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Гетьман Богдан Хмельницький 
(з гравюри в „Theatrum liuropaeum “ VI. 1652)



ВІД ВИДАВНИЦТВА

Оця книж ка має вж е свою історію. Автор працював над 
нею ще від початку 1930-тих років і здав був її до друку 
незадовго перед вибухом німецько-польської війни 1939 р. З  
приходом большевиків до Львова в 1939 р. у друкарні 
НТШ пропав і рукопис і надруковані два перш і аркуш і 
студії. То ж  прийшлося згодом відтворювати її на підставі 
записок заново. Рукопис прийняло було для друку У кра
їнське Видавництво у Львові. Тим разом цій книж ці не до
велося побачити денного світла через евакую вання УВ зо 
Львова з наближенням большевицького ф ронту 1944 р. Під 
кінець війни ї ї  рукопис опинився в Відні, звідки й вивіз 
його вж е в часі боїв ред. Б. Гошовський.

Але в цих воєнних роках затратилися два розділи цієї 
студії (про бій над Ж овтими Водами й під Збараж ем-Збо- 
ровом), бібліографія, шкіци боїв і численні рідкісні ілюстра
ції, зібрані в фотознімках із тогочасних друків, ґравю р та 
різних документів.

Розділ про бій над Ж овтими Водами друкувався ще 
окремо у львівському ж урналі „Перемога” в 1939 р. Подана 
тут аналіза цього бою це заново відтворений тільки  основ
ний хід думок, томущо на еміграції годі було роздобути до
тичні числа ж урналу. Зрезиґновано ж  із відтворення роз
ділу про бій під Збаражем-Зборовом. Ш кіци боїв та бібліо
графія предмету були виготовлені вж е на еміґрації заново. 
Так само підшукано заново — у куди скромніших розмірах 
і тогочасні ілюстрації до доступних на Заході джерел. Все 
воно сказане повинно послужити виясненням, чому ця 
книж ка публікується може не зовсім відповідно до тих ви
мог, що їх  можна ставити перед науковою студією за нор
мальних умов.

Випускаючи в світ оцю чергову публікацію, Видавни
цтво Братства кол. вояків 1 УД У НА хотіло б надрукуван
ням отієї військово-історичної студії про великі хвилини 
нашої історії причинитися до вш анування 300-ліття Хмель
ниччини, до хоча б і спізненого вш анування трьохсотніх
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роковин зриву „козацької нації”, щоб творити нове, власне 
життя.

Саму студію інж. Ю. Крохмалю ка В-во Братства гаряче 
поручає увазі наших молодих військовиків; хай ж е вона 
буде для них товчком присвятити ще пильнішу увагу вив
чанню військової справи і в своїй батьківщині. Поручує цю 
студію В-во Братства і нашим юнакам на еміграції, отим 
„майбутнім” українським воякам, щоб вони з неї вчилися 
бути гордими на своїх предків і на свою історію, щоб учи
лися розпізнавати й любити те, що було цінне в їх дале
ких чубатих, вусатих і таких невгнутих батьків.

Ділянка наш ої військово-історичної літератури покищо 
ще леж ить майж е облогом. Тому й оця студія належ ить 
майж е до піонерських у нас. Коли вона зацікавить наших 
військовиків-дослідників до таких ж е дальш их самостійних 
праць у тій ділянці, то її роля буде в великій мірі сповнена. 
Для них то й була складена додана тут багата література 
предмету.

На тому місці В-во Братства складає щиру подяку всім, 
хто якось Причинився до видання цієї студії, в тому і Ні
мецько-українському товариству ім. Гердера в Мюнхені.
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В С Т У П Н Е  С Л О В О

Книга ця це не історія війська часів Богдана Х м ельниць
кого, ні власне історія Богданових війн', це низка окремих 
нарисів, що разом ст ановлят ь цілість. П ісля обширного всту- 
пу-загальної характ ерист ики війська часів Хмельниччини  
автор подає характ ерист ику й аналізу боїв над Ж овт им и  
Водами, під Корсунем, під П илявцям и, під Берест ечком та 
під Батогом. Таким чином  —  це лиш е п ’ят ь боїв Богдана 
Хмельницького.

А вт ор дає в кож ному нарисі аналізу т опографічних ум ов  
та загальних обставин, які супроводили подію, докладно ха 
ракт еризує війська противників: польське та українсько-т а- 
тарське. В ін  рет ельно підраховує скількіст ь військ окре
м и х  партнерів, порівнюючи цифри, подавані сучасниками  
та дослідниками. Д уж е цінне т ут  порівнювання українською  
війська з  тогочасними арміями, що діяли п'д час 30-річної 
війни, а д а л і— т акт ики Богдана Хмельницького  —  з т акт и
кою знам енит их його сучасників. А вт ор уваж но стеж ить  
за  еволюцією т акт ики Богдана Хмельницького, що то, почав
ши з  масових рух ів  повст анців, пом алу переходить до опе
рацій добре вишколеного, добірного, хоч і не т ак уж е числен
ного, війська. Ц е військо, —  підкреслює автор,  —  випередж у
вало своєю дисципліною інші європейські армії майж е на 
сторіччя.

Ц ент ральний нарис книги це бій під Берестечком; йому ав
тор присвят ив ще найбільше місця й уваги. Зм алю вавш и док
ладно обставини, за як и х  підготовлювався й відбувався бій, 
він різько розходит ься з т вердж еннями сучасників - поляків  
і деяких дослідників, серед них і М. Грушевського, —  ніби під 
Берестечком українське військо зазнало  поразки та що, м ов
ляв, Берестечко було для України катастрофою. Н авпаки, 
автор уваж ає, що до бою в повном у розум інні під Берест еч
ком не прийш ло, що справа обмеж илася артилерійською  
підготовою до бою. Мета, яку  ст авив Х м ельницький  —  не 
допуст ит и польських військ на Україну, —  була досягнута 
з  найменш ими ж ертвами: все військо, за  підрахунком авт о
ра, вт рат ило 5 %  у  лю дях  і 18 гармат  —  з  загального числа
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130. Окремо ст авит ь він пит ання про трагічну загибіль се
лян  („ чер н і'), що ст али ж ертвою паніки після відходу ко
заків. Не мож на вваж ат и Берест ечка перемогою поляків вж е 
тому, що вони не т ільки не здобули нічого, але й не нава
ж илися переслідуват и козаків. Відповідно до своєї порівняль
ної методи автор порівнює значення бою під Берестечком  
з боєм під Люценом, коли В алленш т айн ст римав шведів від 
окупування Саксонії. Д л я  дальш их операцій Богдана Х м ель
ницькою  Берестечко дало повчальний приклад того, якими  
небезпечними мож ут ь бути великі маси мало здисципліно- 
ва н и х  повст анців, що пегко мож ут ь піддатися паніці. Ц е 
добре зрозум ів Хм ельницький, що, проголошуючи мобілізацію  
населення, додавав: „Кот рі з  вас козачили з і мною, сідайте 
на коня, кот рі ж  ні —  сидіть!” Таке розум іння значення  
бою під Берестечком мож на вваж ат и дискусійним, але не 
мож на відмовити авторові в тому, що він вносить сюди 
нові думки й нове т лум ачення.

На прот язі цілої книж ки авт ор послідовно підкреслює як  
провідний мот ив  —  головну ідею: виріш альну ролю проводу в 
війську, ролю  його авт орит ет у й ум іння т римат и цим авт о
рит етом дисципліну. П ольське військо здебільшого кількісно  
переваж ало українську армію, а поразки т ерпіло через брак 
належ ною  авторитетного проводу. Навіт ь прославлені 
в 30-річній війні німецькі відділи, ці ,,леви ”, що нераз виріш у
вали  долю Европи, були безсильні врят уват и польську армію  
й безславно загинули на почат ку бою під П илявцям и. Н ав
паки, від самою почат ку боротьби Богдана Хмельницького  
українське військо спаяне вийнят ковою  дисципліною  й послу
хом  своєму вождеві. А вт ор наводить приклади того, як  
вміло Х м ельницький виховує своє військо. Я к приклад вий
нят ковою  послуху автор наводить факти, коли лю ди свідомо 
йш ли на смерть, на тортури як  „язи ки ” ,  як и х  брали в по
лон поляки, і як  то вони під тортурами давали невірні вка
зівки й рят ували  своє військо. Я ку неймовірну вит рим ку й са- 
мож ерт венність м усіли вони мат и!

А вт ор пост упово розгортає на всю широчінь характ ерис
т ику Богдана Хмельницькою як  організатора війська, як  полко
водця] він підкреслює великий т алант  Богдана Х м ельниць
кого, що вміло ст осував новітню т акт ику, яка була з ’явилася  
під час 30-річної війни, та проводить аналогію поміж  Богда
ном і знам енит им и тогочасними полководцями. Апогей усп і
х ів  великою  Богдана й ум іння перемагати навіт ь з  менш ими
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силами він бачить у  бою під Батогом, у  цьому блискучом у  
реванш і за Берестечко.

Не раз проводячи аналогію поміж  Х м ельницьким  та Н апо
леоном, автор наводить слова останнього: „Не римські легі
они здобули Ґалію , але Цезар; не карт аґенські ж овніри л я 
кали  Рим, але Ганнібаль', не македонські фаланги дійш ли до 
Індії, але О лександер”. Ц і слова заст осовує автор і до пере
мог Богдана Хмельницького. Не здивую т ь чит ача ост анні 
слова книги: „Поруч признаних європейською наукою двох 
клясичних вождів: Олександра (М акедонського) й Н аполеона  
виринає з м и н ули х  віків третій клясик війни  —  гетьман 
України Богдан Х м ельницький ” .

К ниж ка чит аєт ься легко, з  непослабним інтересом; т ак  
прочитає її і випадковий чит ач, і той, хт о ш укає в м и н у
лом у славних сторінок, і фахівець-історик. Останній п о ж а л
кує проте, що,— наводячи т ак багато свідчень як  сучасників  
Хмельниччини т ак і дослідників.— автор не подає скрізь їх  
ім^н.

Проф. д-р Н А Т А Л І Я  П О Л О Н С Ь К А -В А С И Л Е Н К О
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У К Р А Ї Н С Ь К Е  В І Й С Ь К О  

Ч А С І В  

Х М Е Л Ь Н И Ц Ь К О Г О



ХАРАКТЕРИСТИКА

У країнське військо Хмельницького — це була незвичай
но велика ударна сила; а її військову вартість і всі з нею по
в ’язані моменти слід досліджувати на тлі тогочасних мир
них та воєнних обставин.

У країнські військові частини визначалися непересічним 
фанатизмом, відвагою й витривалістю. М оральну вартість 
війська, його гін до перемоги — бачимо не лиш е в реґуляр- 
них чи теж  напівреґулярних частинах, але й серед повстан
ців перших років воєн Хмельницького. Ж иве, здорове серце, 
величезна національна й релігійна спаяність і зосередження 
уваги на єдину, найвищу ціль — перемогу — оце були ті 
елементи, що то завдяки геніяльному проводові створили з 
українців у половині 17-го сторіччя непоборну армію, одну 
з-поміж найкращ их тогочасних в Европі.

Коли на війну в Европі людей треба було вербувати, стя
гати їх обіцянками ж алування (жолду), грабежу й уж иван
ня ж иття, тоді в Україні стягалися усі добровільно, готові 
на важ кі воєнні труди, погорджуючи смертю. Ніхто про них 
не старався якось особливо. „Сіли на коні й поїхали” — оці 
чотири слова 17-го сторіччя досадно характеризую ть на
стрій українського війська. Невибагливість війська, — відо
ма зрештою з усяких визвольних змагань, — давали бага
то можливостей гетьманові, що вспівав зразу зорганізувати 
усе те,' що потрібне багатотисячній армії. З  цією невибагли
вістю зв ’язана теж  незвичайна видержливість, що ЇЇ слід 
приписати ще й твердим життєвим умовам тодішніх часів. 
Постійна загроза ж иття зродила тип української людини, 
який не визнавав перепон ф ізичної натури. В степах козац
тво почувалося, як  у себе вдома. Голод, спека, спрага — ці 
тверді природні умови тодішньої степової У країни десятку- 
вали чуж і незагартовані на все те війська ( напр, москов
ське військо в поході на Крим 1684 p.). Для козацтва були 
це буденні труднощі, що на них і не звертали особливої 
уваги.

Незнана деінде в тому часі військова дисципліна — це 
дальш а характеристична особливість війська Хмельницько-
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го. У кожній війні, у кожній революції дуж е від’ємний про
яв це нищення чужого майна — не тільки для самого гра
бежу й особистої добичі, але й для знищ ування ворога та 
для спільної воєнної добичі. Таке нищення витворює хаос 
і дезорганізацію у війську. Хмельницький однак вмів спи
нити військо перед безвідповідальним грабежем ворожого 
майна, а який приходив після переможного бою. Силою сво
го авторитету гетьман добивається того, що після боїв гад 
Корсунем і під Пилявцями — поділ добичі проходить орга
нізовано. Частину здобутого польського майна гетьман за
лишає на потреби держави, частину відсилає на Запоріж 
жя, а рештою обділяє своїх козаків. Виявом незвичайної 
дисципліни слід уваж ати й те, що не лише козацькі, але й 
наймлені татарські війська не поважилися після піддачі 
Львова увійти й пограбувати хоча б навіть львівські перед
містя. Така була сила гетьманового наказу й така внутріш 
ня дисципліна українського війська. Навіть вороги, по
ляки, з подивом висловлювалися про нечувану досі карність 
і послух у частинах Хмельницького.

Без сумніву, впливала тут на те й незвичайно тверда ру
ка гетьманської влади. Для неслухняних не було пощади: 
„Багато голов товаришів наших ми застали на полях нав
круги міст українських”. Так ліквідував Хмельницький 
українську крамолу. Не був це деспотизм, але необхідна 
серед таких обставин воєнна суворість, продиктована конеч
ністю єдности дії. У війську немає місця ні на деспотизм чи 
терор, ні на рабство. Є лиш  підпорядковання збірній дії, а 
в ній немислиме відмінне ж иття такої одиниці, що діє проти 
потреб і вимог одноцільного пляну.

Дисципліна в війську — це явище новочасне, безладдя — 
середньовічне. ' На грані обох епох Хмельницький це один 
з перших творців військової карности. По інших збройних 
силах на перші сліди дисципліни натрапляємо заледве в по
ловині 18-го сторіччя та й то такої, де при проголошуванні 
наказу додавали все ще й висоту кари, що грозила за не
виконання цього наказу.

Тільки карність, що її джерелом були невизначені ц и ф 
рами моральні чинники українського війська, — могла зро 
дити такі бойові чини, як  от Лоїв 1649 p., де тисячі борців 
'ішли на втрачені становища, свідомі того, що єдиним вихо
дом була тут геройська смерть.

Немає сумніву, що основами тієї карности були виплекані 
з давен чесноти українського народу честь і хоробрість.
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„Хто хоче, щоб його за віру Христову на паль вбивали, 
четвертували, вплели в колесо, стяли й ж ахливо мучили, 
хто хоче горло для Христа святого віддати, хто цієї смерти 
не боїться, хай іде з нами”. Цими словами за прадавнім зви
чаєм закликали козаки молодих вояків.

А ось описи українських вояків, подані польським оче
видцем великих подій:

„Хлопи вєі однакові, в сірім одязі, рідко хто в синім або 
червонім. Ш кура на тілі, як  кора на дереві, і зневага ж ит
тя незвичайна. Є що бачити!”

„Кількадесятьох, роздягнувшися до нага, переплили Дні
про з голими шаблями, підійшли під ворожі шанці й повби
вали там багато народу”.

Пруський посол Вайнберґ пише за кільканадцять років 
перед Хмельницьким (1634 p.): „Це немолоді, хоробрі чо
ловіки, на добрих конях, кожний з довгою рушницею на 
лад шотляндських... Цілим серцем прагнуть бою”.

В нашій історії, в історичних думах, в переказах зустрі
чаємо багато геройських вчинків, — але ж  як  мало пов’яза
но з ними прізвищ  історичних постатей, історичних подій! 
Хоробрість була таким самозрозумілим проявом, що зага
лом присвячувано їй небагато уваги. Воно було очевидне, 
що в потребі слід „класти голову” та по-геройськи в бою 
чи на муках віддати своє ж иття. Напр, відомі в історії 
Хмельниччини випадки, коли поодинокі козаки зумисне 
перед боєм попадали в польський полон, щоб на тортурах 
подати ворогам фальш иві дані про положення, чисельність 
і склад українського війська.

Були горді оці наші предки: „Бий, стріляй мене просто 
в груди, а я оцю саму кулю  тобі й назад відкину”. То ж  не 
диво, що інші не рідко вваж али їх, головно ж  запоріжців, 
„характерниками”, а їхню хоробрість „українськими чара
ми”. Звідси й зрозумілими стають панічні втечі поляків, 
головно ж  посполитого рушення, з поля бою (як от під Пи
лявцями тощо).

„Понасипали в чоботи запорізької землі, взяли в руки 
по кущеві терну, посідали на коней і їдуть по ляцькому 
ш ляху, а ляхи думають, що вони (козаки) ще в своїй землі. 
Тоді, як  уж е підберуться до самісеньких ляхів, як  крик
нуть всі відразу, як  засвистять у суремки!”

„І поїдуть собі запоріж ці геть, а їм (ляхам) все здається, 
що ті суремки далі грають”.
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Так то, бувало, лякали  польське військо. Цікавий ф акт 
маскування ще тоді, галузками і старий звичай насипати 
рідної землі у  чоботи, коли вибиралися далеко поза свої 
кордони.

А коли в Україні народжувався син, то батько сипав у 
купіль пороху, — щоб син був хоробрий і твердий.

Козацьке військо — національне військо

До Хмельницького українське військо це були запорізькі 
козаки, що ходили походами проти татар і турків, проти 
Москви й Польщі. У повстаннях проти Польщі запорожці 
скріплю вали свої сотні й полки ще багатьома луговиками, 
що то проживали ■ на Низу, алеж  до „низового війська” не 
зараховувалися, як  теж  — принагідними охотницькими за
гонами повстанців із сіл і міст. Ці повстанці в боях, голов
но ж  у випадку переваги польського війська, виявлялися 
недорослими до вимог важкого бою й нерідко ставали при
чиною невдач, чи то бодай послаблення бойової дисципліни. 
Хмельницький основно змінив дотогочасий спосіб набору 
війська.

Ядром його нової збройної сили були:
1. довірені старшини,
2. реєстрові,
3. запорізьке військо,
4. повстанчі загони.

Всупереч деяким нинішнім поглядам, ні Хмельницький 
ні тогочасні військові не признавали в війську клясового 
поділу на „козаків” і „чернь”, як  це сьогодні дехто схиль
ний думати. Це органічно чуж ий нам поділ, що випливає 
із станового протиставлювання „ш ляхта — м уж ики” (хло
пи), і відповідає лиш? клясовому способові думання того
часного польського ш ляхтича. Українське ж  військо роз
різнювало такі організаційні ступені:

1. гетьман,
2. старшини, включно з сотниками,
3. давні козаки або товариші,
4. рядове козацтво, військові служби й невишколене 

поповнення,
5. нереґулярні й організаційно неохоплені принагід

ні повстанчі групи.
Давні козаки або товариші — це були визначні й заслу

ж ені козаки, що намічувалися на старшин, але за недоста
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чею етату чи то з якихось інш их причин тих ф ункцій ще 
не мали.

Рядове козацтво, військові служби й невишколене попов
нення, включене в регулярні частини, — популярно звали
ся „черню”. Черню звалися теж  відділи, зорганізовані з 
„виписників” і ще невишколених повстанців. У проводі та
ких відділів стояли запорізькі абож колишні реєстрові стар
шини.

Зате незорганізовані повстанчі загони, що формувалися 
час-до-часу для зліквідування ірозбитих польських груп, 
для зламання осередків дрібного спротиву, головно ж  по 
ш ляхетських дворах тощо, — загалом не рахувалися при- 
належними до військової організації. Вже тоді їх  стали на
зивати „гайдамаками”. Козацьке військо здебільш а мало 
з ними тільки небагато спільного:

„Не є ви козаки, є ви гайдамаки”, — каж е народня пісня.
На початку повстання Хмельницького черню називано 

теж  і гайдамацькі загони, що в цю пору гетьманові прихо
дили з немалою допомогою, дезорганізуючи в запіллі поль
ське ж иття; вони спричинили й швидке поширення пов
стання на всю Україну; вони й були спершу одиноким сер
йознішим бойовим матеріялом гетьмана. Тому Хмельниць
кий і сказав: „Чернь — права рука наш а”.

Згодом, коли гетьман став уж е внормовувати державне 
життя, коли повстання перетворилося в регулярну війну, 
коли одні воювали, другі розбудовували адміністрацію дер
жави, тоді годі було відривати масу селян від її нормаль
ного ж иття. Тоді стало доходити й до сутичок із тим по- 
козаченим селянством, що інколи не хотіло вертатися до 
свого попереднього життя.

Інше завдання мали повстанчі загони, самі чи то з не
величким числом приділених старшин. Вживав їх  гетьман 
особливо для охорони пограниччя та до дрібних місцевих 
акцій. У реґулярному бою вони здебільша не витримували 
в критичній ситуації і нерідко доводили до хаосу й паніки, 
їхнє діло в небезпеці це ті відомі до Хмельницького вида
вання старшин, мовляв, „нехай твоя голова за всі наші го
лови” . Тому Хмельницький нерадо приймав охотницьких 
повстанців у лави тих відділів, що перед собою мали важ 
кі, криваві бої з реґулярною польською армією. Все ж  таки 
на початку повстанці прислужилися Хмельницькому не ма
ло. Спільна акція регулярних українських частин і повстан
ців давала га|>н1..згохфЯКСБ?»?й ■|Ш1иП!Г«м‘'8 VH“ їрСйТбТ
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„Ні козак без мужикової поради, ні м уж ик без козакової 
сили встоятися не м ож уть”, — казали тогочасні поляки.

Військо Хмельницького це не якась відорвана й чуж а 
народові сила. Недолю й успіхи війська переж ивала й від
чувала вся нація. Бо українське військо — це не найманці, 
ані не вибранці — це був вияв найвищого збройного зусил
л я  нації, це всі, хто лише міг носити зброю в руках і міг 
звільнитися від праці на ріллі без ш кідливих наслідків для 
господарських потреб української держави. М обілізація не 
обмежувалася тільки до загроженої території, але охоплю
вала всю державу, воєнні кошти несла також  ціла Україна, 
включно навіть із західнім Поліссям і далекими північними 
землями.

