наказним 
гетьманом.

Тим часом та-
тари, які в берез-
ні 1675 р. вий шли 
з Криму, почали 
збиратися біля 
Гусятина, який захопили в травні. Хан Селім 
Гірей влаштував свою ставку в Чорному Ост-
рові на Південному Бузі (тепер однойменне 
смт  Хмельницького району Хмельницької 
області). Сучасники обраховували кількість 
татарських сил, що прийшли до України, у 
60 тисяч, хоча трапляються й інші оцінки, аж 
до 100 тисяч. Польський шляхтич Миколай 
Ємйоловський уважав, що ординців зібралося 
близько 60 тисяч. На зустріч із татарами з-за 
Дністра наприкінці червня 1675 р. вирушив ту-
рецький корпус силою 40 тисяч під командуван-
ням Ібрагіма Шишмана на прізвисько Товстун, 
який доводився султанові зятем. У турецькому 
війську було 10 тисяч яничарів і 50 гармат, 
решту складали кіннота та допоміжні підроз-
діли. Турки переправилися через Дністер біля 
Тягині й повільно рухалися на північ. 

Отримавши відомості про сили ворога, 
Ян ІІІ Собєський вирішив змінити початковий 
план кампанії. Зважаючи на те, що стримати 
100-тисячне турецько-татарське військо не було 
можливості, король постановив розподілити свої 
сили так, аби виснажити ворога ще до початку 
головної битви. Шпигуни доносили, що турки та 

Остап Гоголь 
Невідомий художник,XVIII ст.
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орда підуть на Львів, тому саме тут король запла-
нував влаштувати голов ну баталію. 10 липня 
1675 р., перебуваючи у Яворові, король видав 
наказ з диспозицією оборони столиці Руського 
воєводства. Згідно з цим наказом, на схід від 
Львова визначалися три райони оборони. Роз-
ташовані в цих районах сили мали на якийсь час 
затримати ворога, а згодом відступити. Одним із 
центрів оборони мав стати Золочів з військами 
під командуванням руського воєводи Станіслава 
Яна  Яблоновського. У розпорядженні воєводи 
було понад 3,5 тисячі війська, здебільшого кін-
ноти. На лівому крилі між Олеськом та Буськом 
стояв двотисячний загін кінноти під коман-
дуванням коронного гетьмана Дмитра Юрія 
Вишневецького. Правий фланг на лінії Голо-
гори–Поморяни–Бережани прикривало понад 
2 тисячі воїнів хорунжого Миколая Сенявського. 
Крім цього, менші гарнізони були розташовані 
в Підгайцях (летичівський стольник Станіслав 
Маковецький), Збаражі (полковник Десот) та 
Теребовлі (капітан Ян Самуель Хшановський). 
Сам король Ян ІІІ Собєський готувався зустріти 
ворога під Львовом. 

Підрозділам, які залишилися в тилу воро-
га, король наказав збиратися в Меджибожі, 

Костянтинові й 
Красилові. Ян ІІІ 
Собєський пла-
нував, що у ви-
падку наступу 
на Львів Вишне-
вецький, Ябло-
новський та Се-
нявський поволі 
відсту патимуть, 
відповідно, на 
Жов кву, Буськ 
і Свірж, а сили 
сєрадського під-
чашія Анджея 
Моджейовсько-
го і писаря львів-

ської землі Міхала Флоріяна Жевуського, нав-
паки, натискатимуть на татар з тилу. Таким 
чином ворог мав би опинитися в “такій тісно ті, 
неначе оточений, як в облозі, і не оглядиться, 
при ласці Божій, як сам ся зруйнує. А й ми не 
дармуємо, а потужний фронт від Львова з гусарії 
та різних реґіментів готуємо […] Скільки лісів, 
стільки буде селянства і засідок, а отже, й могил 
неприятеля”, – писав у одному з листів король. 