„Ко лико у Малой Росіи людей, то лико и  Козаков; их не 
тр е б і нуждою собирати, яко по иних чужоземских странах 
творят, не т р е б і найму обіщ евати: речи стар ійш ій  слово 
или реймент держащ ій на охотника, и абіе сколко треба 
воинства, аки трава соберется; и добре речено Турскому Ца- 
ру на вопрос о коликости Козацкого войска: в нас (рече), 
Турскій Цар, що лоза Козак, а где байрак, то по сто и по 
двести Козаков там. И в с і  тій на в о й н і з іл о  храбри. Тако 
бо о них пишеться:

Росси багатство веліе мають,
Хитрость и храбрость до войни знають.

0  которих и Солтан Турскій изрек: когда окрестніе панства 
на мя возстають, я на обидвы уши сплю, а о К озаках мушу 
єдиним ухом слухати” . (3. літопису Г. Грабянки).

О тже військо й нація творили одне тіло, подібно зреш 
тою, як  таке одне тіло були всі прошарки населення У кра
їни. Хмельницький виразно зрівняв у воєнних обов’язках  
супроти української держави селянина з найвищими вер
ствами ш ляхти, і тим самим поклав кінець тим впливам 
польської культури, що виявлялася в клясовому антагоніз
мі поміж членами однієї нації. Тому Хмельницький це тво
рець не лише національного війська, але також  і доктрини 
„народу у зброї”, єдности війська й нації.

Маючи виразні приклади 30-річної війни і напевно теж
1 теоретичний досвід військових студій, Хмельницький са
ме щоб зберегти ту єдність в армії не доповнював своїх 
військових частин полоненими чуж ої національности. Він 
віддавав їх у ясир татарам як  часткову сплату за союз, де
яких чільніш их полонених викуплював і звільнював чи то 
вимінював за своїх, — а коли вимагала того тактична по-
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треба, просто наказував вирубувати (під Батогом). Т ак  геть
ман зберігав українське військо від засмічення бездушним 
і безідейним елементом та втримував високу духову цін
ність війська. Окремі відділи наймлених чужинців, що по
являлися доволі пізно та й то в невеличкому числі, були 
різько відділені від національно-українських частин.

У склад українського війська входили всі суспільні про
шарки українського громадянства. К озаки — запоріжці, 
реєстрові, селяни, міщани, ш ляхта й духовенство —  напли
вали до військових частин або ставали на службу військовій 
справі.

„Дістати з-поміж цієї Руси шпигунів дуж е важко, бо вони 
всі зрадники”, — писали тогочасні поляки.

К озак „милішої офіри в тому часі не міг Богові скласти, 
як, ляцьке плем’я вибивши, звільнити від нього землю русь
ку ”, — пише „Satyr Podgörski w roku 1654 zjawiony“.

М ясковський подає, що до українського війська вступають 
навіть дівчата: „до козаків уходять utrisque sexus, панни 
навіть” .

Очевидно польська ш ляхта старалася розбити цю єдність 
укоаїнського народу. Вона сіє незгоду, головно ж  поміж се
лянством та українською шляхтою; та це під час такого на
ціонального підйому залиш илося безуспішним.

Боротьба українського народу „contra Catholicos et Polo
nos“ притягла була навіть і ту українську ш ляхту, що то 
змінила була віру та для матеріяльних користей перейшла 
була на польську сторону. Кунаков нараховує в 1649 р. 
українського війська — 40 000, татар — 20 000, і польської та 
литовської ш ляхти — 6 000. Під Замістям було в  війську 
Хмельницького, за польськими джерелами, — 7 000 поль
ської ш ляхти, „поляків” . Тут треба зазначити, що тогочасні 
поляки, —  у відрізненні від українців, — називали ніляхту, 
без уваги на її національність, — „коронною” („польською” !) 
або „литовською”, „коронними” або „польськими” силами, 
очевидно, в державнім, і не національнім розумінні. Як би 
там не було, але в Хмельницького була заступлена й ш лях
та, коли в зборівському, і згодом у гадяцькому договорах 
були включені пункти,.якими запевнено ш ляхті деякі правг

Польський історик Ш айноха пише: „Так, як  багато ш лях
ти добровільно гостило в козаків, так теж  з-поміж  поль
ських посольств, які бували в козаків, чимало ш ляхти втіка
ло до козацтва; також  не бракувало і полонених, що то,
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діставшися в наслідок війни в полон, не хотіли більше по
вертатися додому”.

Все воно вказує на те, що необґрунтована думка декого 
з-поміж  польських істориків, мовляв, війни Хмельницького 
мали виключно соціяльний характер, мовляв, це був якийсь 
„бунт нідданих” , чи навіть „боротьба дичі з цивілізацією й 
культурою ”.

Проти такої думки промовляють слова козаків із часів по
ходу Остряниці в 1638 p., що козаки це „корінь, твердиня 
чести та вікопомної слави”, абож слова з меморіялу право
славних владик до короля в 1621 p., які каж уть про козаків:

„Це плем’я славного народу руського з Яфетового насіння, 
що держ аву грецьку Чорним морем і суходолом воювало. Це 
військо з  того покоління, яке за Олега, монарха руського, в 
своїх моноксілах Царгород здобувало. Вони то за  Володи
мира Святого, монарха руського, Грецію, Македонію та Іл
лірію наїж дж али” .

Найвищим військовим начальником був гетьман. Перед 
Хмельницьким гетьмани були лише в Запорізькій Січі як  
начальники запорізького війська. За  часів Хмельницького 
і нісля нього гетьманська військова й адміністраційна вла
да охоплювала всю У країну; отж е гетьман був головою 
держави. На Січі начальник Запорізького війська — звався 
вж е кошовим отаманом.

Становище січового гетьмана до часів Хмельницького бу
ло подібне до уряду польських гетьманів: коронного й по
льового. Тому давніше й на Січі траплялися назви: гетьман 
бунчужний (у поляків — великий — коронний) та гетьман 
сагайдачний (у поляків — польовий). А ж  Хмельницький 
переорганізував і цей найвищий уряд, переймаючи в свої 
руки всю керму державою.

Якщо йдеться про військову організацію, то гетьман мав 
провід і необмежену ініціятиву в бойових рішеннях. У своїх 
універсалах він застосовував часом усю силу свого наказу, 
вж иваю чи отаких хоча б зворотів: „напоминаю і під горлом 
наказую ”.

К оли гетьман не міг особисто керувати військовою дією 
на всьому фронті чи то на якомусь його відтинкові, тоді на
значував своїм наступником найвизначнішого старшину, що 
й звався тоді наказним гетьманом. Наказним гетьманом був, 
напр., полковник Михайло Кричевський, коли керував опе
раціями під Лоєвом 1649 р.

20



У важ ливіш их справах, або теж  коли гетьман вваж ав де 
потрібним, то скликував раду старшин, а ті вж е розглядали 
питання, поставлені гетьманом. Тоді гетьман ухвалив, рі
шення чи листи, обговорені на нараді, підписував з додат
ком: „з військом запорізьким”. Згодом увійшло в звичай 
отак підписувати письма без уваги на те, чи такі ріш ення 
були схвалені на нарадах старшин чи теж  були рішеннями 
тільки самого гетьмана.

Насправді ради, ці перші військові центральні установи,
— існували ще перед Хмельницьким, але оформив їх  і спе
цифічного значення надав їм аж  великий гетьман. Здебіль- 
ш а Хмельницький рішав сам, а раді представляв уж е готові 
проекти й рішення, від яких не могло бути ніяких істот
них відступлень. Повновласті гетьмана постійно зростали 
так, що врешті Хмельницький довів гетьманат майж е до 
диктаторської влади. Так, напр., під Замістям на воєнній 
нараді своїм полковникам він сказав:

„Панове полковники! Тут на війні мій один голос — усім 
наказ! До послушенства всі і ж дати моїх наказів!”

Та все ж  таки Хмельницький від своїх військових началь
ників вимагав ініціятивности і безоглядно усував слабких і 
нерішучих підвладних старшин.

Ради бували постійні або доривочні — скликувані в ко
нечній потребі.

Постійні ради старшин відбувалися на Різдво, Йордан і на 
Великдень, дуж е рідко на Покрову. Витворилося три роди 
старшинських рад:

1. Збори колегії гетьманських дорадників, — що відбува
лися дуж е часто, майже щоденно;

2. Ш ирші збори старшин — старшинська рада з участю 
всіх старшин, включаючи й сотників, часто з представни
ками українських міст, війтами й бурмистрами.

Раду старшин гетьман скликав звичайно універсалом або 
особливими післанцями. Гетьман укладав порядок нарад і 
відкривав раду.

Перед ширшою радою відбувалася таємна рада в малому 
гурті довірених дорадників гетьмана, т. зв. совітників. В 
1649 р. на генеральній раді, що відбулася в травні, виступає 
вж е перший гетьманський совітник, „луччий (найвизначні
ший) полковник Федір Якубович” (Вешняк).

Крім старшин участь у  генеральній раді брало також 
часто „військове товариство”, себто заслуж ені козаки, що не 
мали відповідної ранґи й становили запас на генеральних і
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полкових старшин. В війську Хмельницького поруч старшин 
розрізняли щ е й „товариство” і „козаків”, але ж  не з к л а 
с о в о г о  погляду, і тільки за воєнними заслугами, вчинками та 
досвідом.

Та не всі старшини брали участь у раді. Б ули  випадки, 
що з різних причин декого з-поміж  старшин не кликали на 
нараду або й виклю чали з неї. Такий випадок трапився був 
напр, на раді під Замістям 1648 p., коли туди приїхав поль
ський посол Смяровський, особистий ворог полковника К ри
воноса. Через те й не було Кривоноса на раді.

Вислід нарад повинен був бути одноголосний і цього ви
магав гетьман дуж е суворо. А леж  бували на радах і гострі 
дискусії та гострі гетьманські відповіді. В XVII сторіччі не 
відчували люди потреби приховувати свої пристрасті, а 
ж иття було таке, що ще підсилювало вибуховість людської 
вдачі. То ж  не диво, що гострота дискусії переходила межі,
— тимбільше що Хмельницький подрібно ніколи не виясню
вав мотивів своїх рішень, і старшини дуж е часто не розу
міли діл і поведінки гетьмана та гостро йому дорікали.

Так напр, під Замістям Чорнота дорікає гетьманові за його 
безоглядність; в 1653 р. полковник Ясько заявив, що „не 
потрібно нам чуж ої землі обороняти, а свою без остерегання 
метать”. — натякаю чи на воєнні наміри гетьмана. Дискусія 
набрала такої гостроти, що Хмельницький шаблею порубав 
полковника в ліву руку.

Але ухвали ради мусіли бути одноголосні, як  казали: 
„единогласною всіх обрадою і ухвалою ”, чи теж  „общим і 
єдино гласним всея старшини совітом”.

У хвал ради не записували, бо не проваджено тоді кан- 
целярійного діловодства. Тому й трудно нині відтворити рі
ш ення та накази гетьмана чи його рад, тому так  трудно ре
конструювати бойові чини великого гетьмана.

Генеральна старшина це здебільш а твір гетьмана Хмель
ницького. Але деякі старшинські ранги існували вж е рані
ше, встановлені ще Сагайдачним. Отже щ е від 1625 р. існу
вав в і й с ь к о в и й  о б о з н и й ,  що був начальником арти
лерії*).

Г е н е р а л ь н и й  о б о з н и  й**), начальник усієї арти
лерії, був найвищим старшиною після гетьмана й заступав

*) Обозний у польському війську закладав воєнний табір, дбав про 
земляні укріплення тощо. Начальником артилерії був там генерал  
артилерії.

**) Ранґи подано за чергою — від найвищ ої до найнижчої.
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його в часі його неприсутности. В 1648 р. генеральним обоз
ним був Чорнота, 1649 — Ф. Лобода, 1650 — знову Чорнота, 
в 1657 р. —  Носач. Інколи генеральний обозний мав щ е й ін
ші відповідальні функції, як  от команданта залоги тощо.

Г е н е р а л ь н и й  с у д д я  це чергова ранґа запорізького 
війська. Звичайно- були два судді, гетьманські радники, що 
й засідали в генеральній раді.

Г е н е р а л ь н и й  п і д с к а р б і й ,  або гетьманський під
скарбій, військовий уряд, встановлений Хмельницьким, що 
появляється вперше в 1653 р.

Г е н е р а л ь н и й  п и с а р  це незвичайно впливовий уряд. 
У Хмельницького писарями були полковник Кричевський і 
опісля Виговський. Крім  писаря був ще інший уряд — „геть
манський старший подписок”. Генеральний писар сповняв 
теж  функцію  начальника гетьманського штабу.

Г е н е р а л ь н і  о с а в у л и .  Осавул це одна з найдавні
ших запорізьких ранґ; її описує ще Лясота. Згодом ця назва 
прийнялася в городових козаків і означала також  територі- 
яльно-адміністраційного урядника.

Генеральних осавулів було два — один старший і другий 
молодший; обидва близькі, довірені м уж і гетьмана. їхні 
ф ункції можна б порівняти з нинішніми функціями ад’ю
тантів,. але тоді ті становища були відповідальні. Осавули 
часто виступали, як  „наказні” гетьмани (з наказу гетьмана), 
і зрештою діставали ще різнородні військові й дипломатичні 
доручення. В 1651 р. генеральним осавулом був Демко.

Г е н е р а л ь н и й  х о р у н ж и й  (теж хоружий) було це 
другорядне становище серед генеральної старшини. Його 
помішували часто м іж  старшиною того полку, що з нього 
генеральний хорунжийвийшов. Ранґою він нижчий від пол
ковника й часто буває підвищений до полковника. Його 
ф ункція за часів Хмельницького невідома*).

Г е н е р а л ь н и й  б у н ч у ж н и й  (теж бунчучний) мав 
дипломатичні ф ункції а зрештою обов’язок зберігати геть
манський бунчук**). На війні і в святкових хвилинах бун
чук несли два бунчукові товариші, а з ними ішов генераль
ний бунчужний та ще інші ,,бунчукові товариш і” . Бунчуко

*) У X V III ст. він носив військову хоругву попереду відділу, що 
звався «надвірною хоругвою».

**) Гетьманський бунчук із 1676 р. виглядав ось як: мичка кінсь
кого білого волосся, зверху обшита волосяним плетеним шнурком; 
держ ак закінчений вгорі мідяним позолоченим яблуком.
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вими товаришами командував „товариш старший”. Бунчук 
виносили на раду перед гетьмана. На столі звичайно тоді 
леж ала гетьманська булава й печатка.

Хмельницький зорганізував генеральну старшину й раду 
я к  державний орган, що виріш ував важ ливі справи. Та зго
дом в останніх роках Хмельницький правив вж е без гене
ральної, а може й без старшинської, ради;.

Військо було поділене на полки, а в них була така полко
ва старшина: полковник, полковий обозний, полковий суддя, 
полковий писар, полковий хорунжий, полкові осавули, сот
ники, отамани. Реш та полка поділялася на: „товариство” (на 
заслуж ених козаків без ранґи) та на козаків.

М ожливо, що були ще й нижчі ранґи від отамана, та про 
те немає певнйх даних. Тогочасних полковників можна при
рівняти до сьогочасних командирів корпусів. Полк часів 
Хмельницького — це була самостійна бойова формація, 
складена з усіх родів тогочасної зброї. Вона часто викону
вала самостійні завдання, як  напр. Кричевський під Лоєвом, 
Богун на Поділлі тощо.

Організація війська була поставлена Хмельницьким від
разу на нових основах. Тоді, як  давніше ядром збройної сили 
У країни були запоріжці, — тепер справа ґрунтовно міняєть
ся. Н азва „військо запорізьке” зберігається ще для традиції, 
хоч самі запоріжці числово губляться в морі козацької 
збройної сили. Щ е якийсь час слідні впливи запоріж ців і 
реєстрових, які створюють для української збройної сили 
підставу її бойової активности й військового знання. А леж  
впродовж років війни все те вирівнюється і врешті помі
чаємо вж е лише одноцілі полки як  самостійні бойові оди
ниці в розумінні сьогоднішніх дивізій чи корпусів. То ж  
наш у характеристику поодиноких організаційних елементів 
козацької збройної сили слід стасувати лиш е до початкових 
років Хмельниччини; згодом ж е ж  ця організація зазнала 
нових змін. ■ ■

В мирний час полк складався звичайно з 500 козаків, по
ділених на 5 сотень, по 100 козаків кожна, з сотником у про
воді. Сотня була тактичною одиницею і ділилася на десять 
чот (або „куренів”), по десять козаків з десятником чи ота
маном у проводі. При сотнях були теж  сотенні осавули.

Під час воєн число козаків в полку дуж е зростало. Зви
чайно полк налічував 1 000 - 4 000 козакій, а то й більше. 
Причиною такого збільшеного стану людей в полках було 
велике число молодих козаків, що впродовж перших трьох
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років служби звалися новиками або молодиками, і під час 
миру сповняли всіляку допоміжну, нераз і доволі важ ку, 
службу. Після трьох років новики ставали справжніми ко
заками. У походах їх  приділювали на їх власне баж ання до 
різних куренів так, що отаман мав під собою звичайно крім 
дев’яти козаків, ще й кільканадцятьох новиків. Через те 
чисельний стан куренів не завж ди бував однаковий.

Ю. Нарбут: Козак

У війнах Хмельницького полки зростали в наслідок при
пливу великого числа охотників, селян-повстанців, що їх 
теж  приділювано до різних куренів. В початках були навіть 
окремі повстанчі полки з осібними народніми полковниками; 
та гетьман скоро зліквідував ті полки, розділивши людей 
поміж регулярні військові частини.

Запоріжці — або „славне військо запорізьке низове” — 
панували неподільно на „диких полях” і дніпрових остро
вах. Хоч ті райони теоретично й належ али Польщі, та там 
часто гуляли татарські загони, і насправді влада там нале
ж ала запоріж цям із їх  центром —  українською Січчю. Ві
домі своєю відвагою, витривалістю, хоробрістю, вигадливістю
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в боях і незвичайною силою волі — вони викликували заці
кавлення й подив усієї Европи; польське військо уваж ало 
запоріж ців „характерниками” — й радо вітало їх  як  союз
ників в боротьбі проти татар. Самі ж  запоріж ці вваж али 
себе нащ адками княж их „воїв”, підкреслювали це зчаста і 
навіть своє походження (як і всього українського народу) та 
своє воєнне знання виводили від старинних римлян. Поміж 
собою називали себе товаришами, товариством, лицарством.

Запоріж ці були нежонаті і ж інкам  було заборонено захо
дити на Січ. Хто оженився, осідав у степу і вж е не зарахо
вувався до товариства. Запоріжцем міг стати кожен, хто 
пройшов певний окреслений виш кіл і своєю поведінкою, 
знаннями й характером був гідний доступити цієї високої по
чести. З а  прізвищем не питали і звичайно надавали собі 
різні ймення, які й характеризували запоріжців. Самі вони 
гордилися своєю безіменністю: „Хоч дивись на мене, та ба
— не вгадаєш, звідкіль родом і як  звуть — нічичирк не 
взнаєш ” ; або: „У мене ймення не одне, а єсть їх  до ката, — 
так звуть, як  набіжиш  на якого свата”.

Заслуж ених старих козаків звали „стариками”. Вони й 
мали величезний вплив на ціле січове товариство, яке на 
своїх радах часто-густо, не маючи належ ної політичної осві
ти, ставало наперекір і найкращим задумам своїх началь
ників, скоро тільки ці задуми якось розходились з інтере
сами запорізької маси. „Старики” тоді нераз рятували ста
новище й недопускали до непродуманих рішень запорізької 
ради.

Люблених досвідчених козаків звали „батьками”. І бу
вало таке, що 20-літній козак був „батьком”, а  старий ко
зарлюга „синочком”.

У проводі запоріж ців стояв гетьман або кошовий отаман. 
Військо поділялося на курені — під наказами курінних ота
манів, а  далі на сотні — з сотниками й на десятки — з де
сятниками. У більших походах, головно ж  проти Польщі, 
формовано полки з похідними полковниками. Військові 
старшини були теж  титулярні, зрештою ж  січова організа
ція не набагато різнилася від організації реєстрових коза
ків чи то й війська Хмельницького.

Коли ж  бувало, що число запорізького війська надмірно 
зростало, — а це траплялося головно після спільних козаць
ко-польських походів, — Польща намагалася заново змен
шити цю і для неї небезпечну силу. Длятого заведено реєст
ри козаків та створено окрему організацію реєстрових ко
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заків або „лейстровиків”. Реєстровими козаками, що були 
розташовані головно по містах України, командували поль
ські старшини, отже це було польське військо, складене з 
українців. Реш та козаків, що не попадали в реєстр, звалися 
„запорізькими одставленими” або „виписниками”. Вони 
втрачали всі права козаків і Польща постійно намагалася 
повернути їх у підданство панів. А леж в разі небезпеки 
поляки вербували їх на війну знову, обіцяючи, всякі пільги 
й „вольності”. Очевидно після війни обіцянки скоро забу
валися. Але виписники рідко коли давали себе повернути в 
підданих. Вони постійно проживали в дніпрових плавнях і 
лугах. Звідси й звали їх  ,,луговиками”, „дніпровою голотою” 
тощо. Проживали вони скрито від ока королівських уряд
ників, мовляв, „щоб і птах не бачив” , та час-до-часу ходили 
в походи проти татар. Луговики, постійно переслідувані 
поляками й покривджені ’польськими законами, перші від
гукнулися на поклик Хмельницького.

Реєстровими проводили комісарі-поляки чи загалом ш лях
тичі. Начального комісара звали козаки „на волості стар
ший”. За  свою службу реєстрові діставали плату — „ж олд”, 
але дуж е нерівномірно, бо держ ава нераз роками залягала 
з заплатою жалування'. І аж  коли надходила війна, тоді 
реєстрові — щоб охотніше руш али в похід —  діставали час
тину залеглої заплати. Комісара реєстрових назначувано на 
соймі в Варшаві. Там теж  іменовано і вищих старшин. Н иж 
чих старшин назначували вж е самі старшини — поляки. 
Комісар для особистої безпеки втримував біля себе власну 
гвардію. Гвардія — це була сотня-дві польських або чуж и
нецьких найманих вояків.

Очевидно, нереєстрові не признавали комісара й не звали 
його гетьманом, навіть тоді, коли реєстрові зайняли Січ. 
„Гетьман — казали, — не має бути наданий королем, а об
раний військом при гарматі й інших клейнотах”. Та невдово- 
лені були не лиш е виписники. Самі реєстрові добре відчу
вали своє незавидне становище, бо ніякі заслуги перед 
Польщею не приносили покращ ання їх  долі. Навпаки, що 
далі, то все більш затіснювався зашморг і вони все більш 
втрачали своє значення й свободи. Довго йш ла боротьба за 
те, хто має „сидіти” на Січі. Виписники вступитися не хотіли 
„щоб звичай наш  давній і вольності, кров’ю здобуті предками 
нашими, не гинули”. Та це не багато помагало. Ш ляхта із роз- 
ростом і поплатністю рільної господарки хотіла мати якнай
більше робочих сил на наданих їм королем землях України,
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і тому зменш увала число реєстрових та не допускала зрос
тати на силах „своєвільним” козакам. Реєстрові це добре 
розуміли і при першій нагоді переходили до Хмельницького. 
М ясковський наводить листа писаного до Варшави після бою 
під Корсунем від 25 травня 1648 p.:

„Ті реєстрові козаки, що були в польському таборі, зараз 
після першого розірвання табору, обернулися проти наших. 
К нязь Вишневецький має 8 000 війська, але не вірить йому, 
бо це Русь... Навіть і ця драґонія панів перейшла до козаків 
і татар, що то з Руси драґонів роблять” .

Те ж  саме сталося й над Ж овтими Водами і з тим; відді
лом, тцо плив був Дніпром. Реєстрові повбивали польських 
старшин, перейшли на сторону Хмельницького і цим, без 
сумніву, вирішили про долю великої частини польського 
війська.

Реєстрові були добре регулярне військо і як  добірна піхо
та віддали згодом чималу прислугу. Гетьман постійно орга
нізує колиш ніх реєстрових, додає їм кінні відділи і таким 
чином формує самовистачальні з бойового погляду одиниці. 
Рахую чися з потребами воєнної тактики, Хмельницький 
кладе початок організації сердюцьких кінних полків, що 
то нераз відзначилися в бою, — і тому, як  цінні бойові фор
мації, перетривали часи Великої Руїни й гетьманування Ма
зепи.

При збільшеному числі козаків у полку часом виринали 
потреби створити тактично-організаційні одиниці, посередні 
поміж полком та сотнею. Тоді поставали в полках чотири 
курені з курінними отаманами, або осавулами у проводі. І 
так полк, що начислював 4 000 козаків, поділявся на чотири 
курені, по 1 000 людей кожен; курінь поділявся далі — на 
5 сотень, кожна ж  сотня на десять чот. Курінь мав свій 
прапор і прапорного (хорунжого).

У війську Хмельницького недоставало коней так, що на- 
загал кінних полків було дуж е мало. Лише при піхотних 
частинах були кінні розвідувальні загони. Назагал коней 
козаки звичайно вж ивали для далеких походів, в бою ж  во
ювали спішено. Та все ж  козацькі коні були дуж е добрі й 
пінні. К озаки самі ховали коней і виплекали гарну й витри
валу породу, звану „вівчурами”, себто породу коней, що їх 
вживали, ганяючись за вовками. Частину коней козаки здо
бували теж  на татарах, купували в Криму просто з табунів, 
або „воєнним промислом” займали у своїх степових сусідів.
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Артилерія належ ала до найпочесніших родів зброї, а 
гармата зараховувалася до „клейнотів” — ознак влади. 
Тому поляки для реєстрових забирали запорізьку артиле
рію „на волость”, і тому Павлю к напав був із „своєвільни- 
ми” на Корсунь і забрав гармати „за давнім звичаєм” —  на 
Запоріж ж я. Тим хотів підкреслити, що не визнає польських 
комісарів і перебирає владу в свої руки. Таке ж  саме сим
волічне значення мав подарок запоріж ців Хмельницькому у 
виді двох гармат, що їх  гетьман одержав на початку війни.

Полковою артилерією командував полковий обозний, що 
підлягав генеральному обозному — начальникові всієї арти
лерії. Артилерію, або як  її тоді звали „військову гармату” 
удержували окремі міста з округами. З  тих теж  округ і по
ходили козаки, що служили при „гарматі” . В полковій ар
тилерії були приблизно такі функційні становища:

1 полковий обозний, 1 або 2 осавули, 1 хорунжий, 1 писар, 
80 пушкарів, 80 гармашів, 4 шипошники (сурмачі), 12 реміс
ників, 6 стадників, 1 цилюрик, 2 довбоші, 2 ковалі-коновали.

їх  число однак міняється залеж но від числа гармат в пол
ку. Те число не було стале. Гетьман постійно збільш ував 
його в користь легких малих гармат. В аж кі гармати й мор
тири залиш ав для залоги по містах та лише зрідка, для об
логи, возив із собою „бурячі д іла”. В козацькій думі про 
Хмельницького, де описано, як  гетьман здобуває Полонне, 
згадується велика „пуш ка”, прозвана „Сиротою”, мабуть, 
тому що була одинокою того калібру.

Гармати були бронзові, залізні ковані, чугунні литі, і мали 
різні назви, залеж но від калібру й форми. Були отже: пуш 
ки, тарасниці, гуфниці, бомбарди, моздіри (мортири), шруб- 
ниці, діла, дільця, серпентини, фалькони, фальконети, со
коли, соловії, октави тощо. Інші ще назви: полкові, морські, 
ш кіряні гармати. Ці останні гармати бували малого калібру, 
зроблені з дерева й обтягнені шкірою (т. зв. шведські). Вони 
давалися легко й скоро переносити, але зате видержували 
не більше десяти вистрілів.

Хмельницький був визначним організатором артилерії і 
впровадив низку змін, як і в тій ділянці становлять новий 
етап розвитку. Тому, що основний новий елемент тактики 
Хмельницького був рух, — гетьман звертав особливу увагу 
на рухливість артилерії й на скору приспосібленість гармат 
до бою. Хмельницький перший увів у нас гармати на ля-- 
фетах. До того часу їх возили постійно на окремих возах, 
що звалися „тяж арами”.
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Для гармат малого калібру Хмельницький завів малі, лег
кі двоколісні вози, що їх  називали „бідками”. У його арти
лерії зустрічаємо всі тогочасні найновіші європейські типи 
гармат. В боях біля Костянтинова поляки здобули від К ри
воноса „чотири гармати й п ’яті орґанки” (лист польського 
обозного Осінського від 1. 8. 1648 p.). Орґанки це було по
лучения кількох (до восьми штук) маленьких гарматок, 
прикріплених разом одна поруч одної на одній дерев’яній 
підставі. Орґанки, що мали за завдання збільш ити швидко- 
стрільність, — не виправдали покладених сподівань. Та це 
були перші передвісники скорострільних рушниць і комбі
нованих кулеметів.

Загальне число українського війська в часі окремих воєн 
за Хмельницького було різне й постійно зростало, осяга
ючи найвищий числовий стан у бою під Берестечком.

Перші організаційні роки Хмельницький почав з невелич
кою горсткою 300 відданих козаків. У перших боях не мав 
більше як  2 — 3000 люда, але вж е після Корсуня — нід 
Білою Церквою число його війська доходить до 12 000, при 
чому левина частина це неозброєні й невишколені повстан
ці. Дальші числові дані українського війська такі:

Під Львовом — 20 — 25 000 (разом з татарами, що їх  було 
до 5 000); під Замістям 25 — 30 000 (разом з татарами, що їх  
було до 5 000); під Збараж ем 40 000 (з чого 10 000 відійшли з 
полковником Кричевським під Лоїв*); під Берестечком 50 — 
60 000, з того около 25 000 повстанців.

Забезпечення харчами відбувалося при допомозі населен
ня. Населення довозило пашу й харчі для табору. Зрештою 
кожен козак брав із собою припаси, що, доречі, було й нака
зано в мобілізаційних листах:

„Щоб самі були і коні мали в поготівлі, із зброєю, і по
роху по два фунти, а також  сухарі”.

Під час походу припаси харчів і паші були на таборових 
возах; під час постою гетьман універсалами визначував 
міста й села на квартири для війська та наказував добрам 
(коронним і шляхетським) доставляти коні до гармат, порох,

*) Деякі польські дж ерела (Корзон) подають число українського 
війська під Збараж ем  у неправдоподібній висоті 460 000 люда. К у -  
ба.ля подає, що окремі розвідувальні загони під Збараж ем  нарахо
вували ЗО 000 люда. Ці цифри видимо перебільш ені вдесятеро.

Найбільш і числом оперативні й нерозвідувальні загони складалися  
з 100 — 200 «старих» козаків і якої тисячі охотників. Повноцінну 
зброю мали лише козаки.
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оливо, харчі й пашу, згідно з реєстром, долучуваним до на
казу. Військові магазини знаходилися по оборонних містах, 
замках і твердинях.

Українське військо одягалося дуж е просто. Одностроїв 
тоді ще не знало ніяке військо., то ж  і в нас не всі були 
одягнені однаково. Окремі полки відрізнялися часом лише 
іншою барвою ш лика на шапці. Назагал козаки вбиралися 
в одяги, шиті з білого полотна або з домашнього сукна. Під 
Корсунем поляки крізь „перспективу” спостерігали козаків 
у білих „серм’ягах” — свитах.

Через те й звали козаків „біляками”. Часом ще носили 
одяг із кольорового тонкого сукна, але його вж ивали лише в 
святкові дні. На голову надівали ш апку з баранячої або те
лячої шкіри; деколи дна ш апки бувало кольорове. Ш тани 
носили широкі, а на ноги взували переважно ш кіряні по
столи або легкі чоботи. Старшини вбиралися так само неви
багливо, але здебільша вж е багатіше. Одяг часто був перє- 
тикуваний дротами; носили теж  панцирі й шоломи (мисюр- 
ки). Зверху накидали на себе плащ і — довгі киреї.

Сам Хмельницький одягався просто:
і в нім ніхто й не пізнав би гетьмана. Всі були в гар

них одягах, з багатою зброєю, він ж е був одягнений у про
сту коротку сукню і зброю мав незамітну”.

Сорочки з полотна домашнього виробу намочували в тов
щі або в дьогтю. Був це засіб проти насікомих. К озаки го
лилися, мало хто носив бороду. За  те — запускали довгі вуса, 
а на голеній голові лишали чуба. Оригінальних описів україн
ського війська за Хмельниччини до наш их часів збереглося 
мало. Павло Алепський описує козаків такими словами: 
„Немає в них ні шатер ні гарного одягу. А при тому вони 
дуж е витривалі”.

Народня пісня змальовує козака так:
... К озак нетяга,
Ой, у нього серм’яж ина по колша,
На нім постоли бобровії,
Онучі бавовняні...”

Зброя. Велику увагу козаки присвячували якості зброї. 
„Той не козак, у кого зброя погана”, — казали. Узброєння 
українського війська не було одностайне. Рушниці, шаблі, 
пістолі, келепи й списи —  це та найважливіш а зброя ко
зака доби Хмельницького. Здебільшого зброя, порох і кулі 
вироблялися в Україні. Пістолі козацької роботи були на
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віть дуж е високо ціненою зброєю. М ушкети й шаблі були 
закордонного походження.

К улі виливало саме військо — нерідко і під час бою у та
борі. Порох роблено теж  в Україні. Сірку спроваджували 
або морем або з Волощини, салітру копали в могилах, по
таш  вироблювали в Україні в лісах. Цього товару було 
подостатком настільки, що Хмельницький зайнявш и Смілу, 
продав поташу за 200.000 талярів.

Рушниці бували різного виробу, якости й калібру і зва
лися різно.

Гаківниця, це була важ ка рушниця з гаком під сподом; 
цим гаком зачіплювали за мур, камінь тощо і таким чином 
зменш ували силу відкиду при вистрілі. Звичайно гаківниць 
уж ивали при обороні міст і замків; але нерідко й у полі 
Гаківницю меншого калібру звали півгаком або півгаків- 
ницею.

Самопали це легкі рушниці з крем’яним підпалом пороху: 
їх  носили на ремені через плечі.

М ушкети — це важ кі рушниці з льонтовим підпалом, го
ловно -— г о л л а н д с ь к о г о  типу; до нас вони попадали з за- 
хідніх держ ав куплені або здобуті на поляках. їх  носили 
на плечі, а стріляли, спираючи на вилки („форкету”) — 
підсошок.

Пищалі це були важ кі рушниці турецького типу. „Пи
щ алі семип’ядні” — відомі з наших народніх дум — це руш 
ниця доволі поширена в козацькому війську; вона виріз- 
нювалася довжиною в яких 110-120 см. Часом пищалями 
називали ще гарматки малого калібру тієї ж  самої довжини.

Кий це стародавня руш ниця без замка й лож а (прикла
ду). Цей перестарілий тип початків XVI сторіччя у нас уж и
вався, очевидно, за недостачею відповідного числа рушниць 
новіших типів. Автім і не всі козаки бували озброєні в руш 
ниці. Багато з-поміж них мало лише шаблі, рогатини, коси, 
сокири або й звичайні киї („булави”).

„Которий козак не має шаблі булатної,
Пищалі семип’ядної,
Той козак кий на плечі забирає,
За  гетьмана Хмельницького в охотне військо поспішає”.

Деякі історики приєднуються до думки, що назва „кий” 
означає звичайний дрючок. Однак в описах українських 
замків XVI ст. зустрічаємо цю назву в розумінні вогнепаль
ної зброї.
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Відділи, озброєні мушкетами чи загалом рушницями, зва
лися „огнисті люди”, а рушниці „огниста зброя”. Назагал 
у козацькому війську були всі типи зброї, як і були в тур
ків, татарів, поляків, німців, волохів тощо.

К озаки дуж е дбало обходилися з вогневою- зброєю. При
клади рушниць прикраш ували насічками, різьбами, обко
вували товстою верствою срібла, часто майстерно орнамен
тованого. В поході ж  добре обмазували товщем, щоб не да
вати „грать враж еє око на ясній зброї”.

„Ясна зброя” це почищена, дбайливо бережена рушниця. 
В парі з тим іде, очевидно, і знання та майстерність у стрі
лянні. Тут козаки були справді митці.

Різні роди рушниць звалися різно, як  от: янчарки, ф узії 
тощо. Пістолів носили інколи й по дві пари за поясом та в 
кобурах при штанах. Козацькі саморобні пістолі були ду
ж е цільні й відрізнювалися великим калібром (кулі були 
величиною в гороб’яче яйце) та дулами широкими напри
кінці.

' 3  рушниць і пістолів стріляли олив’яними або чавунними 
(залізними) кулями та сіканцями. їх  носили в сап’янових 
гаманцях („кулечниця”), порох — у  порохівницях, круглих 
або роблених з буйволових рогів.

Ш абля це найулюбленіша зброя козака. Ш аблі вироблю
вано в Україні, але в ж и в а в  теж  і чужих, головно турець
ких з доброї сталі. Зчасом виробився був відомий тип ко
зацької шаблі, відмінний у дечому від угорської і грецької 
(тип т. зв. польської шаблі, введеної Баторієм — це насправ
ді угорська шабля). К озацька ш абля пош ирилася від запо
ріжців почерез польську ш ляхту, що постійно перебувала 
на сході, на всю Польщу й випирала там шаблі західнього, 
німецького типу.

Козацька ш абля характеризується середньою кривиною 
і такою ж  довжиною вістря. Зах ідноєвропейськ і шаблі 
менш закривлені і куди довші; турецькі більш закривлені 
і коротші. Особливо цінилися ..булатні ш аблі”, себто з ду
же доброї сталі. Високо цінилися й східні дамаскенські 
зразки. Рукоять була нерідко власноручно різьблена і ба
гатюще прикраш увана. Саме вістря бувало прикрашене 
сріблом, а то й золотом. Піхви бували металеві або дерев’я 
ні, обшивані шкірою з  двома коліщ атками на ремені, що 
їх закладали під пояс.

Ш абля тісно в’яж еться з українською військовою роман
тикою: „шабля —  сестриця”, „ненька рідненька”, „панночка

33



молоденька” — оце ті пестливі епітети для цієї зброї. Ш аб
лю цінили вище від рушниці. Це бо було „чесне ору ж ж я”.

Спис або ратище це дуж е поширена зброя і то не лише 
серед кінноти, але й серед піхотинців. У своїх спогадах по
дає Кітович, що козак, коли впав поміж поляків сам один, 
то списом міг і сорок люда поранити. Спис звали теж  копія, 
або ратище (ратище це прадавня назва від слова рать „вій
на”). Спис бував довгий і на п ’ять аршинів та був зроблений з 
тонкого дерева, нерідко мальований спірально в два коліри, 
переважно чорний і червоний. З одного або й з обох кінців 
було приправлене залізне вістря, часто з поперечною пере
тинкою, яка повинна була спинити, щоб пробитий близько 
не присунувся до козака та щоб спис не входив надто гли
боко. Списи були улюблена зброя. З  допомогою цих списів 
роблено містки понад рови, по них болота переходжено, з 
них будовано ш атра й захисти, словом „козак без ратища, 
як  дівчина без намиста” .

Чекан чи келеп це бойовий сталевий молоток, насаджений 
на дрючок, що завдовж ки в аршин. На другому кінці дрю
чок бував загострений і обкований залізом. Келепом коза
ки розбивали ворожим воякам голови та зброю, головно ж  
вершникам, що, попадавши з коней, не могли в важкому 
озброєнні встати. Келеп це дуж е давня зброя, відома ще в 
старовину. На вазі з І. сторіччя після Христа, а яку ви
добуто з річки Прута, зображений саме такий подібний до 
козацького келеп. Про те, як  далеко були поширені келепи, 
свідчать слова пісень:

„А козак козачий звичай має,
Келепом по ребрах торкає”,

або:
„та козак ляш ка здоганяє, 
келепом межи плечі наганяє” .

Крім  цих головних типів зброї, козаки широко вж ивали 
ще ножів („свячених”), ятаганів, кинджалів, топорів, обу
хів, сокир, кіс, перековуваних насторч тощо. Як бачимо та
кі коси це не винаходи Косцюшкових повстанців: на соймі 
в Варшаві в 1648 р. ш ляхта обурювалася, що навіть „у Бе
ресті муж ики собі коси понасаджували” .

Залізної важ кої охоронної зброї — панцирів козаки не 
любиди й рідко її вж ивали. Доволі поширені були кольчу
ги, дротяні плетені сорочки й сталеві шоломи на голову; 
але найчастіше в бою не вж ивали ніякої залізної охоронної 
зброї.
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Проти ворожої кінноти вж ивали залізних якірців („зуб
ців часнику”), що їх  розкидали по ш ляху ворожого маршу. 
Якірці мали чотири гострі кінчики, як і вбивалися коням 
в копита, а це спинювало похід ворожого війська.

Кож ен козак був обов’язаний мати з собою в поході п ’ять 
фунтів nopoxv і п ’ять кіп (300 штук) куль. Порох возили 
у бочках.

Одна з найбільших цінностей козацького війська це його 
клейноти й його військові знаки.

Клейноти це ознаки військової влади гетьмана; сюди на
лежали: бунчук, булава й військова печатка (печать). Коли 
скидали гетьмана, запоріжці веліли йому „покласти бунчук, 
булаву і печать”. У поході до клейнотів належ али ще кітли 
або літаври — „музичні клейноти”, що їх везли на коні пе
ред ге*гьманом. Бунчук — це багатюще прикраш ене й зо
лочене ратище з двома кінськими хвостами на вершку.

Булава — це дорогоцінна куля, важ ка, зроблена з золота, 
прикрашена самоцвітами, насаджена на короткій ручці 
Крім цих гетьманських ознак влади, були ще й клейноти 
нижчих старшин. Буздиґан подібний до булави, але закін
чений не кулею а яйцеватою грушкою. В ручці булави й 
буздиґана звичайно був захований вузький простий ніж. 
Пернач це відзнака запорізьких полковників; вирізнював- 
ся шістьома перами, застромленими в головище меншої бу
лави.

До військових знаків належ али хоругви, прапори, пра
порці й значки. Головна хоругва війська, що її звичайно но
сили перед гетьманом, була дбайливо бережена й високо 
шанована. Втратити її уваж алося небувалим посоромленням 
для війська. Виступати в бій без військових знаків — це 
велика нечесть. Велику хоругву козацького війська опису? 
Павло Алепський так:

„Військо мало хоругву христолюбного й войовничого геть
мана Зиновія, зроблену з чорного й жовтого ш овку в смуги 
і з хрестом на ратищ і” .

Окремі полки мали свої окремі хоругви. Напр, полк К ри
воноса — червону з білим хрестом, інші — голубі, малино
ві тощо. Дрібніші відділи мали свої знаки: звичайно менш* 
вже, трикутні прапорці.

В боях хоругви й значки стояли біля гетьмана, полковни
ків і військових начальників. Т ак розпізнавали, де нахо
дяться командувачі окремих частин війська.
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Окольський так описує запорізьке військо: „Козаки, в 
числі 300 люда, граючи на жоломійках, б’ючи в бубни, йшли 
з хоругвами й зі знаком за старшим і полковниками, під 
бунчуком і під білою хоругвою з двома хвостами, повішени
ми під її вістрям”.

В и ш к і л .  На елекційному соймі в Варшаві 1648 р. го
ворено: „Сто наших німців, як  стріляють, — одного вб’ють. 
Коли ж  козаків сто стрілить, нехибно пятьдесятьох поці
лять. Вогнистий це люд, — не дамо їм ради”.

Цей голос, як  і багато інших, свідчить про добрий виш кіл 
козацького війська. І справді, гетьман дбав про те, щоб йо
го полки не гайнували ні хвилини. Крім звичайних вправ 
поодиноких стрільців у стрілянні й ширмуванні, відбували
ся ще й масові спільні вправи цілими відділами, а врешті
— бойові й похідні маневри.

„Зібралося кілька їх і вж е герцювали, ширмували, стрі
ляли  з луків і з рушниць тощо”, — описує сучасник. На 
давніх мапах України зустрічаємо картини з побуту коза
ків, що вправляю ть палицями на лад ш ирмування ш абля
ми. Велике значення тут мали й  часті лови по степах і л і
сах та постійні татарські напади. Не тільки запоріжці, реє
строві й низові люди, але й кож не село в тогочасній півден
но-східній Україні мусіло рік-річно рахуватися з кривави
ми татарськими наскоками. То ж  і вправа в  володінні збро
єю була велика, а до майстерности в користуванні руш ни
цею, луком, шаблею, а то й гарматою — нагоди не браку
вало. Зате вузько військові були вправи суцільними відді
лами. Будова польових укріплень, що то їх  подивляли чу
жинці, походи в рухомих таборах, прецизна тактика бою
— все те вимагало збірних узгіднених зусиль, а з тим і 
уваж ливих та довгих вправ, відповідної підготовки людей 
і бойових матеріялів.