Тривалий час обидві сторони не поспішали 
ризикувати, а лишень обмінювалися листами, 
в яких запевняли одна одну про бажання миру. 
Листи возили посланці, один із яких передав 
руському воєводі Станіславові Яну Яблонов-
ському подарунок від його знайомого татарина. 
Ординець переслав воєводі коштовний позоло-
чений колчан зі стрілами. У відповідь Станіслав 
Ян Яблоновський вислав татарському вельможі 
гарно вироблене дороге сідло. У польському вій-
ську жартували, що подарунок мав приховане 
значення. Оскільки під час походу татари спали, 
поклавши голову на сідло замість подушки, 
подарунок мав би виглядати як заохочення до 
відпочинку, спокою та миру.

Остаточний план було затверджено на вій-
ськовій нараді 15 липня 1675 р. у Яворові. 
18 липня Ян ІІІ Собєський урочисто прибув до 
Львова. Місто привітало його артилерійським 
салютом. Ще того самого дня король особисто 
оглянув хід робіт на спорудженні великого 
укріпленого табору східніше Львова. Табір 
розтягнувся впоперек Глинянського шляху між 
костелами св. Антонія і свв. Петра та Павла 
(тепер церква). При земляних роботах було 
використано старі укріплення, що походили із 
часів короля Владислава IV. Оборонні укріп-
лення розтягнулися від Піскової гори на півночі 
до “Рур” (теперішньої вул. К. Левицького) на 
півдні. На Пісковій горі влаштовано спосте-
режний пункт, який давав огляд майже на 
20 кілометрів удалину. 

Було налагоджено кур’єрську службу. Гінці, 
котрих висилали зі Львова, мали запасних 

Татарський лучник 
Вацлав Павлішак, 1889 р.
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коней, завдяки чому могли долати до 130 кіло-
метрів на добу. Завдяки цьому рапорти із Золо-
чева потрапляли до Львова за 12 годин, а з 
Бережан – усього протягом 16 годин. 

Будівництво табору просувалося дуже швид-
ко, однак формування підрозділів спіткало по-
важні труднощі, оскільки бракувало рекрутів. 
31 липня завершувалася “чверть” – квартальний 
період, на який було винайнято на службу вій-
сько. Потрібно було знову платити солдатам, а 
грошей на це бракувало.

28 липня король з сумом писав зі Львова 
до дружини, що добровольців немає, ніхто 
не дбає про публічну справу, а всі лише про 
себе піклуються: “Чим кому ліпше живеться 
у цій вітчизні, тим той менше для неї чинить”. 
Ян ІІІ Собєський писав, що замість того щоб 
іти на війну, одні тікають за Віслу, а інші аж 
до Ґданська. На початок серпня вдалося скли-
кати лише три тисячі осіб. Серед тих військ, 

що вже вдалося зібрати, порядку було мало: 
гроші в скарбниці закінчувалися, а жолдацтво 
погрожувало розійтися, щойно їм перестануть 
платити. Скрушно жаліючись дружині, король 
писав: “Одна ж моя голова нещасна, певно, 
цьому всьому вже не дасть ради”. 

Тим часом на початку липня турки під ко-
мандуванням Ібрагіма Шишмана з’єдналися 
з ханським військом біля Манячина. Звідтіля 
турецько-татарське військо пішло на Галичи-
ну. 27 липня війська Шишмана взяли Збараж 
разом із міським замком, як доносили Со-
бєському шпигуни, “через зраду місцевого 
хлопства”. З-під Збаража татари розпустили 
чамбули ловити ясир, а саме місто дощентно 
спалили. Окремі татарські ватаги доходили аж 
до Володимира на Волині та Полісся. На Покутті 
ординці захопили Войнилів, де саме відбувався 
ярмарок. Багато людей татари повбивали, а ре-
шту забрали в ясир. Незважаючи на відважну 

двотижневу оброну, турки 
здобули Микулинці. Зате 
зуміли відбитися Заложці. 
Згодом з’явилася легенда, 
що турки відмовилися від 
штурму міста через пога-
ний знак, котрий з’явився 
під час магічного ритуалу, 
що здійснювали у своєму 
таборі яничари перед боєм.