Перед Хмельниччиною військові вправи відбувалися по 
реєстрових полках і в запоріжців. У 1630 р. повстанці при
сягали словами: „Ми, товариші війська запорізького, що 
тепер під реґіментом Антона Б рута” . В ж е самі ці слова свід
чать, що не була це збиранина припадкових людей, але ор
ганізація, „реґімент”, а з тим — виш колена й певна себе, 
свідома своего проводу одиниця.

„М ужність і зручність в справах лицарських” не прихо
дили самі від себе, але були вислідом довгої й наполегливої 
нераз бойової підготовки.
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Перед польською комісією, що приїхала на мирові пере
говори, козаки „вивели своє військо в поле, казали  їм пре
зентуватися й віддати сальву на честь короля. І вони вико
нали це так порядно, що кожен міг переконатися, як  добре 
вони приготовилися”...

Кітович згадує в своїх спогадах, що козаки перед боєм 
салютували ворога. А це вж е висока вояцька культура; ця 
обставина, як  і подібні ф акти  з історії війська Хмельниць
кого, вказую ть на високий рівень козацької військової ор
ганізації, дисципліни, боєспосібности й чеснот, що їх  да
ється добитися вишколом і шляхом прищіплю вання засад, 
і то не лише бойового, але й морального характеру.

Мобілізація козацького війська давніш  відбувалася зви
чайно за допомогою призовних листів — універсалів. Листи 
розписувано до адміністративної старшини на волості, а та 
наказувала відчитувати такі листи по містах і селах. Саме 
організування призовних переводили вж е сотники й пол
ковники на волості — кожен у своєму районі. Мобілізацію 
звали: „скликати охотника.1 скликати купи, купитися” . 

М обілізація проходила скоро й справно.
Скиданові універсали один за одним літають по містеч

ках, містах, селах. „Що м уж ик — то козак”.
Універсали звичайно мали свій притаманний стиль. Після 

вступу й вияснень ішов заклик збиратися на війну. Ось ці
кавіші уривки з таких універсалів:

„Лист до Снятина, Сенчі, Лохвиці, Глинська, Ромна й до 
інших міст і містечок, щоб його вдень і вночі відсилати 
доконче, без жадної затримки...”

І далі після вияснень: „І тому іменем моїм і старшинства 
моєго й іменем війська запорізького наказуємо вам і напо
минаемо, щоб усі ви одностайно, великі й малі, хто тільки 
товаришем зветься і віри православної благочестивої дер
житься, зараз покинувши всі свої забави, щоб збирався до 
мене, до війська. А це все Богові поручаю...”

Чи інші універсали:
„Отже я властю моєго старшинства й іменем військовим 

наказую, щоб ви були готові, як  у конях, так; і в припасах 
зі зброєю своєю проти ворога... та ставилися мужньо, як  
того потреба вимагає...”

„Наказуємо це під ласкою військовою доконче і під ка
ранням військовим...”
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„Щ е раз просимо вас іменем війська і суворо наказуємо: 
до війська, до гармати якнайскоріш е з панами полковника
ми, прибувайте...”

Такими словами зверталися до „товариства”, до поспіль
ства, до „всієї братії наш ої”, до „товаришів вірних і зичли
вих” .

Нарід підготовляв сухарі, сало, муку, пшоно. Сотники й 
полковники вели призовників на визначені місця, де їх  ор
ганізували, розподілювали по різних сотнях і полках, до- 
зброювали, вишколювали. Приходив, хто з чим міг: одні ча 
конях, інші з возами та зі зброєю, яку хто мав.

„Люди скрізь продають волів і коней, а купують само
пали”, — пише Кисіль полякам 15-го травня 1647 р. Згідно 
з наказами універсалів військо збиралося до кількох днів, 
чи то з подальш их околиць — до кількох тижнів. Очевид
но, підготовлення мобілізації вимагало деякого часу. І тому 
декілька місяців перед повстанням розходилися на всі сто
рони мандрівні люди,, старці-кобзарі, купці, чи то й воло
цюги і, незамітно для поляків, піснями й натяками давали 
народові до пізнання, що готовиться якась військова акція. 
Що саме, про це докладно ніхто й не знав. Але нарід при
готовлявся. Саме з оцих наведених слів Кисіля, майже рік 
перед повстанням Хмельницького, бачимо, що поляки вж е 
були повідомлені про завірюху, яка збиралася в Україні. 
Але Хмельницький вмів зручно відвернути увагу поляків. 
Всі були переконані, Щ О ГОТОВИТЬСЯ Я К И Й С Ь  морський П 0 Х ІД  
проти Туреччини. На весну 1647 р. ніхто й не думав, що 
великий організатор козацької нації задумав повстання 
проти Польщі.

Т а к т и к а .  Козацька тактика спиралася на якнайбіль
шій рухливості війська, на наглих нападах і бойових хи
трощах, т. зв. „воєнних ф ортелях” . Географічні умови укра
їнського терену на його господарський характер не дозво
ляли  вести воєн на західньо-европейський лад. Поляки, що 
достосовували свою тактику до східніх і західніх зразків, 
все ж  таки не видерж ували в бою з козаками Хмельниць
кого. Не встоювалися теж  і їх  затяж ні західньо-европей- 
ські. частини, головно ж  німці, хоч вони й мали величезний 
воєнний досвід із 30-річної війни, „старі леви” , до того зна
менито озброєні й вишколені. Поляки розбивали козацьке 
військо в часах перед Хмельниччиною, але лише завдяки 
недосконалій організації повстанчих частин, завдяки їх не
досконалій дисципліні й низькому вишколові.
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Тактика Хмельницького спиралася на віковому досвіді 
запорізького війська, на модерніших тактичних основах ре
єстрових козаків та на досвіді 30-річної війни, що його 
Хмельницький практично вивчив, перебуваючи деякий час 
на заході Европи. Поодинокі елементи тактики, як  от похід, 
таборування, бій, погоню, відступ тощо — Хмельницький 
пов’язав в органічну цілість. Він створив її за тогочасними 
західніми зразками, алеж  за основу взяв прикмети військо
вого духа й бойового характеру українського народу. Похід 
війська відбувався тими небагатьома головними ш ляхами, 
що сполучували поодинокі міста України. Бічними ш ляха
ми велике військо з возами й гарматами йти не могло. Там 
діяли або менші частини або, — де околиці були малодо
ступні, — окремі кінні загони.

Коли ворог був далеко, військо йшло незабезпеченим мар
шем, зате в околиці, де можна було сподіватися ворога, ко
лона просувалася дуж е обережно.

Головні сили, що вируш или „на поля”, себто проти воро
га або, як  тоді казали, — „вирвалися на волость” , були за 
безпечені сторожами. Попереду йш ли три сторожі, з-по
між них найменша на самому чолі колони. Сторожі просу
валися на віддалі зору. Бічні й задні сторожі берегли ф лян- 
ків та забезпечували обоз перед несподіванками, наскока
ми від тилу. Б іля передньої сторожі йш ли теж  обозні від
діли, які підш укували місце на табір та підготовляли обо- 
зовище.

Зрештою в околиці діяли кінні загони, нераз на доволі 
далеку відстань (кількадесять кілометрів), які й провірю- 
вали терен і звичайно встрявали в бій з такими ж  загона
ми чи сторожами ворога.

Велику прислугу робили численні шпигуни-розвідувачі, 
що веш талися далеко попереду маршової колони й опісля 
звітували про все, що про ворога розвідали. Хмельницький 
присвячував тому особливу увагу. Козацькі розвідувачі бу
вали нераз у польському таборі та здобували відомості на
віть про таємні наради головних польських військових на
чальників. Зате Хмельницький не допускав польських роз
відувачів до козацького війська. Через те скрізь у походах 
Хмельницького зустрічаємося з фактом, що поляки не зна
ли, де перебуває гетьман, кудою прямують козацькі війсь
ка, яке їх число й які їх  пляни. Отже гетьман знайшов спо
сіб дорешти виключити можливість польської розвідки в 
своєму війську. Але ще десяток років тому назад було нав
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паки. Остряниця не знав нічого про польське військо, зате 
ж  поляки були дуж е добре інформовані про все, що дієть
ся в козаків:

„І хоч вони (козаки) знали про його велику сторожу над 
ними й були дуж е обережні у своїх замислах, все таки  не 
могли вберегтися від того, щоб усі їх, хоча б і найтаємніші, 
справи не стали відомими (полякам) почерез шпигунів, що 
були дуж е замасковано серед них розміщені” .

Коли військо спочивало, тоді розставлювано довкруги 
„чати”, — звичайно по всіх підвищеннях, а головно ж  
„страж них” могилах, що їх  було багацько вздовж  давніх 
воєнних ш ляхів.

Щ е інший засіб розвідки це були захвачені „язики”, себ
то полонені. Військо постійно висилало загони теж  і щоб 
захватити „язиків”, як і я к  правило до зізнань були змуш у
вані муками. Хмельницький висилав часто „охотні язики”, 
як і зумисне давали себе полякам ловити й на тортурах по
давали невірні дані про козацьке військо. „Язики” ніколи 
не виходили живими. Після допитів їм як  правило стинали 
голови або вішали.

І козацьке і польське війська в засаді йш ли поділеними 
на три сильні частини: передню сторожу, головні сили й 
задню сторожу. Коли траплялися більш-менш рівнобіжні 
ш ляхи  або декілька доріг на ш ляху походу, тоді військо 
розподілювано щ е в трійкову систему: права колона (сторо
жа), — головні сили, — ліва колона (сторожа). Зовсім інак
ш е йш ли на свої грабіжницькі походи татари, що в степах 
розділю валися на чотири групи, які й розходилися на всі 
чотири сторони світу. Саме про те й співає пісня:

„Іш ли ляхи на три ш ляхи, 
а татари на чотири...”

В поході впоблизу ворога всі старалися зберігати повну 
тишину: стримували коней, щоб не ірж али, козаки їхали  
чи йш ли тихо й спокійно, вози дбайливо намащувано, щоб 
не скрипіли.

Загони йшли звичайно без таборів ,-,комуніком” (комонни
ком). Малі загони називано ще й чатами; вони мали завдан
н я  позад ворога знищити припаси харчів, нападати на його 
зв ’язкових і поштових, словом, — непокоїти його тили. К о
ли п ід’їзди не знали околиці, брали з-поміж  селян провід
ників. Кінні загони мали свою окрему тактику нападу. Во
ни на татарський лад наступали дрібними гуртами з усіх 
боків; ці напади бували дуж е завзяті й змагали розбити во
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рожий відділ на декілька частин чи то на дрібні групки. 
Коли спротив був сильний, то завертали й за  деякий час 
наступали наново. Звичайно такі загони перемагали, хіба 
що ворог був у  декілька разів сильніший. Поляки не були 
витривалі на такі постійні напади й легко виснажувалися.

Б ільш і загони (їх числовий стан доходив часами й  до кіль
кох тисяч люда) мали й свою артилерію — декілька „дріб
них” гармат, що їх везли на двоколісних возах. Підготов- 
ляючися до бою, гармати „скоком провадили”, то ж  і вони 
мусіли бути неменш рухливі, я к  і весь загін.

Почерез річки козацьке військо переправлялося теж  три- 
дільним ладом:

„Оттоді ж , як  до річки Дніпра прибував,
На три часті козаків переправляв...”

Наперед переходила вбрід легка кіннота й частини піхо
ти з мушкетами. Коли ж  ворог був близько, то зараз око
пувалися земляним валом і шанцями. Опісля переходила 
частина артилерії, кіннота, вози з амуніцією й припасами. 
На кінець — решта обозу з пішою охороною й кіннота.

В зустрічі з ворогом козаки були завж ди готові до бою: 
„Що спеклося, — треба різать”,
„Що Бог призначив, — не мине” — казали.

Спершу військо окопувало табір, що й ставав осередком 
і джерелом постачання в бою.
■ Вози вставляли в коло, в прямокутник, чи просто в не- 
реґулярну ф іґуру, залеж но від місцевостевих умов, та зав
ж ди використовували похилість терену так, щоб чоло та
бору було нижче, а зад вище. Вози сковували до купи лан
цюгами, зовнішній ж е їх  ряд насипали землею, щоб були 
важ кі та спинювали гарматні кулі.. В другому й третьому 
ряді возів приміщувано харчі та всякі боєприпаси. Вози з 
порохом уставляли по середині табору. Довкруги табору 
копали шанці й насипали високі вали. Особливу увагу звер
тали на порядок уставлених возів, — щоб в разі потреби 
можна було вирушити в найкращому ладі. Терен вибирали 
так, щоб впоблизу була вода й паш а для коней, а по змозі 
й ліс. Найрадніш  вибирали місце, хоронене багнами й ріка
ми, щоб доступ до табору був нелегкий.

Поляки по середині табору уставляли ще свої коляси й 
старшинські та військові намети. В козацькому війську на
метів не було. Б ула погода, то спали під голим небом, а в 
дощ чи взимку ставили з галуззя шаласи і рідко-коли — бу
ди з гилляк, присипаних землею.
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Табір мав два входи: передній і задній — обидва сильно 
хоронені артилерією. Гармати уставляли теж  на земляних 
валах, абож будували високу редуту з дубових палів. Та
бір, розташований під горбом, давав змогу обстрілювати 
ворога з тих гармат, що були уставлені в задній, вищій ча
стині таборовища.

Бій починався герцями. Герцівники виходили поодиноки
ми групами чи сотнями й дразнили ворога образливими сло
вами. Така словна перепалка завж ди приводила незабаром 
до герців. Герцювали шаблями; згодом доходило й до стрі
лянини з рушниць та гармат. Але траплялося, що словиа 
образа залиш алася без відповіді, головно тоді, коли поляки 
не мали наміру приймати бій. Козаки вж ивали всяких мож
ливих засобів, щоб викликати противника на герць. Най
більша образа для ш ляхтича було показати йому складену 
з пальців „ф іґу”. Освєнцім так описує герці перед боєм:

„мультітудо (безліч) хлопсгва. . почало випадати (з та
бору), погрожуючи й ф іґи  показуючи, сальсо гоноре задки 
випинаючи...”

Вечір закінчував усі бойові кроки. Другого дня почина
лося все заново, але часом вж е без герців. За  той час зви
чайно обидві сторони приглянулися добре своїм силам, 
зловлені ж  на герцях „язики” виговорили на тортурах реш 
ту і — головний бій був підготовлений.

Війська виходили на поле перед табори. Бій починала кін
нота. Головний удар наносила як  правило важко-збройхіа 
кіннота. Та в козацькому війську такої не було. Там цю ро
лю виконував гострий наступ козацької піхоти, війська, од
ного з найкращ их в Европі. Хмельницький зумів застосу
вати її, піхоту, навіть до виловлення атаки ворожої важ 
кої кінноти, а це так, що відступав перед її ударом, втягав 
її, цю кінноту, у створений таким чином тактичний „мішок ' 
і оточував її з усіх боків. Хмельницький вміло виш укував 
у ворога його найслабше місце і пробивався там перемож
ними силами. Звичайно тактичним маневром гетьмана був 
наступ на одне або й на обидва ворожі крила, розділюван- 
ня ворога на частини і втягання в підготовлену пастку.

Військо, погромлене в полі, хоронилося в таборі, і тоді 
приходилося аж  здобувати таку укріплену ровами й воза
ми польову твердиню.

Наступ на табір змагав до того, щоб розірвати його, та
бір, погромити військо, знищити харчі та підпалити вози 
з порохом. К озаки нерідко підкопувалися під польський
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табір, залізними гаками розтягали й перевертали вози чи 
й підпалювали табір за допомогою запалених насмолених 
жердок. Обороняли табір сильним обстрілюванням ворожо
го наступу — з рушниць, луків, гармат, при чому до гар
мат вж ивали замість куль — дрібних сіканців. Викінчувала 
здобутий табір легка рухлива кіннота.

Козаки були митцями при влаш товуванні табору, голов
но ж  рухливого. Коли не було надії на перемогу в бою, ко
заки завертали цілим табором, при чому вози уставляли в 
декілька рядів. Бій під Кумейками поляки описують так:

,,К озаки йшли табором у шість рядів: на переді шість 
гармат, по середині дві гармати і позаду дві; в середині ж  
табору 23.000 люда, поділені на полки й сотні. Всю дорогу 
обсипували й ганьбили страшними вигуками, клятьбою, со
роміцькими й поганськими словами синів ш ляхетських, 
гетьманів і короля”.

Боронилися дуж е завзято: у рукопашному бою навіть ки
ями й камінням. Відкинені від табору окопувалися заново, 
накидуючи на вали людські й кінські трупи. З-поза таких 
валів із трупів боронився Кричевський під Лоєвом. Замки 
й твердині козаки здобували таким чином, що одцалік ко
пали рови й вали, рівнобіжні до мурів. Маючи таку готову 
охорону перед вогнем оборонців, свої вали копали щораз 
ближче, ровами ж, т. зв. ,.апрошами” підсувалися все ближ 
че і знову на близькій віддалі сипали новий вал. Отак під
ходили доволі близько під мури — забезпечені перед вог
нем ворожих гармат і рушниць. Так були підсунулись під 
час облоги Збараж а на всього ЗО ліктів від польських око
пів. Сам наступ піхоти був підтримуваний артилерією, яку 
приміщувано разом з відділами піхоти у дерев’яних спору
дах, званих „гуляйгородинами”, „городинами”, „штурмами”. 
Таку городину котили кільканадцять людей. На возах везе 
но довгі драбини, що їх  під час ш турмування приставляли 
до мурів замку. При одному наступі на Збараж  везли 400 
возів драбин.

На здобутих валах і мурах зараз застромлювали полкові 
й сотенні прапори та значки.

Вміли козаки добре й обороняти замки. Ось як Околь- 
ський описує облогу козацького замку:

„Тисячами обсадили вали, на ш анцях розставили гарма
ти, сотнями обсадили башти й брами, а по високих дахах 
розставили чарівниць і чарівників, і ці звідти чинили за
клинання на добру стрільбу, повітря й вогонь”.



На війні тримали значки по середині табору, в бою ж  у 
полі носили їх  біля старшин. Під час повстання Гуні „По- 
тоцький велів стріляти до козаків, що їх  (значки) носили 
біля Гуні. К уля  поцілила бунчужного. Гуня схватив бун
чука й сам поніс його. А на цей привіт велів відповісти 
таким ж е привітом на знаки Потоцького”.

Усі накази й розпорядження подавано усно. На письма 
не було ні часу ні змоги. У поході військова канцелярія бу
ла незначна. „В сагайдаку возили канцерялію, а те, що пи
салося, забрали степові бурі й війни”. Про санітарні відно
сини знаємо небагато. Загально відомо про козацькі шпита
лі; знаємо теж, що хворих і ранених відвожено на лікуван
ня вглиб України, — як  це було під час походу під Бере
стечко. Сталі військові ш питалі були влаш товані при мана- 
стирях, де знаходилися теж  приюти для старих немічних 
козаків і для воєнних інвалідів. З-пом іж  таких козацьких 
військових шпиталів — монастирів найвідоміші були: Мед- 
ведівський, Трехтемирівський, М ежигірський Спас, Прео- 
браженський, Самарсько-М иколаївський та інші.

Військові лікарі бували різні: цирульники, хірурги, на
родні лікарі — знахорі. Головні лікарства — зілля давали, 
мабуть, непогані висліди, коли багато важ ко покалічених 
воєнних інвалідів без рук і без ніг, осліплених, — тих, що 
пройшли бої і тих, що видерж али люті муки, —  все таки 
доживали до поважного віку.

В 1653 р. поляки зловили в полон лікаря-хірурга, що по
стійно був на послугах у Хмельницького.

Після боїв поляглих козаків хоронили у спільних моги
лах. Татар і поляків, що впали на Диких полях, не хоро
нило навіть власне військо. І так при важ ливіш их ш ляхах 
з року на рік, і з віку в вік, росли високі могили, що пізніш  
показували купецьким і чумацьким валкам  ш лях на пів
денний схід.

К а р и .  Утримання послуху в війську вимагало твердої 
руки й запровадження кар, що їх  висота залеж ала від про
вини козака. Без сумніву, військові судді мали свої закони, 
згідно з якими судили винних, однак сьогодні не знаємо до
кладно самого дисциплінарного реґуляміну козацького вій
ська.

К оли козак вбив козака, то вбивцю хоронили живим у 
спільну могилу з убитим. За  зраду вішали, розстрілювали, 
відрубували руки, ноги. Злодіїв віш али на шибеницях. Щ е
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інші кари були: саджання на паль („стовпова смерть’’), чет
вертування, віш ання на гаку, киї. Дрібніші кари були: при
ковування ланцюгами до гармати, карні роботи при сипанні 
валів, накладання ланцюга на шию тощо. З а  дрібні провини 
били киями; відомі були й деградування старшин до рядо
вих козаків, зв ’язування тощо.

У запоріж ців бували ще особливі кари. Коли хто на Січ 
привів дівчину, то його прив’язували  нагим до стовпа і кла
ли поруч довгий кий. Хто проходив мимо біля покараного, 
мусів його вдарити. Від кари на палі запоріж ця могла ви
рятувати дівчина:

„Як з такою вінчаться, 
лучче на палю мотаться”.
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ТАТАРСЬКЕ ВІЙСЬКО

З татар була дуж е добра легка кіннота. Незвичайно за
гартовані на невигоди, відважні, зручні й здисципліновані 
вони були б дуж е побажаним, хоч і платним, союзником, я к 
би не їхня залеж ність від турецького султана й від пол і
тичних поглядів та настроїв хана, що постійно змінювалися 
й ніколи не були беззастережно прихильні Україні.

Татари виступали лише кінно. Кожний татарин мав два 
або три коні і вж ивав їх  у поході на зміну. Одяг татар скла
дався з короткої сорочки, вовняних або полотняних штанів 
і білого овечого кож уха та такої ж  островерхої шапки. В 
літі кож ухи й шапки вбирали на виворіть. Багатіш і татари 
вж ивали лисячих і конячих кож ухів та сап’янових чобіт 
без острогів. Дуже рідко стрічалися в них панцирі.

Узброєння татар було дуж е слабе. Більш ість ординців ви
ступала в похід із самими „масляками”. Були це дерев’яні 
дрючки, закінчені кінським щелепом. Але головною зброєю 
татар були луки й шаблі та дуж е рідко — рушниці як  теж  
короткі арабські ратища. Списів чи пістолів не вж ивали н і
коли. Крім того пересічний татарин мав зі собою сагайдак 
на 18 - 20  стріл, кресало, ніж, шило й ш кіряні ремені чи ар
кан з кінського волосу, щоб ним ловити („арканити”) й в ’я 
зати полонених.

У війнах Хмельницького найнята орда нараховувала най
більше 20 000 кінних, а так  то звичайно 3-5 тисяч. Подрібно 
в окремих боях число татар було таке:

після Корсуня в Б ілій Церкві — около 12.000, під Зборо
вом і Збаражем — 20.000, піц Замістям — 3-5 тисяч.

Під Збараж ем татари були без зброї, головно ж  з луками 
й дрючками; вони йшли по готовий ясир.

Залеж но від такого примітивного озброєння і тактика в 
татар була своєрідна. У похід виступали з весною, не рані
ше квітня, коли на степах виросла вж е свіжа трава. На ко
роткі кількаденні походи вибиралися теж  і зимою. В само
му Криму йшли всі одним відділом, але в м еж ах України 
розділю валися на окремі загони.
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Звичайно дві третини татарської сили, т. зв. кіш, ішли 
й далі разом, а решта розбігалася малими загонами на від
даль яких вісім до десять миль для грабежу. Забравш и 
ясир, ці відділи верталися до коша, і замість них виходили 
нові. Усе військо постійно йшло вперед і не завертало — хіба 
аж  тоді, як  усі набрали добичі досита, або коли зустрічали 
збройний козацький спротив. У своїх степах сходилися зно-

Татарський вершник з 16-го ст.
(Diversarum gentium armatura, 1577, Ватиканська бібл.)

ву разом і ділили добичу. Осібні загони відходили нераз на 
ЗО миль від коша, йдучи дуж е обережно долами і завж ди 
так, щоб сонце мати за плечима. Такі загони не переходили 
числа 800 кінних, крім самого ханського, що тоді сягав ви
ще тисячі; попереду ханського загону йш ла передня сто
рожа в силі яких 300-500 люда.

Щоб не залиш ати за собою сліду загони стосували особли
ву тактику в поході. Загін, що напр, начислював 400 люда, 
розходився у віддалі якої півтори милі від коша на три сто
рони в трьох однакових частинах. Кожна зпоміж них після 
наступної одної чи півтори милі розділю валася знову на 
три частини. Так у степу поставало безліч стежок і козаць
ким відділам нелегко було відразу зорієнтуватися, де зна-
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ходиться й куди прямує кіш  та окремі загони. Впродовж 
дня орда могла проходити понад 25 миль, але звичайно йшла 
помалу, роблячи шість до десять миль денно.

В бою татари не наступали лавою, як  напр, західня кін
нота. Вони густим півмісяцем наближ увалися до ворога, об- 
сипували його стрілами з луків, але скоро завертали назад
і розсипувались у полі поодиноко. Після такої розсипки во
рожа кіннота, не можучи ганятись за кожним ординцем, 
завертала назад. Такий маневр татари повторювали так 
довго, поки ворог не стомився. Тоді нападали на поодино
ких верш ників у полі абож оточували табір і наступали на 
нього з усіх сторін. Під час облоги не мали татари ніякого 
значення, а супроти обставленої табором козацької піхоти 
були безсилі так, що навіть 2.000 татар не важ илися зачі
пати 50-тьох отаборених козаків.

Татари ніколи не йш ли в похід з обозом. Харчі, головно 
ж  сухарі й пшоно, везли з собою на конях. На м’ясо різали 
підбитих коней, молоко давали кобили. Тому й прохарчу
вання орди все належ ало до обов’язку  українського війська.

Татари не давали втягати себе в більші бої. Звичайно оми
нали укріплені міста й згуртування військ. Бєльський подає 
про них таке: „Татари — народ на диво обережний. Дові- 
давш ися від шпигів, що їм військо заступило дорогу, за
вертають назад”. Причиною такої тактики було те, що та
тари не були приспосіблені до облоги замків та що татар
ські загони були порівняно малочисельні. Великі простори, 
що їх  їм приходилося проходити при походах в Україну, 
а далі й слабе заселення Криму не дозволяли їм на стосу- 
вання великих масових військ.

Тимто й усі польські вістки про десятки а то й сотні ти
сяч татар — це грубе перебільшення; при загальному числі 
населення татарських земель 100-200 тис. люда все татар
ське військо, що його давалося змобілізувати, не могло пе
реходити цифри 20-25 тис. чоловік.
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Член татарського посольства до Ш веції 1650 p.
(з Гравюри в „Theatrum Europaeum“ VII, 1663)
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БІЙ НАД ЖОВТИМИ ВОДАМИ



БІЙ  ПІД Ж ОВТИМ И ВОДАМИ

(29-го квітня — 16-го травня 1648 р.)

Загальне положення. Покинувши під зиму Чигирин, Хмель
ницький потайки вирушив на Січ. З  ним були ще: його син 
Тиміш, реєстровий сотник Б урлай та охорона — усіх коло 
двох десятків кінних. В Крилові, де перебувала сильна 
польська залога, Хмельницький зголосився до командуван
ня і пояснив, що їде на Січ, щоб там перед командантом 
польських сил, полковником Ґурським вияснити закиди 
Чаплінського, буцімто він, Хмельницький, підготовляє пов
стання.

В тому часі поляки мали свої опірні пункти в фортеці 
Кодак та в Трехтемирові, себто вж е на січовій території. 
Завданням польських залог було перевірювати в і й с ь к о б і  
рухи на Січі. Кодак беріг Дніпрового ш ляху, і постійна сто
рожа та сильна фортечна артилерія контролювали увесь 
водний транспорт. Трехтемирів був центром січової адмі
ністрації паланок та сільськогосподарських маєтків; звідти 
полковник Ґурський контролював саму Січ на Кодацькому 
порозі. Від нього ж  було узалеж нене і внутрішнє політич
но-адміністративне ж иття Січі, як  напр, вибір старшини, 
маґазини боєприпасів, число човнів тощо. Очевидно, що та
кий нагляд ні запоріж цям ні їхній старшині ніраз не подо
бався. Підготова до збройних походів була неможлива та 
зрештою й не на часі. Виправи на татар чи турків утратили 
свою притягальну силу, а якийнебудь „бунт” проти Польщі 
не був популярний з уваги на недавню поразку Павлю ка й 
Остряниці та ще з уваги на приявність польських залог. 
Так само й реєстрові козаки про повстання не думали; вони, 
знали потугу Польщі та й розуміли, що без модерної орга
нізації війни примітивні повстання невишколеного й неспо- 
рядженого важкою  зброєю населення не могли мати успіху. 
Тут було потрібно розумного й досвідченого організаторе, 
а далі й політично вироблених людей, які зуміли б пере
вести всі приготування, не звернувши на них бачної уваги 
поляків. Така людина знайш лася і це був чигиринський 
сотник Богдан Хмельницький.
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Немає найменшого сумніву, що, задумавши війну з Поль
щею, він готовився до неї впродовж довшого часу. Хмель
ницький підібрав не тільки готовий штаб людей, але й зав
часу зумів перетягти на свою сторону реєстрових старшин, 
я к  це виявилося згодом над Ж овтими Водами. Перехід ре
єстрових козаків на українську сторону мусів бути обдума
ний скоріше, коли відбувся так швидко й справно.

Стосунки з Запорізькою Січчю а далі й з Кримом були 
дуж е живі, не зваж аю чи на польські залоги в К одаку й 
Трехтемирові. Ще 1647 р. звітую ть польські командири, що 
на Дніпрі та в степу мають місце незвичайні рухи людей. 
Згодом ж е довколишні луги та недоступні дебри наповни
лися втікачами з панських посілостей; там відбувався во
єнний виш кіл і такі готові відділи згодом вж е під час самої 
війни ішли як  партизанські загони проти польських залог 
по містах України. То ж  недаром запоріж ці говорили: „За
гнали нас ляхи в міх, та не зав’язали”.

Того ж  1648 року польська збройна сила незвичайно зро
сла в висліді вклю чення чужинецького військового елемен
ту. На Заході саме закінчилася велика 30-річна війна і ба
гато досвідчених старшин найнялося до польського війська. 
Своїм бойовим досвідом вони скріпили польське військо. 
Проведено організаційні зміни на зразок західніх армій, 
введено модерну тактику бою й стратегію війни. Зокрема ж  
панські хоругви були тоді нерідко складені з самих німців, 
ш о т л а н д ц і в  чи голляндців, бо польська ш ляхта воліла за
лиш ати свого і так не дуж е бойового селянина на роботі по 
своїх селах.

На тлі того тим сильніш  зарисовується велика індивіду
альність Хмельницького, який, не зваж аю чи на такі неспри
ятливі умови, підготовив і розпочав війну за  звільнення 
України. Сам Хмельницький мав великий бойовий досвід: 
він брав участь не тільки у війнах Польщі, але декілька 
років перебував з відділом козаків на Заході в бойових 
операціях 30-річної війни. Він підтримував друж ні зв ’язки 
з різними старшинами-україицями в польському війську, 
головно ж  з тими, що мали високу військову освіту, здобу
ту  за  кордоном. Не вияснені якслід його приязні зв ’язки 
з польським королем Володиславом IV. та з іншими достой
никами тих часів. Хмельницького закликали часто до Вар
ш ави та на воєнні наради; перед ним був відкритий доступ 
до знатних людей тодішньої Польщі. Такі його зв’язки  аж
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ніяк  не дадуться вияснити тільки  його скромним станови
щем писаря реєстрових козаків.

Вступаючи в війну з польською Річчюпосполитою, Хмель
ницький мусів розв’язати цілу низку питань, від яких за
леж ав успіх його задуму. До таких проблем він ставився 
дуж е серйозно, а знайшовши розв’язку, переводив її суворо 
й безоглядно в ж иття. Найголовніші з цих питань такі:

Слабою сторінкою збройних сил Польщі був різноманіт
ний національний склад 'її війська. Її наємні відділи були 
з бойового погляду першорядні, але часто в скрутних ситуа
ціях піддавалися, просили „пардону”, а то й переходили до 
ворога. Великий відсоток вояків польського війська стано
вили українці, а то головно в складі — реєстрових козаків, 
драґунів та панських хоругов. Хмельницький, що так смі
ливо поставив національне питання, силою обставин мусів 
боротися за  його розв’язку  саме національним військом. 
Згідно з тим прийшлося йому й  зірвати з дотогочасною си
стемою  добору людей. В Польщі ш ляхта становила хребет 
старшинського складу війська. Bei ж  інші суспільні про
ш арки виконували тільки підрядну ролю серед лав рядо
вого вояцтва й воєнних служб. Хмельницький не звертав 
уваги ні на родові традиції ні на віровизнання. Старшинами 
в його війську були ш ляхтичі і люди „простого ряду” : були 
православні й католики. Зате ж , дотримуючися національ
них принципів, він зберігав національний характер війська 
так  вірно, що тільки нерадо приймав у склад полків німець
кі чи волоські відділи, а татар відділював, постійно зазначу- 
ючи, що це тільки союзники.

Вступаючи в війну з Річчюпосполитою, Хмельницький 
забезпечив собі в першій мірі запілля. Це й було причиною 
тієї „вовчої спілки”, — як  казали поляки, —  з татарськими 
мурзами. Самим запіллям  була Січ з її недоступним тере- 
ном; люди, що там збиралися, — оті всі безхатники, луго- 
вики, пластуни, тощо — могли бути корисні в диверсійних 
акціях, ал еж  ніяк у боях з  важкозбройним ворогом у  чисто
му полі. Там серед плавнів вони могли знайти деякий за
хист в разі невдачі самої війни. Самі запоріж ці були тоді 
нечисленні і становили засадничий склад відділів Хмель
ницького. Крім того Хмельницький підготовив союз із дон
ськими козаками і, — я к  сам казав, — туди, на Дін, зби
рався йти в разі невдачі. Щоб якслщ  наладнати питання 
зап ілля Хмельницький зліквідував польську залогу в Трех- 
темирові, а згодом і в Кодаку, залиш ивш и цю останню ак-
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цію власне згаданим уж е „луговикам”. Це були своєрідні 
„гострі маневри” для вишколених на Січі відділів. Ті к о 
заки під проводом сотника Несторенка облягли К одак і здо
були його. П ісля цього хресного вогню вони піш ли на ди
версію в північні землі України.

Справа прохарчування війська й населення вимагала від 
Хмельницького докладного дотримування термінів задума
ного походу. Тому перші бої почалися в м ісяцях квітні-

П ольські гусари почат ку 17-го ст,

травні на те, щоби в разі перемоги захопити й зібрати ж нив
ний збір. Томуто під час жнив у 1648 р. Хмельницький не 
приймав уж е селян до війська і завертав їх  у їхні села.

Озброєння війська належ ало до найваж ливіш их питань. 
Частину зброї Хмельницький купив за кордоном і замаґа- 
зинуЕав на Січі. Дальшим джерелом тут мала бути поль
ська зброя, здобута в боях. Врешті Хмельницький задумав 
прогнати поляків з Л івобережжя, де тоді Ю рій Немирич 
і польські магнати широко були розбудовували видобуван
ня салітри, потрібної для виробу стрільного пороху, а далі 
й кустарне залізо-виробництво. Щ е перед вибухом повстан
ня Немирич, можливо, що й під впливом Хмельницького, 
розбудував там залізний промисл та розпочав продукуван
ня рушниць, головно ж  —  мушкетів.
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Усі ті питання вимагали добре продуманої бойової дії і що 
найважливіш е —  воєнних успіхів. Відігравала тут ролю теж  
і моральна постава населення та реєстрових, як і в разі не
вдачі могли б піддатися панічним настроям.

Зрештою ж  велику увагу Хмельницький присвятив і від
повідній пропаганді. Для частини простого населення, що 
не завж ди розуміла високу мету повстання Хмельницького, 
була готова історія „особистої кривди”, заподіяної Чаплін- 
ським. Зручна пропаґанда розбуджувала довір’я до воєнно
го виступу Хмельницького у широких ш арах поневоленого 
селянства. Помічаємо теж  і зручно використану соціяльну 
пропаґанду; в реляціях ж е читаємо про соціяльні домаган
ня гетьмана. Все воно однак спирається на національній 
базі, яка так виразно прозирає зі сторінок тогочасних літо
писів, гетьманових універсалів і листів. Але ці питання за- 
торкуємо тільки побіжно, бо вони до властивої теми нашої 
студії вж е не належ ать.

Перед бурею. Мало або й нічого не знаємо про події в то
му ж  часі на Січі. Всетаки до виступу Хмельницького Січ 
була приготована. Не відомо, як  там Хмельницький захо
пив владу, нема ніякої згадки про те, чи сталося воно в ви- 
сліді якогось бойового акту. Воно правдоподібно, що на Січі 
Хмельницького таки очікували і його вибір на старшого 
війська запорізького відбувся серед особливих урочисто
стей.

Поляки, головно ж  ті, що стояли як  залога, мусіли знати 
про вагу цієї події, коли на першу вістку про те, що 2-го 
лютня Хмельницький перебрав на Січі владу, полковник 
Ґурський покинув Трехтемирів і з однією хоругвою ш лях
ти втік до Крилова (9-го лютня). На місці ж  залиш ився полк 
драґунів, складений з українців, та вся канцелярія вклю ч
но з військовими клейнотами. Одночасно залога Кодака по
відомила великого коронного гетьмана Потоцького про 
„бунт” на Січі.

Хмельницький мав докладні вістки "про те, що діється по 
польському боці: вій знав про те, що поляки виріш или піти 
походом на Січ і знищити „ребелію” в самому гнізді. Цим 
плянам Хмельницький і протиставився. В половині квітня 
він вируш ив з Січі проти поляків з неймовірно малим чис
лом людей: з трьома сотнями добірних запоріж ців та з 1000- 
1500 ногайців, що не мали навіть луків і були озброєні тіль
ки „масляками”. Татарами мав проводити Тугай-бей. Однак
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деякі дж ерела це заперечують і твердять, що Тугай-бей, 
не зваж аю чи на «рсобисту дружбу з Хмельницьким, „спіз
нився” і прибув аж  під Б ілу  Церкву. З-поміж  старшин 
Хмельницького відомі тоді тільки два: Кривоніс і Криса.

Ще під час мобілізації польських військ великий корон
ний гетьман Микола Потоцький вислав на Січ до Хмель
ницького послів із пропозицією про замирення. Від Потоць
кого прибули полковники Кричевський і Хмелецький. По-

Турецький аґа й яничари в парадному одязі

тоцький обіцював усунути непопулярних реєстрових стар
шин, обмежити сваволю „жидів-арендарів”, що — як  за
писує сучасник — „ексорбітували над козаками” ; Хмель
ницькому ж  обіцяв віддати Суботів.

Відповідь привезли посли на письмі: Хмельницький до
магався уступлення всіх польських військ із України, при
вернення війську запорізькому всіх стародавніх прав, сво- 
бідного вибору гетьмана та високих старшин. Це була ясна 
відмова, то ж  так цю відповідь зрозуміли й поляки. Скоро 
після того Потоцький скликав воєнну раду, на якій вирі
шено знищ ити Хмельницького та розбити його відділи ще 
заки повстання розгорнеться в затяж ну війну.

Рухи обох військ. Коронний гетьман Потоцький обстою
вав думку, що всієї збройної сили вж ивати не потрібно. То
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му він і вислав тільки добірний відділ нід командуванням 
свого сина Степана в напрямі Січі і цей відділ поділено ла 
дві частини:

1) суходільний відділ, складений з 11 хоругов, з однієї 
гусарської хоругви, складеної з 150 чоловік та двох гармат, 
далі ж  —  із 200 драґунів та з  1.500 реєстрових козанів з та
бором; ці відділи були кінні; крім того вони вели деяке чис
ло коней, приналеж них до другого відділу, що плив Дніпром;

2) „водний” відділ, що поплив вниз Дніпром човнами; це 
були головно реєстрові козаки, число яких сягало 3000 люда.

Суходільний відділ очолював сам Степан Потоцький і ко
місар реєстрових козаків Шемберґ. У „водному” відділі бу
ли: чигиринський полковник Михайло Кричевський, канів
ський полковник Войніловський, черкаський полковник Ва- 
довський, черкаський осавул Барабаш, а далі ще полковни
ки — Бутович, Ганджа, Джулай, Дж алалий та інші.

В суботу, 25-го квітня 1648 р. в селі Воронівщ українці 
польського війська, отже — реєстрові козаки й драґуни, 
склали, урочисту присягу, а опісля вируш или в похід. Дра
ґунів приділено до обслуги й оборони гармат, полк реєстро
вих вислано як  передову частину, а реш та реєстрових по
пливла Дніпром на човнах.

В тому ж  самому часі Хмельницький вирушив із Січі та 
станув біля Ж овтих Вод недалеко Дніпра, в місці, де „вод
ний” відділ польського війська мав був висадитися на берег 
і рушити назустріч Потоцькому. Вибір цього місця Хмель
ницьким вказує на те, що він був не тільки добре поінфор
мований про ш лях походу обох відділів, але що наперід об
говорив був з реєстровими козаками плян співдії. Ця змова 
мусіла була мати великий відсоток певности — інакше 
Хмельницький не міг би протиставитися Потоцькому в бою 
навіть з тими дуж е добірними сотнями запоріжців, коли 
взаємовідношення людських сил було бодай як  300:3000, 
себто 1:10, навіть не враховуючи артилерії по стороні поля
ків та козаків „водного” відділу. Ввечері 25-го квітня По
тоцький стояв уж е на Цибульнику і звідти вислав на роз
відку полковника реєстрових козаків Душинського*). Не че
каючи на поворот Душинського, Потоцький рушив в поне
ділок, 27-го квітня на Омельник, де й заночував. Наступ
ного дня дійшов до К няж их Байраків, а в середу в полуднє

*) Цей відділ, як опісля виявилося, Хмельницький знищ ив дотла.
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до Ж овтих Вод і там поляків уперше обстріляли застави 
Хмельницького.

Зараз ж е в степу появилася татарська ногайська орда, 
але в поляків вона своїм виглядом викликала тільки погор
ду: татари були без луків, тільки з ,,масляками” й аркана
ми та боялися наближуватися більш  ніж  на відстань стрілу. 
Від того дня почалися постійні перепалки малими силами. 
Навіть татари відважилися врешті зачепити поляків, але 
Потоцький цей наступ відбив і забрав полонених. Вже на
ступного дня відбулася в польському таборі воєнна нарада,

Волоський верш ник з 17-го ст.

на яку запрошено теж  і реєстрових старшин. Була думка 
завернути назад до Крилова, але тому спротивилися якраз 
старшини реєстрових козаків, настоюючи на повне знищен
ня Хмельницького. А ж  пізніше виявилося, як  пиш уть оче
видці в своїх звідомленнях, що таке становище реєстрових 
старшин стояло в зв ’язку  з їхньою змовою з Хмельницьким: 
поляки бо повинні б залиш атися в степу так довго, поки не 
прийде „водний” відділ, що плив Дніпром і не получиться 
з Хмельницьким. Поразка молодого Потоцького піднесе на
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дусі українське військо, віддасть Хмельницькому в руки 
артилерію та багаті бойові припаси, а вреш ті — відомі ви
значні полководці реєстрових стануть по стороні Хмель
ницького.

Щ оденні герцд й сутички затягнулися до 12-го травня, хо
ли то врешті наспів „водний” відділ і застав у пристані са
мого Хмельницького з його визначними старшинами. У між- 
часі поляки окопалися. Роботами біля укріплень керував 
Сапега доволі недбало й недоцільно. Всетаки поляки поко
пали рови та уставили вози, скувавш и їх ланцюгами; зали
ш или ж  тільки два випадові проходи для зачіпних акцій .та 
для коней, що їх  треба було виводити на паш у поза табір 
у степ.у

Ф аза переговорів і боїв. 12-го травня під вечір „водний’’ 
відділ висадився на берег і стрінувся з Хмельницьким та 
його старшинами. Як ця зустріч відбулася, не відомо. Ко
зацьких дж ерел немає, а польські сучасники описують, що 
з табору чули тільки стрілянину, яка вказувала на радісне 
прийняття Хмельницького. Визначні реєстрові старшини пе
рейш ли на сторону повстання, козацтво теж  і тільки дея
ких старшин, як  от осавула Барабаш а та інших, які скоріше 
до повстання були не пристали, абож які не втіш алися се
ред війська довір’ям, — розстріляно й похоронено зараз над 
Дніпром. Другого дня, в середу — татари зайняли коней, 
що їх  поляки були випустили з табору на пашу. Одночасно 
з табору вийш ли реєстрові козаки та обі хоругви драґунів 
враз із своїми капітанами (їх прізвища не збереглися!) та 
на очах поляків перейшли до Хмельницького. Негайно 
крізь неборонений відтинок, утворений реєстровими, до та 
бору вдерлися козаки Хмельницького і почали стіснювати 
збентежених поляків в один кут та забирати бойові припаси 
й зброю. А ж  після довшого бою полякам ледве вдалося про
гнати козаків з табору.