12 серпня у Львові отри-
мали повідомлення про 
те, що “великі орди” татар 
бачили всього за милю 
від Золочева і що “татари 
всі містечка та села, їдучи 
від хати до хати, дощенту 
палять”. Від полонених 
татар нібито стало відомо, 
що біля Збаража відбу-
лася якась нарада вищого 
турецького і татарського 
командування, однак про 

Обоз 
Юзеф Брандт, бл. 1910 р.
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що там говорили, залишилося для львів’ян та 
короля, звісно ж, таємницею.

Тим часом ситуація в королівському таборі 
під Львовом дещо покращилася. Загальна кіль-
кість зібраних вояків сягнула 6 тисяч. Най-
більшу бойову вартість мали 14 гусарських 
корогв панцерної важкої кінноти. Крім гуса-
рії, були ще козацькі, волоські та драгунські 
корогви, а також піхота. 

22 серпня з коша, що розташувався між 
Зборовом і Озерною, Ібрагім Шишман вислав 
20-тисячний татарський загін під команду-
ванням ханських братів Сафа та Аджи Гіреїв. 
Перший із братів мав титул нураддин-сул-
тана, себто офіційно був визначений як другий 
спадкоємець хана (після калги). Форсованим 
маршем, майже не зупиняючись, брати повели 
військо до Львова. Татари планували захопити 
зненацька королівський табір і спробувати 
знищити розташовані в ньому польські війська. 
Після цього татари хотіли продовжити марш 
на захід. Кінцевим пунктом рейду визначено 
Люблін. Польська розвідка помилилася, пові-
домивши короля, що в похід пішла ціла орда. 

Уже 23 серпня до Львова прибули гінці, що 
привезли татарських полонених, яких загін 
полковника Мйончинського схопив поблизу 
Унева. Гінці попередили, що татари швидким 
темпом ідуть до Львова Глинянським трактом. 
Уранці в суботу 24 серпня Мйончинський зі 
своїм загоном прибув до Львова. Попереднього 
дня на північ від Гологір він мав сутичку з 
татарами й узяв ще кількох язиків.

Обминувши Золочів, у суботу 24 серпня 
татари підійшли до Львова. Цілий ранок цього 
дня король просидів на Пісковій горі. День був 
винятково погідним, на чистому небі не видніло 
жодної хмарки. Неподалік від королівського 
спостережного пункту пролягав Глинянський 
тракт. Дорога тягнулася узгір’ям, і з рівнини, 
якою йшли татари, на шлях можна було підня-
тися лише двома ярами, порослими деревами 
й кущами, які врізалися в узгір’я навпроти 

Лисиничів. Ян ІІІ Собєський припускав, що 
татари підійдуть до Львова рівниною і саме 
біля Лисиничів спробують прорватися на Гли-
нянський тракт, щоб по ньому налетіти на 
королівський табір. Атака на місто з інших 
напрямків була малоймовірною: з півночі та 
заходу Львів прикривали багновиння долини 
Полтви, а на півдні, куди довелося б іти через 
Винники та Бібрку, місцевість була сильно 
порізана ровами та пагорбами. На цих напрям-
ках татарська кінота не могла б розгорнутися 
широкою лавою, а отже, й втрачала головну 
перевагу – навальність наступу.

Близько 10-ї години ранку на обрії з’явилися 
дими пожеж. Ще через дві години розвідка 
повідомила, що татари справді йдуть долиною 
Полтви паралельно до Глинянського тракту. 
Ще раз оглянувши панораму, що відкривалася 
з Піскової гори, Ян ІІІ Собєський остаточно 