Того ж  дня післяполудня татарський мурза запропонував 
полякам замирення. Польські старшини радо погодилися на 
таку розв’язку  бойових дій. Та заки ще вирішили це питан
ня, Хмельницький натиснув на них, висилаючи післанця з 
коротким запитом: „Хочете миру чи ні?” На ті слова поля
ки вислали двох парляментарів: білоцерківського полков
ника Бж ухальського та корсунського полковника Чарнець- 
кого.

М урза зажадав, щоб з табору вийшов сам Потоцький, мов
ляв, він має йому сказати щось важ ливе для його батька.
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Потоцький виїхав із 20-кінною охороною, але скоро поба
чив, що його оточують татари і завернув назад до табору. 
Хмельницький сказав послам, що випустить польський та
бір і погодиться щоб усі поляки вільно вернулися до корон
ного гетьмана під умовою, що негайно видадуть йому всі 
гармати з бойовими припасами. Поляки, не маючи іншого 
виходу, погодилися на таку умову. Заж адали  тільки, що га
рантією умови мають бути взаємні закладники: з польської

Угорські гусари кінця 16-го ст.

сторони полковники Бж ухальський і Чарнецький, а з укра
їнської — Кривоніс і Криса. Одночасно ж  домовилися, що 
польський табір вирушить під охороною козаків, щоб „не 
набігти по дорозі лиха” .

14-го травня Кривоніс і Криса прибули до поляків. Як 
описує сучасник*), обидва сотники приїхали на добірних 
конях і самі були зодягнені в барвисті дорогі шати та в бо
йові панцирі. К озаки негайно перебрали гармати й від’їхали. 
Почалися приязні розмови з закладниками, а згодом і бен
кет з нагоди замирення. Бойові дії закінчено. До польського

*) Chrzqszcz J. E.: Pierwszy okres buntu Chmielnickiego w swietle 
uczçstnika zöltowodzkicj w ypraw y.
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табору стали прибувати козаки Хмельницького, ніби в гості. 
Поляки не ж аліли  ні вин ні горілки, щоб тільки заспокоїти 
повстанців. Але по якомусь часі виявилося, що закладники 
зникли, а згодом почали розходитися й „гості”.

Тоді Потоцький вирішив відступити без уваги на те, що 
трапиться. Але козаки, помітивши рух і поготівля в поль
ському таборі, не дозволили полякам рушити з місця. На 
другий день не було ніяких бойових дій і козаки не появля
лися в степу. Цим скористалися поляки, щоб вируш ите в 
похід: склали невеличкий табір із 40 возів та ввечері при 
світлі смолоскипів вируш или в напрямі К няж их Байраків. 
Невеличкий, загублений серед безмежних степів таборик 
просувався безшумно на північ. Кож ний там знав, що добра 
не ждати, і тільки прислухався до вісток про ворога. Так 
короткими словами описує один з-поміж  поляків-сучасни- 
ків ті настрої, що панували тоді в польському таборі.

Незабаром поляків обскочили татари, але Еступати в бій 
не наваж увалися. А раннім ранком, коли польський табір 
прибув до К няж их Байраків, там уж е були козаки. На очах  ̂
у поляків козаки підвели гармати й розпочали бій, що за
кінчився повною поразкою поляків. З  табору мало хто вий
шов. Багато згинуло, реш та ж  попала в полон до козаків 
або татар. В полон попали — поранений Потоцький, Ш ем- 
берґ і Сапега.

Хмельницький перевів реорганізацію своїх сил, що зро
сли приблизно до трьох тисяч козаків; головну увагу при
святив артилерії: зараз після бою дістав з Січі гармати і
з ними вирушив проти головних польських сил.

Завваж ення. Ця перша збройна розправа молодих сил 
Хмельницького визначається не так бойовою тактикою, як 
заскоченням поляків і зручною дипломатією Хмельницького. 
Вождь козацьких сил зв’язував поляків на протязі двох тиж 
нів зачіпними акціями, не даючи їм змоги ні рушитися з 
місця, ні подати вісток до головних сил. Це завдання — від
тяти молодого Потоцького від його батька — перейняли на 
себе в першій мірі татари, що обсадили польський табір 
довкруги і не пропустили ніодного післанця. Самі поляки, не 
були ніяк зорієнтовані про сили Хмельницького. Поляки були 
певні, що з українського боку проти них стоять тисячі лу- 
говиків та запоріжців. Ця думка знаходила підтвердження 
в повній мовчанці недалекого Кодаку.

62



Вирішення для Хмельницького могло прийти тільки в разі 
переходу на його сторону „водного” відділу реєстровиків. 
З  хвилиною, коли це сталося, Хмельницький міг уж е бути 
певним перемоги. Тепер він уж е не зволікає і використовує 
час. Зніяковіння і переляк у поляків він ще посилює твер
дим запитом: „Хочете миру чи ні?” А час відіграв саме 
тепер велику ролю: паніку, яка огорне поляків після Ж ов
тих Вод, слід скріпити негайним наступом на головні сили 
Потоцького, який так бездумно злегковаж ив собі Хмель
ницького. Кож ний зайво втрачений день був корисним для 
поляків, що могли б опанувати в себе паніку та підтягнути 
ще більші сили.

Хмельницький виявився неабияким психологом, коли зу 
мів так зручно використати недосвідченість молодого По
тоцького і його слабодухів-старшин. Логіка тодішньої вій
ни казала, що замиритися повстанцям в тому часі, коли во
рог морально й матеріяльно розбитий, — означало б нечу- 
вану легкодушність. Тимбільше, що 17-е сторіччя не від
значалося моральними засадами лицарськости. Головно по
ляки  ніколи не дотримували умов капітуляції повстанців: 
я к  правило віддавали на муки й смерть повстанських про
відників і старшин. При тому ніраз не оглядалися на свої 
обіцянки й на умови замирення. Томуто й говорили козаки 
до старшин, коли були змушені піддаватися: „Хай твоя го
лова, отамане, за наші стане!” — знаючи наперед, яка доля 
їм суджена.

Ж овті Води мають теж  велике політичне значення: гут 
вперше в історії по стороні Хмельницького станули реєстро
ві козаки без різниць соціяльного стану й віровизнання. До 
минулого належ али вж е часи, хоча б з-перед десятка років, 
коли Остряницю розбили війська Каліновського — в біль
шості реєстрові козаки і драґунські українські полки. Тоді 
з Каліновським проти Остряниці йшов теж  сотник Богдан 
Хмельницький. Це було 1638-го року. А вж е 1648-го року 
той таки Богдан Хмельницький об’єднує довкола себе всіх
— цілу українську націю.

Все те було незрозуміле полякам. ;,Русі вірити не можна”
— казали. А без „Русі” власне й не дуж е було ким воювати. 
Рівночасно дуж е добре зорієнтувалися в вартості такого об- 
єднання й інші держави Европи. Зацікавлення подіями в 
Україні непомірно зросло. Відтепер Хмельницький уж е не 
мав труднощів з наладнанням дипломатичних зв ’язків: до
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н ь о г о  с т а л и  п р и б у в а т и  т у р е ц ь к і ,  г о л л а н д с ь к і , ф р а н ц у з ь к і  й  

а в с т р і й с ь к і  п о с л и ,  н а в ’я з у в а л и с я  п о л і т и ч н і  й  т о р г о в і  с т о 

с у н к и ,  а  в р а з  і з  т и м  с т а л и  з а р и с о в у в а т и с я  в і й с ь к о в і  та п о 

л і т и ч н і  с о ю з и  д а л ь ш и х  р о к і в  в і й н и .
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БІЙ ПІД КОРСУНЕМ



БІЙ  ПІД КОРСУНЕМ

(25—26 травня 1648 р.)

Під городом Корсунем вони станом стали,
Під Стебловом вони солод намочили;
Ще й пива не зварили,
А вж е козаки Хмельницького з ляхами

бардзооь побили.
(З вірші)

Після Ж овтих Вод. Після відходу частин польських 
військ під Ж овті Води Потоцький залиш ився під Чигири
ном, очікуючи вісток про перемогу своего сина над Хмель
ницьким.

Таки зараз ж е  поляки взялися до праці над земляними 
укріпленнями. Потоцький ніяк не думав, що ці ф ортиф іка
ції будуть йому потрібні для оборони перед козаками: пе
ремогу над повстанцями, досі — на його думку — незорга- 
нізованими якслід, уваж ав зовсім певною. Земляні роботи 
однак наказав таки виконувати з двох причин: поперше,
щоб військо не стояло бездільно та не деморалізувалося, 
подруге ж . хотів забезпечити свій табір перед якимсь не
сподіваним наскоком довколишніх повстанців. Села з дня 
на день порожніли і всі, хто лише мав змогу, зникали і по
більш ували число озброєних загонів по лісах та Дніпрових 
плавнях. Сільські повстанці, неозброєні й невишколені як 
слід, не становили для ІІотоцького поважної небезпеки, але 
все ж  таки і їх несподіваний наскок на непідготований 
польський табір міг стати неприємним у наслідках.

Числовий стан польського війська не був великий, але ж  
якість його була добра. М іхаловський подає, що Потоцький 
командував трьома тисячами кварцяного і двома тисячами 
допоміжнього війська; Яскульський записав загально — 
чотири тисячі люда. Бемацький подає, що в таборі було 
понад 2 400 вояків, а М ашкевич, який брав особисто участ^ 
у бою, нараховує аж  . . .  60.000! Це приклад того, які роз
біжні дані находимо в оцінках подій 17 ст. Інші польськ’ 
історики подають ще такі числа й оцінки сил польського 
війська:
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Рудавський: 4 ООО легкої кінноти і 2 000 панцирних, — усе 
добре й доєвідчене військо;

Єрліч: 6 000 кварцяного війська й панських відділів; 
Корзон: 1 040 гусарів, 1 170 цанцирних, 2 000 панських від

ділів.
У проводі полків і з ’єднань хоругов стояли досвідчені 

полковники і командувачі: Єєнявський — полковник гуса
рів, Балабан, Денгоф і ще полковники (ротмістри) панцир
них: Коморовський, Олдаховський та інші.

Насправді ж  бойовий стан польського війська під Корсу
нем вагався в м еж ах 6 000 люда, як  не враховувати сюди 
кількакратно вищого ще числа чурів і обозної служби.

Польська артилерія була доволі сильна. Усіх гармат було 
18, з того вісім у розпорядженні самого Потоцького, чотири 
в полку Денгофа, чотири у Сєнявського, а дві в інших пі
хотних відділах. Припаси харчів і паші були достатні і до- 
стосовані до плянів польської кампанії.

11-го травня 1648 р. Потоцький одержав від команданта 
Кодаку Ґродзіцького вістку про перехід від цілу, що плив 
Дніпром, на сторону Хмельницького. Лист був датований 
днем 9-го травня. Стріли, що їх  було чути від сторони 
Ж овтих Вод, в тому часі були вж е затихли. Після тих днів 
очікування лист від Ґродзіцького і ця нагла гробова тиша 
від степів — кинули ж ах  на польське військо. Усі відчули, 
що йти вперед на підмогу уж е запізно, чекати ж  теж  не 
доцільно.

Потоцький розглядав цю ситуацію я к  дуж е поважну. По
чалися воєнні наради, а одночасно припинено земляні ро
боти. Якихнебудь надій на допомогу не було. Одинокий, хто 
міг би був помогти, це Ярема Вишневецький, але й його до
помога прийшла б уж е надто пізно. 13-го травня рішено за
вернути на захід. Відступали помалу, все ожидаючи вісток 
від під’їздів, висланих на Ж овті Води, та від Вишневець- 
кого. Але під’їзди не верталися і поляки у повній непевності 
вируш или спершу на північ, — мабуть, назустріч сподіва
ним військам Вишневецького, — але згодом завернули на 
захід. Вишневецькйй це одинокий маґнат, що й не руш ився 
був на заклик ліквідувати повстання Хмельницького. Дещо 
тут прояснює цю справу те, що після Корсуня Хмельниць
кий післав Вишневецькому листи й подарки. Те, що Виш 
невецький не брав участи в перших боях, слід приписати 
дипломатії Хмельницького, який зумів на деякий час спи
нити Вишневецького від встрявання в справу повстання і
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спонукати його до якоїсь ближче невідомої ще співпраці. 
Мабуть, амбітному маґнатові йшлося про те, щоб усі інші 
його суперники ослабли й скривавилися в боях. Тоді він міг 
би сам відігравати більшу ролю в житті держави. Ледви чи 
рахував він на якесь становище в новобудованій козацькій 
державі. В тому часі українська державність щ олиш  зари
совувалася в задумах гетьмана, і назверх ще н іяк  не про
являлася.

Мабуть, Хмельницький незабаром і сам перестав рахува
тися з Вишневецьким як з партнером до співпраці. Хмель
ницький використав його й кинув тоді, як  після Корсуня 
майж е все військо Вишневецького розбіглося: дехто перей
шов до козацьких частин, а інші ради наж иви до — татар. 
Сам ж е Вишневецький з реш тками своєї збройної сили і з 
п ’ятьсот жидами, що заплатили йому за  опіку, втік у  Поль
щу.

14-го травня поляки були ще якої пів милі від Чигирина 
(1 велика українська миля це 7 км). Не діставши ніякої 
вістки від під’їздів, вони вируш или на захід і 16-го травня 
стояли ще під Боровицею. 17-го травня вируш или на Чер
каси; по дорозі наспіла врешті вістка, що над Ж овтими Во
дами ведеться бій. Нерішено стояли ще два дні недалеко 
Черкас і тут заскочила їх  вістка про жовтоводську поразку. 
Потоцький не міг рішитися, що йому далі робити і військо 
самочинно вирушило на захід. 19-го травня дійшли до Чер
кас, перечекали повних два дні на полях пів милі від міста. 
В Черкасах одержано друге підтвердження вістки про 
жовтоводський розгром.

Тепер поляки вируш или спішно на Мошни дуж е трудним 
тереном — без доріг, лісами й багнами; цей терен був відо
мий під назвою „української пустині”. 20-го травня дійшли 
до Сахнівки. Там при переправі через Рось заламався міст 
і на переправу річки глибоким бродом втрачено знову два 
дні. В Сахнівці наздігнав Потоцького післанець від Виш
невецького, який повідомляв, що стоїть у П рилуках із ш і
стьома тисячами війська, яке й передає в розпорядження 
Потоцького. У зв ’язку  з тим поляки рішили спинити даль
ший похід і чекати Вишневецького під Корсунем. Одночас
но в напрямі військ Хмельницького вислали сильний під’їзд  
під командуванням Ґдешинського для розвідки і захвачєн- 
ня „язиків” .

Три дні поляки ш укали догідного місця під табір. Врешті 
в неділю 24-го травня станули біля міста від західньої сто

69



рони на високій рівнині над Россю в якомусь давньому обо- 
зовиїці. Тут мали ожидати підмоги від Вишневецького. Ще 
всі відділи не станули на своїх місцях, як  уж е під’їзд Ґде- 
шинського повернувся. Правда полонених „язиків” не ді
стали, але зате бачили перші козацькі загони у віддалі якої 
милі від Корсуня. Ґдеш инський спостерігав переправу укра
їнського війська через Тясьмин, біля міста Тясьминця; отж е
— перші бойові групи козаків могли б появитися під Кор
сунем ще- того ж  таки дня ввечері або в понеділок вранці.

Поляки почали на швидку руку окопуватися й готовити
ся до оборони. Зараз таки спалили міста Корсунь і Стеблів 
та пограбували населення. Корсунь згорів увесь, осталися 
лише церква й замок, що стояли повище самого міста. Ча
стину власних припасів, що їх  не всгііли втягнути в табір, 
теж  спалили, щоб вони не попали в українські руки тим- 
більше, що здогадувалися, що Хмельницький отабориться 
або під Корсунем або під Стебловом.

Ввечері в неділю 24-го травня в Корсуні, що палав, та 
в околиці появилися передові козацькі відділи.

Польський табір. Польський табір, що його всіма силами ви
кінчувано ще й уночі, був положений на захід  від міста, 
поміж Корсунем та коліном річки Росі, в місці, де вона на 
малому просторі повертає від півночі. Був там один давній 
вал, що його поправили та підсипали ще вище; три ж  інші 
висипано почерез ніч. В середині табору висипали ще п’я 
тий вал для почоту й для військ коронного гетьмана По- 
тоцького.

В цілому фронт табору був обернений в сторону міста, 
отж е на схід. Правий південний бік табору і західній вал 
були хоронені річкою, терен табору похилявся з заходу на 
схід, себто його передня частина леж ала ниж че від задньої. 
Отже накерування табору було правильне. Обсада табору 
була така:
I. вал під командуванням Денгофа: чотири гармати й чотири

хоругви;
II. вал під командуванням Андрія Конєцпольського: чотири

гармати, чотири драгунські хоругви, три панцирні хоруг
ви Степана Чарнецького й полки німецьких оберштів;

III. вал під командуванням Бєґановського з драгунами;
IV. вал під командуванням Сєнявського: чотири гармати, 

піхота й кіннота;
V. вал під командуванням Потоцького: піхота й кіннота

Заславського.
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Українське військо. П ісля бою в К няж их Байраках 
Хмельницький остався на полі бою повних три дні, що їх 
присвятив організації війська. До нас дійш ли лише вістки 
про організування артилерії, — мабуть, через те, що геть
ман увів нові методи транспортування гармат та поробив 
далекосяж ні організаційні зміни.

Стан української артилерії при головному війську сягав 
тоді 26 гармат, з того 15 запоріж ських човнових ф альконе
тів. Ці гармати Хмельницький приспособив до суходільних 
умов, вміщуючи їх  на двоколісних „бідках”, тягнених 
одним конем. Обслуга всієї „гармати” (артилерії) налічува
ла 500 піш их і 300 кінних козаків. Особливий подив викли
кали гармаші, що вміли „з гармат стріляти так, як  з муш
кетів” .

В який спосіб Хмельницький перевів організацію інших 
частин, —  не відомо. Мабуть, доповнював сотні й полки, 
проріджені боєм, добирав відповідних людей по сотнях і на
значував їх  старшинами. Головно ж  розбудував ще далі 
розвідкову службу так, що постійно знав про те, що діється 
в польському таборі. Розвідавш и отже, що поляки виру
ш или на захід, зараз таки в четвер 21-го травня подався за 
ними. По дорозі —  головно з Чигирина, Крилова й околиці
— до Хмельницького долучилися озброєні козакую чі селя
ни, числом около 2.000 люда.

Вночі з 23-го на 24-те травня головні українські сили пе
реправились почерез Тясьмин і 24-го травня ввечері пере
дові відділи увійш ли до Корсуня та підступили під польсь
кий табір. К озаки розш таш ували свій табір біля містечка 
Стеблова, обсадивши сторожовою охороною річку Рось від 
Стеблова по Корсунь.

Зараз першої ж  ночі козацькі ударні відділи напали на 
передпілля польського табору від річки Росі з західньої 
сторони й зайняли коні, вислані до водопою. Випад удався, 
бо поляки не сподівалися козаків від заходу, сама ж  річка 
не була ніким обезпечувана.

Джерела, що подають числовий стан українського вій
ська, дуж е різняться щодо цифр: польські історики оціню
ють українську силу на 10.000 козаків і 5.000 татар. Сам 
Потоцький подав офіційно, що число татар сягало 76.000 (!), 
інші ж  нараховують, напр., такі фантастичні числа: укра
їнців — 12.000, Тугай-бей —  40.000, озівський хан —  4.000, 
ногайський хан — 12.000, білгородський і буджацький ха
ни —  20.000.
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Сам Величко подає, що в Хмельницького було 15.000 вій
ська без орди, але ж  одночасно пише, —  теж  пересадно, — 
що вж е в першій сутичці згинуло 3.000 поляків.

Насправді ж  українське військо нараховувало: 3.000 ко
заків з-над Ж овтих Вод і 2.000 повстанців, що прибули по 
дорозі.

Татарські сили налічували 500 вершників, що прийш ли 
після жовтоводського бою, та два полки по 500 вершників, 
що прийшли дещо пізніше — як  перший відділ. Сам Тугай- 
бей не міг брати участи в корсунському бою, бо із своїми
11.000 татар прийшов куди пізніше, — а ж  під Б ілу  Церкву.

Так отже українські сили налічували 5.000 козаків, голов
но піхоти, і 1.500 татарських вершників, озброєних в луки, 
а частково й без цієї зброї.

В понеділок 25-го травня вранці головні українські сили 
станули на південь від польського табору. Р ічка розділяла 
оба війська. Інші частини переправились почерез річку по- 
нижче Корсуня й увійш ли в місто. К різь далековиди поля
ки могли добре бачити з гори (із ш анця Денгофа) козацькі 
відділи в „білих серм’ягах” .

Із сходом сонця татари переправилися почерез річку й 
зайш ли поляків від півночі. Б іля  „могил” станули два та
тарські полки в силі по 500 вершників. Почалася перестріл
ка з рушниць поміж козаками й поляками. До татар, що 
стали наближуватись до польського табору, поляки випали
ли декілька гарматніх стрілів, в наслідок чого вбили яко
гось знатного татарина. Врешті поляки вийш ли перед шан
ці й розпочали герці з козаками й татарами. На поважні
ший бій поляки не могли зважитися, хоч на це й натискав 
польський гетьман Каліновський. Цьому однак рішуче про
тиставився Потоцький: казав, що ;,в понеділок не має щ а
стя”. М ожливо, що він хотів спершу розпізнати сили Хмель
ницького, а може й очікував якоїсь вістки чи й підмоги від 
Вишневецького. Стало отж е на тому, що весь день відбува
лися лише дрібні герці. Цілий час поляків цікавив якийсь 
вершник, що під’їж дж ав доволі близько під польський табір 
і спокійно приглядався їх  розташуванням. Не зважаю чи на 
те, що поляки особливо завзято його обстрілювали, цей 
верш ник таки далі продовжував своє спостерігання. Поляки 
думали, що це Тугай-бей, однак відомо, що його тоді під 
Корсунем ще не було.