Ян III Собєський 
Ян Тріціус, 1676 р.
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утвердився в плані битви й роздав необхідні 
накази. 12 корогв панцерної гусарії (понад 
1200 осіб) король вислав на Глинянський тракт, 
де ці сили розташувалися фронтом до Лиси-
ничів. На схилах першого із ярів біля лиси-
ницької корчми розмістилася піхота (180 осіб), 
а поблизу – три волоські корогви легкої кінноти 
(близько 200 вершників) з кількома гарматами. 
Командувати позицією довірено коронному 
стражнику Стефанові Бідзінському та Єро-
німові Авґустові Любомирському. Дорогу на 
Бібрку прикривав швагро короля, литовський 
польний гетьман Міхал Казимир Радзивіл 
з вісьмома сотнями легкої кавалерії. З боку 
Збоїщ дугою аж до Знесіння стояли дві гусар-
ські корогви – Миколая Сенявського та Яна 
Мишковського (разом 196 вершників). З цієї 
позиції чати вислано аж за Збоїща. Дорогу на 
Винники з незначною кількістю піхоти при-
кривав генерал-майор Кшиштоф Корицький. 
Основна частина піхоти та драгунів залишалася 
як резерв у таборі.

Король припустив, що головний бій роз-
гориться біля ярів, через які татари спробують 
прорватися з долини Полтви на Глинянський 
тракт. Схили першого яру (завширшки заледве 
50 м) зайняла піхота, а на узгір’ї встановлено 
гармати. У другому яру, що був ближче до міста, 
позиції не влаштовували, через нього король 

планував у випадку потреби швидко ви-
вести в долину Полтви зосереджені на 
Глинянському тракті війська. Долина 
Полтви навпроти Лисиничів мала ши-

рину всього 300 ме-
трів. На півночі її 
обмежував дубо-
вий гай, на узліссі 
якого було кілька 
боло тистих ка-
лабань, а на пів-
дні  – стрімкі 

схили гряди. 
Король пла-

нував втягнути татар у бій в яру, а тоді, вивів ши 
через другий яр у долину річки кінноту, вдарити 
нападникам у фланг.

Саме в той час, коли польські війська по-
чали займати визначені їм позиції, чисте небо 
заволок ли чорні грозові хмари. Несподівано 
вдарила сильна злива з градом. Татари, що саме 
минали Шляхетську Білку за 14 кілометрів від 
Львова, сприйняли цю зливу як злий знак. Сафа 
Гірей поділив свої сили на дві частини. 10 тисяч 
пішло вперед, а ще стільки ж трохи відстало, щоб 
лишитися в резерві. Не сповільнюючи темпу, та-
тари підпалили на ходу Миклашів і Кам’янопіль 
і близько 3-ї години пополудні широким клином, 
спрямованим вістрям до Львова, підійшли до 
першого яру навпроти лисиницької корчми. Не-
великі татарські загони кинулися до Кривчиць 
і Збоїщ. Король правильно оцінив, що ці сили 
мають завдання лише відвернути увагу захис-
ників міста від місця головного удару.

Щойно татарська колона почала втягуватися 
до першого яру поблизу лисиницької корчми, 
як її привітала густим мушкетним вогнем роз-

Єронім Авґуст Любомирський 
Войцех Ґерсон, 1860-ті рр.
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сипана по схилах піхота Стефана Бідзінського. 
Ховаючись у густих чагарниках і за деревами, 
якими поросли схили яру, солдати безперервно 
вели вогонь. Гармати на узгір’ї вдарили картеччю. 
Зазнавши перших втрат, татари відступили. 
Далі в атаку кинувся один чамбул. Незважаючи 
на нищівний вогонь, під градом картечі і куль 
татари чвалом пролетіли яр і вихопилися на 
Глинянський тракт, де зразу ж підпалили корчму. 
На татар, що прорвалися через яр, кинулися 
волоські корогви під командуванням Єроніма 
Авґуста Любомирського. Після короткої сутички 
татар прогнали назад у яр. Нападникам довелося 
вже вдруге під вогнем долати шлях, яким вони 
щойно наступали. Після цієї атаки на якийсь 
час настало затишшя. Лише поодинокі верш-
ники викликали на двобій ворога. Кожна зі 
сторін пильно стежила за двобоями, вигуками 
захоплення вітаючи успіхи своїх герцівників. 