Ввечері поляки зловили декількох татар і козака-,,бута” 
(козацько-татарського перекладача). Цей на муках зізнав,
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що в козацькому таборі є 15.000 козаків і 47.000 татар, а 
незабаром має прийти сам хан з головними силами. Твар- 
довський пише, що козака п ідіслав Хмельницький зумисне, 
щоб той перебільшеними заподаннями нагнав полякам стра
ху. Усім полоненим поляки постинали голови.

Цього ж  вечора наспіла вістка, що в річці опала вода. Це 
могло статися лише в наслідок того, що козаки загатили 
греблю під Стебловом, щоб таким чином відтяти полякам 
воду для людей і для коней та здобути кращ ий приступ до 
польського табору з усіх сторін.

Пізно вж е з ’їхали українські герцівники до свого табору. 
Татари теж  завернули до свого коша, що находився по дру
гій стороні річки.

В такому положенні поляки виріш или відступити обо
ронним табором. Щоб відступ пройшов справно і в порядку, 
то для рухомого обозу призначено лиш  частину возів. Реш 
та, — головно ж  важ кі вози, — м ала остатися на місці. На 
хорогву визначено залеж но від її числового стану:

на 100 — кінну хорогву —  25 возів,
на 60 — кінну хорогву —  18 возів,
на 50 — кінну хорогву —  15 возів.

Реш ту коней та озброєних чур приміщено в середині та
бору, бойові ж  відділи — піхотою назовні та поміж рядами 
возів.

Табір уставлено у вісім рядів і озброєно в гармати. Обоз
ним назначено Бєґановського; час вимаршу — наступний 
ранок.

До Богуслава вели два ш ляхи: один ішов відкритим по
лем понад річкою, а другий — горбуватою околицею й лісом.

Як провідників поляки використали довколишніх селян, 
реєстрових козаків і драгунів.

Хмельницький скоро довідався про хід наради в польсь
кому таборі — почерез свою організацію розвідувачів та, 
мабуть, почерез українців, що служ или в польському війсь
ку. Гетьман догадувався, що поляки виберуть для відступу 
ш лях лісом, тому, що терен понад річкою обсадили укра
їнські відділи і зрештою — в чистому полі поляки були б 
наражені на постійні напади. Здогад гетьмана був правиль
ний: поляки не мали наміру вести боїв і в зовсім небойовому 
настрої воліли пройти трудним, порослим, горбуватим, але 
ж  — як  здавалося, — куди безпечнішим шляхом.
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Знаючи про вислід наради, Хмельницький вирушив від 
Стеблова на північ і, оминаючи польський табір від заходу, 
розташ увався на ш ляху польського відступу. Цей маневр 
він виконав своїми добірними частинами, реш ту ж  війська 
залиш ив на місці. Власне ті залиш ені частини зараз вранці й 
зайняли Корсунь. Поляки, помітивши українські відділи в 
місті, були певні, що Хмельницький ще не вирушив з місця 
і не скоро буде готов до погоні.

Однак у тому часі Хмельницький уж е зайняв був гли
боку грузьку долину, що перетинала ш лях на Богуслав, 
яких 7 км від Корсуня біля села ґорохівці; звали її К р у 
тою Балкою. Там він і поробив засідки, покопав рови й око
пи, обсадив усе те військом і артилерією та очікував приходу 
польського табору.

26-го травня досвіта польський табір вирушив на захід: 
іш ли були на схід з надією на перемогу, — верталися в 
страху за власну шкуру. Кож ний змагав до того, щоб як- 
найскоріш відірватися від козацьких військ, ніхто не вияв
ляв охоти встрявати з Хмельницьким у бій.

Табір впорядковано так, що на переді уставлено піхотні 
частини Потоцького, чотири гармати та ще три компанії 
драгунів. Позаду ішов Каліновський із своїм полком, Оджи- 
вольський та інші. Праве крило було обсаджене рештою 
полків Потоцького і відділами Сєнявського; в середині та
бору уставлено піхоту й драгунів. Ліве крило, від сторони 
Росі, було обсаджене ще найслабше. В середині табору 
уставлено вози з приватним майном ш ляхти, коляски, че
лядь і зайвих коней. Табір ішов без сторожових охорон і 
без розвідувальних відділів.

У хвилині, коли поляки руш или з місця, їх  обступили з 
усіх сторін козацькі відділи; не підходили однак близько, 
спостерігали тільки порядок походу і стан табору та без 
пострілу розступалися перед поляками. Мабуть, і тому, щоб 
не викликувати зайвих боїв, поляки й не висилали ніяких 
забезпечень ні розвідки, міркуючи, що й козаки не мають 
наміру збройно зачіпати табір.

Але ця дивна тишина не довго тривала: декілька кіло
метрів за Корсунем козаки почали обстрілювати польський 
табір, підступати до самих возів, словом, почали зачіпну дію 
з усіх сторін.

Ш лях провадив на горби і коли поляки опинилися на вер
ху пагорба, помітили, що їх  табір з усіх сторін оточений 
українськими військами; яких два кілометри позаду йшов
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татарський кіш. Відстрілюючися, табір попрямував до ліса. 
Скрай  ̂гущ авника теж  обсадили українські відділи, що й 
несподівано засипали поляків мушкетним вогнем. З боєм 
поляки увійш ли в ліс, обсаджений і укріплений Хмель
ницьким.

„За  ̂пів до полудня”, себто біля восьмої-дев’ятої години 
вранці, поляки зайш ли в околицю Горохової Діброви. Там 
їм позастрягали вози в болоті й багні, а одночасно козаки 
почали наступ. Ліс не давав полякам змоги для успішної 
оборони. М ушкетні й гарматні постріли не багато шкодили 
козакам, що сиділи в ровах і в приготовлених земляних 
укріпленнях. „Більш е козацька гармата при фортелях нам 
шкодила н іж  наш а козакам ” — пише очевидець бою. В гу
стому лісі табір не йшов рівномірно. Ліве крило й середина 
мусіли^ переборювати трудні теренові перешкоди: горби, до
лини й густі проліски. Праве крило мало змогу просува
тися скоріше, бо там терен не був зарослий. І так табір роз
сунувся і здезорганізувався.

У стрімкій Гороховій Діброві бій завершився. І так уж е 
нерегулярний польський табір не видержав ні українських 
наступів ні теренових перешкод. Передні вози з розгоном 
в ’їхали в яр і там застрягли у перекопаних ровах. З  гори 
над’їж дж али  дальш і вози, усе скупчувалося в до'лині, та
бір розірвався, коні в ’їж дж али  на передні вози. Загальний 
хаос ще побільш увала стрілянина й завзяті наступи коза
ків. Бій потуж нів і для поляків ставав безцільним. Коли 
врешті поляки дістали ще й спереду вогонь української ар 
тилерії, а козаки увірвалися в середину їх  табору, то стало 
ясно, що приходить кінець. Почався рукопашний бій. Коза
ки фронтовим наступом здобули польські гармати, а бій 
ішов так  зблизька, що „рура (цівка рушниці) паса сягала”. 
Б іля  полудня драгуни й кварцяні відділи просто перейшли 
на сторону українців. Це була остання бойова дія, в якій 
брали участь кварцяні відділи. Від того часу вони переста
ли існувати назавжди.

Поляки стали розбігатися, промощуючи собі ш лях боєм. 
А леж  важ кі панцирі завадж али скорому відступові та й до 
того ще всі коні находилися в середині табору, і доступ туди 
був неможливий. В полон попали: Потоцький, Каліновський, 
ранений в лікоть, Сєнявський, Одживольський та інші. По
тоцький попав у полон не на полі бою, а яких два кілометри 
від Горохової Діброви, де козаки розбили декілька польсь
ких відділів у силі кількасот чоловік, а яким вдалося було
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вибратися з ліса. Козаки не дуж е то й гонили втікачів, бо 
зайнялися самим обозом. Більш ість поляків, що були вирва
лися з бою, згинула з рук довколишніх селян.

Хоч сам бій тривав усього чотири години і закінчився біля 
полудня, то поодинокі групи поляків билися ще до пізнього 
вечора в лісі і над Россю.

Втрати поляків були великі: згинули 500 чоловік пере
дової ш ляхти і старшин, реш та ж  попала в полон. Втекла 
лиш  частина обозових чурів. Здобича, що попала в україн
ські руки, була дуж е велика. Величко подає разом здобичу 
з-під Ж овтих Вод і з-під Корсуня, і з його опису бачимо, з 
яким зайвим обтяженням вибралися були поляки на воєнну
виправу. t

Втрати Хмельницького не були великі: 70 убитих і 95 ра
нених. Воно й зрозуміле, бо ж  і бойова ситуація українсь
ких військ була дуж е догідна. К озаки наступали з підгото
ваних позицій та з ліса так, що поляки не мали змоги обстрі 
лювати їх цільно тимбільше, що і внутрішній хаос не давав 
полякам оборонятися зорганізовано.

Другого дня в Гороховій Діброві відбувся святочний моле
бен, а опісля бенкет з нагоди перемоги. До бенкету запро
сили полонених ш ляхтичів, — а обозові чури одержали 25 
куф  горілки.

Сам Хмельницький провів декілька днів у Корсуні, а опісля 
вирушив з військом почерез Богуслав-Рокитну під Б ілу 
Церкву. По дорозі виловлювано ще втікачів так, що аж  
31-го травня козаки станули під Білою Церквою. К ілька 
днів пізніше туди прийшов теж  і хан з цілою ордою.

У Білій Церкві Хмельницький перевів організацію війсь
ка. Весь елемент, що не надавався для реґулярних військо
вих одиниць, Хмельницький просто виділив і завернув на
зад додому. У війську залиш илися лише досвідчені й виш
колені бійці. Усіх інших Хмельницький „до роботи і подат
ків привертає”, — пише тогочасний очевидець. „І більше 
хлопів руських до них прибувало, — пише Радзівіл. але 
Хмельницький їх  усіх до плуга назад відсилає .

Завваж ення. Вислід бою під Корсунем залеж ав від роз
таш ування сил обох сторін, — а головно від здібнощів і
творчої думки вождів.

Українські сили виявили деякі бойові ціннощі, яких недо
ставало полякам. Сам Остророґ оцінює українців (у листі 
від 17-го червня 1648 р.) такими словами: „це вояк з  при-
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роди і з великим знанням” („dowcipu wielkiego і z natury 
zolnierz“). З  того бачимо, що ріш ення Хмельницького — від
кинути увесь неспосібний і невишколений елемент, — було 
правильне. Девіза гетьмана була: „не численність, але
якість” . Слаба сторінка українців була:

1) числова перевага польських сил та
2) слабе озброєння татар.
З тієї причини татари й не брали безпосередньої участи в 

самому бою. Вони лише викінчували поляків. Як під Ж ов
тими Водами, так і під Корсунем головною зброєю татар 
був „масляк”. У Міхаловського Раєцький описує, що від 
татарина в бою дістав кінською щокою по голові.

Перевагу поляків становила в головній мірі кіннота, якій 
українці не могли протиставити нічого рівновартного. Сам 
Любомірський, знаючи це, радив, щоб козакам протиставити 
просто німецьку піхоту, може, тим більше, що кошти, ви
трачені на кінноту, двічі більші.

Те. що корсунський бій — був типовим піхотним боєм, це 
особиста заслуга Хмельницького, який зумів поставити по
ляків у таку ситуацію. Поляки висунули свою кінноту як  
ударну групу, завданням якої було розбити український 
фронтальний спротив. Хмельницький, що докладно знав 
тактику тогочасних військ, зваж ився на маневр, щоправда, 
доволі рисковний, але в висліді — успішний. Він втягнув 
польську кінноту в- тактичний мішок і знищив п піхотою. 
Цей маневр був небезпечний, бо добровільно заламлював 
опірну лінію українських військ. Але гетьман у своїх мір
куваннях спирався на досвіді, на боєспосібності й відданості 
українського війська. Без тих духових прикмет, що визна
чають знаменитих вояків, важ кий удар кінноти був би, без 
сумніву, українців заламав.

Саме ж  польське військо з бойового погляду було добре 
вишколене й споряджене. Без сумніву, воно виявило теж  
велику боєздатність, коли зуміло боротися в Гороховій Ді
брові у безнадійному положенні декілька годин, — можна 
сказати до останнього кінця. Очевидно, виклю чити з цієї 
характеристики слід українців, що їх  примушено служити 
в польських відділах, і які використовували всяку нагоду, 
щоб перейти до Хмельницького, і билися нерадо. Остророґ 
оцінив їх  так: „Русі вірити ані її вж ити не м ож на” — і ра
див на майбутнє творити лише польське й литовське на
родне військо як  єдино надійний елемент. Радив отж е те,
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що Хмельницький вчинив був головною підставою своїх ус
піхів.

Польський похід під Корсунь ішов пиняво. Очевидно, 
Хмельницький докладно знав про всі рухи польського вій
ська і, йдучи скорим маршем, зручно заскочив поляків під 
Корсунем, не давши їм змоги приготовитися до бою. Один 
тиждень спізнення в польському поході став вирішним чин
ником для висліду бою. Поляки не те, що не вспіли вико
нати усіх потрібних земляних робіт для охорони табору, 
але не змогли навіть устійнити провідної думки для пере
ведення самої бойової акції. Польські високі старшини вину 
за загибіль війська опісля складали один на одного. Але не
має сумніву, що вся вина спадає на Потоцького, який не 
виявив настільки рішучости, щоб прийняти бій з українця
ми або й витримати облогу. Бойові припаси поляків були 
великі. Напр., Остророґ обраховує, що амуніція й харчі ви
стачали для всього війська на два-три місяці.

Польська розвідка теж  не стояла на висоті завдань, ба 
що більше — можна сказати, що її не було зовсім. Дрібні 
загони, що їх висилали поляки, під’їж дж аю чи на недалеку 
відстань, могли принести вістки лише з близького терену, 
та й то такі вістки, що мали короткотривалу бойову вар
тість. Напр., вістка про перехід козацьких військ почерез 
Тясьмин була спізнена, бо вж е в декілька годин пізніш  ко
зацькі передові полки були під польським табором. Постій
них ж е ж  вісток про ш лях походу українців, про їх  силу, 
озброєння, наміри тощо —  поляки не мали зовсім. Хмель
ницький навпаки, — мав провірені й певні вістки про поля
ків і до цих вісток доєтосовував не лише швидкість похо
ду, але й силу війська (частина піш ла була в терен вико
нувати місцеві дії) та тактичні маневри.

А вж е піраз не зрозуміла повна відсутність обезпечення 
польського табору на ш ляху Корсунь-Горохова Діброва. Та
кий похід поляків, як  він відбувся на цьому ш ляху, це за
перечення всяких засад тогочасної організації маршу в бо
йових умовах. Вислання передової охорони було б пересте
регло поляків про засідку в лісі, або було б попередило хо
ча б про найсильніші укріплення в ярі Горохової Діброви. 
І зовсім правильні були голоси поляків: ,,Це з великим
ж алем і дивом чуємо, що наші так необережно виходили з 
окопів і що не мали „спекуляторес” (розвідувачів) над во
рогом” (Міхаловський).

79



Врешті заверш енням усіх наказів Потоцького було за 
рядж ення про організацію походу. Потоцький побоювався, 
що поляки, — а головно ш ляхта, — можуть використати 
найближ чу нагоду до втечі і тому військові наказав іти пі
хотою. У висліді — на конях утікала обозова челядь, що 
при тій нагоді не забула пограбувати майна своїх власних 
панів. Одинока хоругва Корецького не послухала наказу 
Потоцького і, скориставшися нагодою, втекла на власних 
конях.

Розглядаючи першу ф азу  бою нід Корсунем, слід відмі
тити, що Хмельницький правильно розташ ував своє військо 
і мав намір обійти поляків з обох сторін. Якби татари були 
наспіли на час, обхогілення було б повне, з обох сторін. Без 
татар Хмельницький маскував лише обхід від сторони Кор- 
суня, а зате висунув сильне ліве крило кліщ ів здовж річки 
і поза нею. Це вказує на те, що гетьман, мабуть, сподівався 
відступу поляків на захід, але не знав ще, яким шляхом 
відбуватиметься польський відворот. На всякий випадок 
частина лівого українського крила перейшла Рось і зайняла 
найближчу околицю. І щолиш коли Хмельницький розві
дав, що поляки вибрали ш лях почерез ліс, — головні сили 
лівого крила враз із частиною артилерії спішно зайняли по
зиції в Гороховій Діброві і там укріпилися.

У випадку, якщо б поляки були рішилися на бій, то й 
тоді сильне ліве крило для Хмельницького було дуж е ко
рисне. Польський табір був нахилений до сходу, себто в 
сторону Корсуня, отже все бойове наставления поляків було 
звернене в цьому напрямі. У ж е наступ Хмельницького від 
півдня був для польського табору невигідний. Яканебудь 
ж е ж  акція від заходу ставала просто загрозливою тим 
більше, що західня сторона польського табору, як  найбез
печніша, була слабо боронена. У же першого дня поляки ве
ли себе дефензивно супроти захвачення коней козаками, яке 
й відбулося саме від західньої сторони- Поляки настільки не 
сподівалися козацької акції з того боку, що таборові навіть 
не дали звідти будь-якої охорони.

Зручний маневр, у  висліді якого Хмельницький знищив 
козацькою піхотою польські кінні хоругви, вирішив першу 
ф азу  бою. Охоплення польського табору з боків — спри
чинило остаточну загибіль польського війська.

Коли вістка про висліди бою наспіла до Варшави, поля
ки почали готовити нові відділи та зосереджувати їх  біля
Глинян.
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Ill і
Хмельницький ж е ж  з Б ілої Церкви розіслав розвідува

чів, що мали розглянути дальш і приготування поляків до 
війни.

„ Ш п и г ів  розіслав Хмельницький, казав глядіти, яка  на
ша готовість, скільки війська в полі і де воно збирається, та 
щоб все про себе давали йому знати” .

Татари відійшли на Л івобережжя й на Б удж ак з тим, що 
Хмельницький заборонив брати ясир з людей „грецької ві
ри”. Часом лиш е „потайки вели з собою українця”, — за 
писує тогочасний очевидець.

Після бою 12-го червня Хмельницький пиш е до Заслав- 
ського:

„Не дай Боже, коли б ще з якого боку на нас який на
ступ мав бути. Богом свідчуся, що напевно ще гірше' комусь 
дісталося б”.

Лист закінчується словами: „до ласк королівських з уни- 
женими послугами нашими якнайпильніш е віддаємося”.

Дальші „послуги” великого гетьмана не дали на себе дов
го ждати. Це ІІилявці, Львів і Замістя.
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Україною і погодився на висилку потрібного контингенту 
татарського війська, хоч і сам потребував людей на війну 
проти Венеції.

Друга поважна небезпека загрож увала від півночі. Мос
ковський цар, згідно з військовим договором з Польщею, по
ставив на польському кордоні 40.000 війська, готового до
помогти Польщі в війні з Туреччиною. Польща робила за
ходи, щоб використати це військо проти України, але сама 
не була готова як  стій розпочати бойових дій. Справа за
тягалася і Хмельницький зручно використав важ ке поло
ж ення Польщі: він запевнив собі невтральність Московії і 
царське військо уступило з кордонів Польщі.

Та одночасно Хмельницький вів переговори і з Польщею. 
Ці розмови були на руку і Хмельницькому і Польщі, бо за
тягували дальш у бойову дію і давали змогу обом сторонам 
підготовитися до недалеких неминучих розправ. Ні Хмель
ницький ні Польща не брали поважно цих взаємних дипло
матичних ходів. Лише в Варшаві вваж али їх  ознакою вій
ськової слабости гетьмана. Це переконання було таке поши
рене, що навіть посол бранденбурського електора, а який був 
у васальській залеж ності від Польщі, не радив йому, елек- 
торові, висилати допомоги полякам, бо вона, мовляв, зайва. 
В тому часі саме помер король Володислав IV, і це ще більш 
поглибило внутрішні непорядки в Польщі, викликані роз
громами, жовтоводським і корсунським, та взаємними обви- 
нюваннями й докорами. Одночасно ж  —  зорганізовані на 
ш видку руку князем Я. Вишневецьким польські збройні 
відділи розправлялися з українськими повстанцями, і це 
давало матеріял для дальш их нещирих переговорів.

Врешті Хмельницький, поладнавши всі ці справи, виру
шив на захід і започаткував бойову операцію, у  висліді якої 
прийшов відомий бій під Пилявцями.

Українське військо. Хмельницький не старався збирати 
великої маси бійців. Навпаки, через коротку підготову не 
вспів ще був зібрати відповідних харчових і бойових припа
сів, і тому рад-не-рад мусів ставляти якість війська вище 
кількости. Надмір добровольців-повстанців висилав у по
дальш і терени для партизанських дій, а біля себе залиш ив 
добре озброєну, вишколену й свідому частину, що склада
лася головно з запоріжців, реєстрових козаків та з добірних 
повстанчих груп.
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Число українського війська оцінюють різно. Польські іс
торики, спираючися на тогочасних дж ерелах, подають ф ан
тастичні числа: яких 150 — 200 000 війська.

Зокрема ж  —  Ш айноха нараховує в Хмельницького: 
70 000 панцирних військ, 16 000 загін полковника Криво
носа, 40 000 черні; Міхаловський: 180 000, в тому 20 000 
кінноти; інші ж  дж ерела подають 12 полків по 15 000 люда. 
Забуський, що в тому часі перебіг до поляків і згодом з 
ласки короля був кандидатом на гетьмана України, подавав 
число українського війська на 100 000, — з того дві третини 
не озброєні; реєстрових нараховував на 2 000.

З-поміж  польських істориків одинокий Ґурка, спираючись 
на новіших дослідах, стверджує, що число війська Хмель
ницького не переходило кільканадцятьох тисяч, — в тому 
З 000 татар.

У країнські дж ерела подають реальніші числа: Каменсь- 
кий — 6 000 козаків (без татар), а Величко — 5 000 козаків 
і 5 000 татар Тугай-бея. Насправді то, відрахувавш и загони, 
вислані в терен, Хмельницький в бою під Пилявцями не 
мав більше як  6 000 козаків і 3 000 татар.