У цей момент король отримав рапорт, що 
з боку Бібрки місту нічого не загрожує. Ян ІІІ 
Собєський послав Радзивілові наказ негайно 
повертатися з усіма його силами на Глинянський 

тракт. Зважаючи на те, що бій мав відбутися 
на невеликому обмеженому просторі, король 
наказав гусарам віддати свої довгі списи слугам, 
а взамін озброїтися зручнішими короткими 
козацькими списами. Обозну челядь з гусар-
ськими списами, які можна було впізнати зда-
лека по характерних прапорцях нижче вістря, 
послали на заросле лісом узгір’я між двома 
ярами. Для того щоб створити враження, ніби 
там стоять великі сили, у землю повстромлю-
вали запасні гусарські списи, так щоб їх верхівки 
було видно понад хащами. Побачивши появу 
в тилу польської позиції нового загону, татари 
не відважилися продовжувати атаку.

Близько 5-ої пополудні надійшов Радзивіл. 
Загальні сили, які король міг використати для 
наступу, склали 2200 вершників, не рахуючи 
гусарської челяді. Основну ударну силу склали 
понад 1400 гусарів. У тому місці, де зараз про-
лягає дорога до Кривчиць, король вивів через 
другий яр своє військо в долину Полтви. Кіннота 
вишикувалася в глибоку та вузьку по фронту 
колону. Вузький простір, на якому мала відбутися 
битва, зводив нанівець чисельну перевагу татар, 
котрі не могли ані обійти противника із флангу, 
ані належним чином розгорнути свої сили.

На королівський сигнал збита маса вершни-
ків з бойовим кличем “Ісус – Марія!” рушила в 
атаку. Вів гусарію в атаку сам Ян ІІІ Собєський. 
Поволі розганяючись, неначе важкий поршень, 
вершники набирали все більшої швидкості. 
Татари випустили хмару стріл, поранили кіль-
канадцять коней, проте більшість вершників 
продовжила атаку в повному порядку. Наче 
сталевий молот, колона важкої кінноти вдарила 
в збиту масу татар. Татари, що стояли спереду в 
першій лінії, спробували прийняти атакуючих 
на списи, але важкі й великі коні гусарів зім’яли 
оборонців. На обмеженому відтинку татари не 
змогли реалізувати своєї чисельної переваги. 
З боку яру атаку підтримали волоські корогви. 
Після півгодинної запеклої рубанини татари 
почали тікати. 

Міхал Казимир Радзивіл 
Войцех Ґерсон, 1860-ті рр.
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Королівське військо переслідувало ордин-
ців аж до повної темряви. Упродовж кількох 
кілометрів долину Полтви вкрили тіла вбитих, 
кінські трупи, викинуті під час панічної втечі 
сідла, порожні сагайдаки, луки, особисті речі, 
блукало багато залишених татарами коней. Для 
того щоб легше було відірватися від переслі-
дувачів, татари кидали все, що на ходу можна 
було відв’язати від коня чи скинути зі себе.

Успішна битва під Львовом суттєво вплинула 
на хід цілої кампанії 1675 р. Після поразки під 
Львовом татари пішли додому, не продовжуючи 
свого походу. У листі до Миколая Сенявського 
26 серпня 1675 р. король скромно писав: “Орду 
потужну не тільки з поля ми знесли, але й у 
конфузію загнали”. 

Натомість турецьке військо Ібрагіма Шиш-
мана 7 вересня 1675 р. вирушило із Плугова 
до Підгайців, які здобуло 11 вересня. Звід-

тіля турки пішли до Теребовлі, яку обложили 
19 вересня. Теребовлю обороняв капітан Ян 
Самуель Хшановський. Сили під командою 
капітана були мізерними: 80 піхотинців, трохи 
місцевої шляхти і близько 200 містян та околич-
них селян з рушницями. Незважаючи на нерівні 
сили, Теребовля вперто та відважно боронилася 
три тижні. У певний момент комендант почав 
схилятися до того, щоб здати місто. Дізнавшись 
про це, його дружина Анна Дорота Хшановська, 
котра була німкенею з походження, прийша 
на нараду командирів із двома кинджалами в 
руках, заявивши, що коли її чоловік схоче здати 
місто ворогу, то вона одним кинджалом заколе 
його, а другим позбавить життя себе. Крім 
цього, відважна німкеня присоромила при-
сутніх на нараді шляхтичів, котрі почали втра-
чати віру в перемогу. Емоційна промова Анни 
Дороти подіяла, й оборона продовжилася. Тим 
часом турки дізналися, що на допомогу обло-
женим вирушив з військом Ян ІІІ Собєський. 
У ніч проти 11 жовтня 1675 р. Ібрагім Шишман 
наказав зняти облогу й відступити. За виявлену 
під час оборони Теребовлі відвагу та рішучість 
Хшановський отримав звання підполковника, 
а сейм призначив відважному офіцерові 5 тисяч 
злотих одноразової винагороди. У 1679 р. Яна 

Королівський хорунжий 
Юзеф Брандт, бл. 1890 р.

Оборона Теребовлі. 
Леопольд Лефлер, 1881 р.
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Самуеля Хшановського призначили комендан-
том Львова. Родина Хшановських оселилася у 
Львові в будинку на пл. Ринок, 5. 

У наступні роки Ян ІІІ Собєський ще неод-
норазово мав нагоду особисто вести в атаку 
свою важку кінноту. Однак битва під Львовом 
24 серпня 1675 р. ввійшла до канону військових 
перемог відважного короля. Свідченням цього 
є те, що фрагмент битви під Лисиничами 1675 р. 
зображений на одному з барельєфів Королів-
ського палацу у Вілянові, поряд із компози-
ціями, що увіковічнюють битву під Хотином 
1673 р., битви під Віднем і під Парканами 1683 р. 

У Львівському історичному музеї зберігаєть-
ся картина невідомого художника “Переможна 
битва, яку провів проти турків під Львовом в 
1675 р. король Польщі”. Картину 1912 р. музей 
купив у родини Водзіцьких із Тичина (тепер 
Ряшівського повіту Підкарпатського воєвод-
ства). На думку фахівців, картина могла бути 
намальована італійським майстром наприкінці 
XVII ст. в серії із семи полотен батальної темати-
ки, що потім зберігалися в Жовківському замку. 

Картина представляє умовний вигляд битви 
під Лисиничами 24 серпня 1675 р. Львівські 
околиці зображено так, як вони виглядають 

Переможна битва, яку провів проти турків під Львовом в 1675 році король Польщі 
Невідомий художник, кін. ХVII ст.
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з південного сходу. Ліворуч на картині розта-
шований табір польського війська, праворуч – 
палаюче село, ймовірно, Кам’янопіль. На гори-
зонті видніє панорама східних околиць Львова 
від Замкової гори до Чортівської Скелі поблизу 
Винників. Польське військо на картині виши-
куване в шаховому порядку великим півколом. 
На полотні можна розгледіти корогви гусарів, 
піхоту західноєвропейського типу та драгунів. 
Крім цього, зображена батарея трифунтових 
гармат. Гусари на картині йдуть в атаку загонами 

по три шеренги, що прикметно – без крил, котрі 
зазвичай уважають головною ознакою їхнього 
обладунку. Мушкетери та пікінери зображені 
в батальйонному строю – по 600 осіб (виши-
куваних по 20 солдатів у шерензі в 30 рядів). 
Посередині намальований польський король 
у блакитному кунтуші та шапці золотистого 
кольору. Рапірою в правій руці монарх показує 
напрямок наступу. Поряд із Яном ІІІ Собєсь-
ким зображений воїн, котрий тримає бунчук з 
десятка біло-червоних пасм кінського волосу.

Битва 1675 року під Лисиничами 
Ігор Щуров, 2009 р.
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Ще одна картина, присвячена битві під Лиси-
ничами 1675 р., зберігається в Мюнхенській кар-
тинній галереї. Вона входить до циклу із восьми 
полотен, що представляють головні військові 
перемоги Яна ІІІ Собєського. До Німеччини 
ці полотна потрапили як спадок королівської 
доньки Терези Кунеґунди, котра 1695 р. вийшла 
заміж за баварського електа Максиміліяна ІІ 
Емануеля Віттельсбаха.

Від картини, що зберігається у Львові, 
мюнхенське полотно відрізняється певними 
деталями. Зліва на ньому зображено частину 
міської забудови Львова, зокрема, Високий 
замок, будівлю ратуші, вежу Корнякта, арсе-
нал, костели Личаківського передмістя. Всі 
ці будівлі оточують укріплення бастіонного 
типу у вигляді багатопроменевої зірки. Варто 
наголосити, що укріплень такого типу довкола 
Львова в 1675 р. не було. У польському вій-
ськовому таборі можна розгледіти головний 
намет, що належав королеві. 

Львівський мистецтвознавець Мечислав 
Ґембарович уважав, що першовзірцем для обох 
полотен могла бути картина, намальована оче-
видцем битви, що зберігалася в збірці Жовків-
ського замку. На думку сучасного польського 
історика Генрика Котарського, обидва варіанти 

картини, присвячені битві під Лисиничами, 
мають певні особливості, які свідчать про те, 
що їх намалювали з використанням зробленої 
раніше замальовки поля бою, котру виконали 
безпосередні учасники битви. На думку дослід-
ника, тією особою, що зробила перший шкіц 
поля битви під Лисиничами, міг бути Франці-
шек Ґратта, рисунки якого також використо-
вували під час створення картин, присвячених 
битвам 1672 р. та облозі Теребовлі 1675 р.

Обидва варіанти картин, що зображають 
битву під Лисиничами 1675 р., містять чис-
ленні топографічні та історичні помилки. 
Цікаву спробу їх виправити зробив 2009 р. 
талановитий львівський художник Ігор Щуров, 
який зобразив власний варіант перебігу битви 
24 серпня 1675 р. Особливо важливі зміни 
зробив графік у лівій частині картини, яка 
представляє східні околиці Львова. Крім цьо-
го, на передньому плані рисувальник умістив 
постаті польських вершників та позицію по-
льової артилерії. 

Пам’ятний камінь Яна ІІІ Собєського у Львові 
Сучасне фото

Польський орел, герби Яна Собєського та  
Станіслава Яна Яблоновського і міський герб 

Львова з міського арсеналу у Львові 
Фото, поч. ХХ ст.
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Битві під Лисиничами та її новій графічній 
реконструкції був присвячений окремий ви-
пуск львівського часопису “Галицька брама” 
(2009, № 12).

На вшанування пам’яті про битву під Лиси-
ничами на нижній терасі Високого замку з боку 
Знесіння у 1883 р. було встановлено пам’ятний 
камінь із написом польською мовою: “Р. Б. 1675, 
дня 24 серпня на лисиницьких полях, які вид-
но з цього узгір’я, Ян III Собєський, король 
польський, великий князь литовський та ін., 
на чолі 6000 польських лицарів розгромив 
40000 татарську орду, що наступала на Львів. 
Вшановуючи пам’ять героїчного захисника, 
Рада м. Львова в 200-ту річницю визволення 
Відня, 12 вересня 1883 р., поклала цей камінь”. 
На превеликий жаль, покоління наступних 
мешканців Львова та гостей міста, які бажали 
увіковічнити свої імена на цьому камені, на-

стільки понищили його поверхню, що сьогодні 
під нашаруваннями пізніших графітті, можна 
прочитати хіба королівське ім’я.

Наприкінці ХІХ ст. король Ян ІІІ Собєсь-
кий був вшанований у Львові повноцінним 
пам’ятником (скульптор Тадей Баронч), який 
спорудили на Гетьманських Валах. Пам’ятник 
стояв посередині теперішнього просп. Свобо-
ди, приблизно навпроти сучасного монумента 
Тарасові Шевченку. Після Другої світової війни 
пам’ятник польському королеві перевезли до 
Польщі, де спочатку встановили у варшавському 
парку Лазєнкі, а 1965 р. – навпроти будинку 
поштамту в Ґданську. 

У червні 1908 р. у Львові був створений 
Національний музей ім. короля Яна ІІІ. Зі-
брані в ньому пам’ятки 1940 р. передали до 
Львівського історичного музею та Картинної 
галереї Львова.

Пам’ятник Янові ІІІ Собєському у Львові 
Листівка, 1933 р.