Мабуть, маючи на увазі повстанців, що їх  Хмельницький 
порозсилав додому або на диверсії, поляки оцінювали укра
їнське військо з погляду військового виш колу дуж е низько. 
Спираючися на висказах польської ш ляхти, що втікала з 
України, або дезертирів, як  от Забуського, -вони радо поті
ш али себе вістками, що, мовляв, у Хмельницького саме 
„хлопство , яке не встоїть перед напором польських кінних 
хоругов, і далі — що оце „хлопство” п’яне, без дисципліни 
й голодне, що в таборі Хмельницького шириться дезерція. 
Особливо тішили польську військову опінію вістки про те, 
що Хмельницький стоїть в полі без польових укріплень та 
що 2 000 реєстрових чекають лише нагоди, щоб перейти на 
польську сторону. Усі ці вістки привели до того, що поляки 
були певні перемоги і з українськими силами майже не ра
хувалися. Б ули  тоді в Варшаві й такі голоси, що, мовляв, 
українців вистачає розігнати нагаями або — що вистане 
зовнішнього блеску добре й багато озброєного війська, щоб 
уж е самим багатством спаралізувати Хмельницького. Та 
однак виявилося, що ті, які мали лиш е „самопали, жемєнє, 
конопне попреньґі, дери, ґунькі, кіндякі і худе сєрмєньґі” 
(Твардовський: Война домова з козакі...), і бойовим духом, і 
дисципліною, і любов’ю до батьківщини, стояли вище від 
ш ляхетських ватаг, озброєних блискучим золотом і сріблом.



Польське військо складалося з двох груп: одної офіцій
ної — з трьома реґіментарями у проводі: Заславським, Ко- 
нєцпольським і Остророґом, а другої магнатської з  Виш- 
невецьким, Тішгкевичами, Осінським та Іншими. Обі групи 
були до себе наставлені неприязно: ішлося про особисті ам
біції реґіментарів і Вишневецького, який не збирався підчи- 
нятися офіційному проводові. Через те годі було на час пере
вести зосередження військ, а  з тим і розгорнути бойові опе
рації згідно з пляном, складеним трьома вождями. Бо коли 
Заславський організує скупчення війська на 14-те серпня в 
в Глинянах то Вишневецький в тому ж  часі перемовляє лю
дей до своєї групи і зосереджує її біля Костяйтинова. Щоб 
протиставитись цій акції Заславський 26-го серпня пересу
вається з двома тисячами людей, —  себто з усім військом, 
яке дотоді наспіло на збірний пункт, — на Збараж -Човган- 
ський Камінь, щоб бути ближче до групи Вишневецького. 
Одночасно ведуться переговори поміж верховодами обох 
груп. Врешті під впливом вістки, Щ О українське військо 
підступило й отаборилося на пилявецьких полях, обі гру 
пи об’єднуються і 1-го вересня прийшло остаточно до по
розуміння поміж Заславським і Вишневецьким.

Об’єднане польське військо було доволі чисельне і добре 
озброєне. Числа тогочасних дж ерел не набагато розходяться 
поміж собою так, що силу поляків можна устійнити на яких 
ЗО — 40 ООО люда без доволі таки чисельної служби, яку  
ш ляхтичі постійно возили з собою. Поляки, що рішили по
діяти на українців психологічно: своїм багатством, зібра
ли все рухоме майно, до речі, зовсім непотрібне на воєнній 
виправі. Через те табір польського війська був незвичаино 
великий і дуж е утруднював полякам похід та маневрові ру
хи. Поодинокі тогочасні й новітні історики оцінюють число
вий стан польського війська так:

Грушевський — ЗО 000 люда, без служби, якої число кіль- 
какратно переходило числовий стан бойових відділів;

М ужиловський — 120 000 люда і 100 гармат;
Корзон — 36 000 люда, 200 000 служби, 12 000 возів і 80 

гармат;
Каменський — ЗО 000 люда;
Радзівіл — 40 000 люда;
Ґолінський — ЗО 000 люда, понад ЗО 000 служби та понад 

50 000 возів;
Твардовський — понад ЗО 000 люда і понад 90 000 служби;
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Ж ечицький —  36 ООО добірного бойового стану;
Машкевич — 40 000 люда;
Рудавський — 40 000 бойового стану, 200 000 челяді, 

150 000 возів;
Гановер — 80 000 люда і 150 000 возів.
Справді, поза самими вождями, яких Хмельницький з пре

зирством прозвав „Перина” (Заславський), „Латина”, (Остро- 
Р°ґ) і „Дитина (Конєцпольський), — в польському війську 
були зібрані найкращі бойові сили, що ще були залиш илися 
після розгрому під Ж овтими Водами й Корсунем. Всі вони 
прибули із Своїми хоругвами і, без сумніву, представляли 
добре вишколене військо, в додатку доповнене ще й знаме
нитою німецькою піхотою

„Кінний люд добрий, — пише тогочасний мемуарист, __
але пішло мало і той аби-який. Вибрались панята не так із 
залізом, як  із сріблом і золотом. Щоб хоч і останнє добро 
продати, але розкішно вбратися”. Ґолінський з ’ясовує ко
ротко: „Цо панек, хцял биць гетманек”, а Ж ечицький ствер
джує: „disciplina ordo nullus“. Назагал серед ш ляхти па
нували постійна незгода, непослух і роздори, — а все воно 
мало свою причину в лихому проводі, що не був спосібний 
удержати твердо в руках розгуляну ш ляхту. У війську з а 
панували погані відносини через недостачу грошей на ви
плату жолдів: ті гроші оставали в киш енях польських
старшин. З  тієї ж  причини, але теж  ще й з доброї привич- 
ки польські вояки грабували населення. Рудавський ка- 
же, Що >>®сі ж или з невиплачених жолдів, а поспільство з 
плачем тягне за панами. Околицю грабували наче вороги. 
Обманули Річпосполиту! Комісарів багато, а поради мало” .

Розгнузданість доходила до того, що з військом тяглося 
багато жінок, хоч це й було строго заборонено. Найви
щі військові достойники везли з собою в колясках ж іно
цтво, часто переодягнене в чоловічий одяг: вони після бою 
здебільша попали в козацькі руки.

З визначніших військових в дж ерелах занотовано такг 
відомі історичні ймення; Заславський з 2 000 кінноти, К о
нєцпольський з 4 000 кінноти, Остророґ з 2 000 кінноти, Фір- 
лей з 12 хоругвами кінноти, Кисіль з 12 хоругвами кінноти, 
Тишкевич з 1 200 кінноти, Вишневецький з 12 000 добірного 
війська, Потоцький з 1 500 кінноти, Любомірський з 1 500 
піх^оти, Денгоф з 12 компаніями німецької піхоти, Осінсь- 
кий з 1 реґіментом німецької піхоти, Роздражевський з 1
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реґіментом драгунів, Пшиємський з артилерією (80-100 гар
мат).

З  того бачимо, що Польща зібрала все, що лише мала 
найкраще, і приготовилася до головної розправи з У краї
ною. Переконана про свою велич, засліплена магнатськими 
матеріальними багатствами, не бачила й не хотіла бачити, 
що проти неї став народ під новим провідником, який почав 
велику гру і мав до цього достатні моральні сили та немен- 
ше багатство, — бо багатство духа й міць з ’єдиненого на
роду-

Вступні операції. Ще під час початкового зосереджування 
обох військ Хмельницький провадив військові диверсії сіль
ськими повстанцями щоб опізнити скупчування польського 
війська.

З  диверсійними діями розправлявся Вишневецький, і хоч 
поміж гетьманом і польським урядом велися мирові пере
говори, то такі взаємні сутички були криваві. Згодом ослон- 
ні операції прибирають на силі. Кривоніс і Ганджа оперу
ють поважнішими кількатисячними загонами на Поділлі й 
на Волині та займають Полонне, Бар, Остріг, а врешті й 
Костянтинів. Захвачення цього міста для поляків було 
особливо неприємне. Воно леж ало на ш ляху, кудою йшла 
підготовка польських збройних сил, та ще спиняло їх  у 
дальшому поході на схід проти Хмельницького. Врешті, ко
ли українські відділи почали оперувати на тилах польсько
го війська, — в околицях Львова, Снятина й Збараж а, мо
білізація польських сил зовсім заламалася. Бачимо отже, 
що Хмельницький переводить свої операції офензивно, і то 
далеко на польських тилах, а поляки лише „відгризаються 
силами Вишневецького та не виходять далі на схід поза 
свої головні сили.

Виділивши велику частину своїх військ для переведення 
цих операцій, Хмельницький вирушає з кількатисячним 
військом 6-го липня з-під Білої Церкви на Паволоч і Гон- 
чариху. 18-го липня доходить до Гончарихи і затримується 
там до 29-го липня. Гончариха в тому часі стає військовим 
центром гетьмана. Там довершується зосередження військ, 
збираються вістки про ворога, туди надходять звідомлення 
з далеких бойових дій Кривоноса, Ганджі та інших. Туди 
теж  на декілька днів повернулися були Кривоніс і Ганджа 
та після військової наради перейшли на Поділля під Кам я- 
нець Подільський.
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30-го липня Хмельницький вирушив у напрямі Пиляв- 
ців. Ішов помалу і стежив за діями поляків. Під П илявця- 
ми зайняв кращ і бойові позиції, а полякам оставив лісистий 
горбкуватий терен.

Звідсіля зробив випад на Костянтинів, зайняв місто 5-го 
серпня, але після декількох днів завернув назад під Пи- 
лявці. залиш ивш и в Костянтинові залогу. Цей маневр мав на 
меті спинити похід польського війська, якщ о б такий похід 
загрозив ще неприготованим позиціям козаків, а далі
— перетворити Костянтинів в оборонний форт, який до 
слушного часу спинював би головні польські сили.

До поляків тимчасом доходили різні неймовірні вістки. 
22-го серпня Кисіль довідується, що в Хмельницького є 
180 000 кінноти і ЗО 000 татар, а 3-го вересня Остророґ доно
сить знову, що татари ще не перейшли Дніпра. 5-го вересня 
польський табір хвилюється, що татари оперують біля 
Львова (це. були диверсійні українські загони), а Хмель
ницький стоїть п’ять до шість миль від передових польсь
ких застав. 10-го вересня польська розвідка донесла, що 
Хмельницький узяв Костянтинів і з головними силами 
стоїть під Красиловом, а менші козацькі відділи зайняли 
Сатанів. Один з-поміж багатьох розвідувальних під’їздів 
вернувся 12-го вересня з вісткою, що Хмельницький пере
конаний, нібито польські сили не переходять 2 000 людей.

В неділю вранці 12-го вересня поляки вируш или проти 
українських сил. Ішли обережно, а пройшовши дві милі, 
Довідалися, що Хмельницький саме залиш ив Костянтинів і 
завернув під Пилявці. Ця вістка втіш ила поляків і піднесла 
на дусі навіть невиплачену й збідовану службу.

Ш лях до Костянтинова був доволі трудний. Численні пе
реправи й багниста околиця — дуж е утрудню вали похід 
війська, обтяженого неймовірним числом зайвих возів, ба
гатих „креденсів”, величезної кількости напитків, строїв і 
багатющої оздобної зброї. Ці переправи й теренові пере
шкоди були обсаджені українськими заставами, які не тіль
ки спиняли польський похід від фронту, але теж  наскаку
вали з боків і з заду на польські табори та примушували 
поляків просовуватися вперед дуж е обережно.

Під час трудної переправи, на Росолівці, яких дві милі від 
Костянтинова, около двісті козаків заатакувало польську 
передову частину. Від несподіваного обстрілу поляки потер
піли дош кульні втрати.
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Від 17-го вересня тяглася кількаденна перерва почерез 
багнисту річку Случ, небезпечна ще й тим, що козаки все 
частіш  стали наскакувати на поодинокі частини польського 
війська, яке під час переправи не могло якслід оборонятися. 
Поляки діставали вогонь звідусіль, а ліси, кущ і й багна бу
ли обсаджені козацькими засідками. В околиці, головно ж  
на ш ляху позад польського походу, спалахували дрібні се
лянські диверсії, ведені досвідченими козаками. Польський 
похід довжився, а Хмельницький сидів у пилявецькому 
замку — малій, лихій твердині, що її поляки згірдливо про
звали „курником”. Сидів і не рухався з місця; з того поляки 
знову стали здогадуватися, ніби гетьман просто боїться 
протиставитися польській мілітарній потузі в полі.

Зрештою поляки почувалися добре: з собою везли ба
гацько добірних харчів і пашу; кожен постій це була добра 
нагода попоїсти і поп’яничити. Не дуж е й бентежили їх ві
стки про те, що козаки знищ или Сатанів, Гусятин і Оприш- 
ківці. Заскочили їх  аж  дальш і вістки, що наспіли 18-го ве
ресня, — про захоплення козаками Теребовлі й Яворова. 
А Хмельницький сидів на місці, не втікав, ні не виходив 
проти поляків, зате ж  постійно провадив виснажливі для 
поляків диверсійні операції.

Ще 17-го вересня прийшли полякам нові відділи затяж 
ного полка королевича Карла. Були це німці під команду
ванням польських старшин. Щоб забезпечити власний тил 
поляки рішили вислати декілька тисяч люда на Волинь і в 
Галичину, щоб зліквідувати українську диверсію. До цього 
навіть визначену Кисіля на його ж  бажання, але цього рі
шення не виконано. Опісля польські учасники походу гово
рили, що, мовляв, Кисіль хотів таким способом оминути не
безпеку від бою з козаками.

Коли передові частини поляків підіишли під Пилявці ще 
18-го вересня, то головні сили станули під Костянтиновом 
затримані козацькою залогою, що налічувала яких 4-5 ООО 
люда. Зразу  почались герці і того ж  таки дня поляки почали 
штурмувати місто. Вперед рушили полки Вишневецького, 
Денгофа і Конєцпольського. Поляки наступали увесь день,
__ без успіху, і ввечері відступили з чималими втратами.
Головною причиною цього наступу було те, що польські 
сили були розставлені і розтягнені на переправах. Передові 
частини доходили до Пилявець чи то й стояли вж е там, 
інші щ е переправлялися в декількох місцях, при чому го
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ловно мусіли були добре забезпечити бічні переправи на 
Чирівці і біля Кузьмина.

Другого дня вранці поляки готовилися до боїв, але за
стали порожне місто: вночі козаки опустили становища, бо 
дальш е спинювання польського походу Хмельницькому бу
ло вж е непотрібне. Хмельницький знав уж е силу польсько
го війська і говорив, що доброго вояка в поляків — десять 
тисяч, а решта це — „жиди” (себто —  торгівці).

Становище гетьмана добре не було: татари спізнилися,
порівняно до поляків його військо було числово слабе, не 
було достатньої кількости кінноти, а свіжі частини повстан
ців не були добре вишколені для „клясичних” боїв у полі.

Зайнявш и Костянтинів, поляки скликали військову на
раду. Назагал переваж ала думка, що спішитися немає чого, 
бо Хмельницький не має сил, щоб протиставитися. Зате роз
біжні були погляди, що діяти далі: залиш атися в Костян
тинові й чекати Хмельницького та знищити його, а чи виру
шити під Пилявці і розбити українське військо, поки прий
дуть татари. Остаточнб вирішено таки йти походом далі, 
розраховуючи на те, що сама козацька піхота не зможе 
встоятись перед сильною польською кіннотою. Думка була 
правильна, — та поляки не врахували воєнного таланту 
гетьмана, який у цьому випадку однак зумів, зручно манев
руючи, не тільки встояти, але й доказав, може, перший в 
історії, що продуманим маневром можна повалити, здавало
ся, несхитну доктрину про вищість кінноти над піхотою в 
відкритому бою.

В середу 19-го вересня всі польські відділи станули під 
Пилявцями; козаки зустріли їх вогнем. Численні дрібні, але 
криваві, сутички переконали поляків, що це не жарти, — 
і вони почали окопуватися.

Терен бою. Оба війська розділю вала багниста й розлита 
від дощів річка Пилявка або Синява, нині Ікава. Довкруги 
терен поперетинаний ярами, зарослий лісом, багнистий. Ко
зацький табір розташ увався на високій рівнині біля містеч
ка Пилявець. Козаки зайняли саме містечко, а в замку при
містився головний штаб. Рівнина, зайнята козацьким табо
ром, тяглася до села Пилявки; попереду табору від річки 
залишено вільне поле — як бойове передпілля. Осередок 
козацького табору був у горбкуватій околиці. Щоб іще біль 
ше утруднити полякам наступ піонерські відділи перекопа
ли греблі і вода залила сіножать. Одночасно до самої річ
ки покопано рови, якими козаки непомітно могли підходи
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ти близько під польський табір. Оба береги річки, —  а тим 
самим і оба ворожі війська, — сполучувала гребля: її ко
заки зразу ж  зайняли на обох берегах річки. Ця гребля на 
польському боці була обсаджена двома сильними козаць
кими заставами з міцними польовими укріпленнями („блок- 
гавзами”) та двома шанцями. Лівим крилом українського 
війська командував полковник Півторакожух, правим пол
ковник Кривоніс; передовими частинами центру — полков
ник Чорнота.

Терен польського табору було видно як  на долоні, і по
ляки  окопували його й розташ увалися у Хмельницького та
ки на очах. Поперетинаний ярами терен годі було окопати 
й окремі польські відділи чи полки стояли таки на осібних 
горбах. Тимто польський табір займав великий обшир — 
„милю довкруги”, — що його власне й на половину годі бу
ло б заповнити військом. Безліч возів і служби збільш увала 
замішання, зв ’язок поміж частинами був утруднений. По
ляки  стали почувати себе напевно і боялися бойових „фор
телів” Хмельницького, знаючи вж е, що противник — лю
дина вирахувана, сталевих, холодних нервів. Провід був у 
руках трьох „реґіментарів” ; з них кожен наказував окремо, 
до того ж  завж ди інакше, ніж  другий, а в висліді — полки 
слухали своїх безпосередніх начальників. Не було ні доб
рих під’їздів, ні розвідки в терені, ні врешті сторожі.

По воду для війська і коней треба було ходити до річки. 
Через стрімкий беріг, козацькі „блокгавзи” і обсаду річки
— постачання водою було зв’язане з небезпекою для ж ит
тя і з постійними сутичками. А врешті для самого бою по
ляки  мусіли аж  здобути греблю і боротися на передпіллі 
козацького табору, визначеному попередньо Хмельницьким.

Б  і й. Перші герці, що відбулися зараз таки після при
ходу головних польських сил, по обох сторонах мали за го
ловний мотив показати легковаження для ворога і власну 
перевагу. Поляки вдарили на психологічний момент. Вони 
висунули найкращ е і найбагатше військо: „uszykowane, swiet- 
ne, ozdobne pokazywali nieprzyjacielowi, aby go wiclkosciq і strachem 
do pokory przyprowadzic“ (Міхаловський).

Хмельницький вислав не так досвідчених козаків, як  рад
ше повстанців, зорганізованих в останніх часах. У проводі 
герцювальних гуртків стояли однак досвідчені старшини, 
а як  допомогу вислано теж  чисельну татарську кінноту. Так 
гетьман полякам давав зрозуміти, що не вваж ає за потріб-
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не на герці висилати кращ их бійців, але вистане просто се
лянських ватаг. Одночасно ті свої відділи гетьман підтри
мав артилерією, яка поляків пригнобила: »na naszydi huk ро- 
szedl, a czern w  pychç podniosl“.

Ці сутички велися головно за опанування греблі. Поляки 
докладали всіх зусиль, щоб захватати  греблю в свої руки. 
Це ж  дало б їм змогу безпечно брата воду для коней і для 
війська. Зараз ж е в понеділок 21-го вересня декілька поль
ських хоругов під проводом Йордана переправилися крізь 
багна повище козацького табору і вдарили на нього від за
ду. Одночасно Осінський сильним ударом відкинув козацькі 
застави, що були при греблі, зайняв її і укріпився по ко
зацькому боці річки. Це й була чудова нагода перейти річ
ку і головними силами вдарити на український табір. Але 
поляки стали радити, що їм робити, і так  прогайнували на
году для безпосереднього бою з Хмельницьким; тим самим 
зручний маневр Осінського не був використаний і залиш ив
ся без тактичного закінчення.

Другого дня під вечір українські піхотні відділи відбили 
греблю і укріпили її ще сильніше по польському боці. Од
ночасно головний козацький табір зміцнено від сторони по
ляків високим валом.

Третього дня вранці почалися дальш і бої за греблю. У 
густій мряці польські відділи змішувалися, а Хмельницький 
стосував свої характеристичні маневри: козаки несподівано 
підходили ровами, засипували поляків вогнем, а коли про
тивник наближувався, втікали цілими громадами. Звідси 
то поляки потіш ували себе, що перебіг боїв дає запоруку 

» на щасливе закінчення кампанії, бо ж  „цілі козацькі сотні 
втікали на вид кількох поляків”. Це був однак тактичний 
маневр Хмельницького, який отак підготовлював заманення 
поляків у тактичний мішок, що його опісля й блискуче ви
конав у головному бою. Але були й розважні польські голо
си, які розуміли, що це якийсь підступ, бо з недовір’ям ста
вилися до рухів українських відділів і до тактики Хмель
ницького, який давав дивні накази  своїм людям, „ustawiaj^c 
larwy przed oczyma і strachy“, —  у густій, як  молоко, мряці. 
Як виглядали ці „лярви” й „фортелі”, нині докладно не 
знаємо.

Ф ронтальні бої Чорнота вів так, що козаки використову
вали покопані рови для малих тактичних маневрів: підхо
дили ровами під польські застави, втягали в терен поль
ську кінноту, появлялися несподівано й обстрілювали з ро-
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вів, та зникали назад щоб вдарити на поляків вогнем у но
вому місці.

В цей спосіб, напр, впродовж одного дня —  у  вівторок 
„самопальники” Чорноти знищили декілька хоругов князя  
Корець кого і хоругву Ляща; дка тисяча людей лягла тоді 
на полі.

Вночі на середу 23-го вересня, саме під час воєнної нара
ди поляки почули з козацького табору густі муш кетні стрі
ли. Спершу думали, що це козаки б’ються поміж  собою, але 
остаточно перемогла тоді думка, що це українське військо 
вітає татар, які приходять як  союзники. Згодом виявилося, 
що головні татарські війська ще не прибули. Постріли і ра
дісні вигуки в козацькому таборі це був привіт для перших 
татарських загонів — у силі яких 3.000 люда. Здогадуються, 
що Хмельницький, приготовляючи головний бій, саме хо
тів отак вплинути пригноблююче на польські війська і гуч
но вітав татарські загони так, неначе б то прибув сам Ту- 
гай-бей. Насправді ж  татари прибули вж е аж  після бою — 
в п’ятницю 25-го квітня і зразу тоді вируш или на Львів.

Хід польської воєнної наради ґрунтовно змінився. Коли 
спершу польський військовий провід задумував наступати 
на „курник” Хмельницького, то після м узики й гамору з 
козацького табору тут стали думати про — відступ. Дальші 
наради відбувалися вж е нервозно й хаотично.

Ранок 23-го вересня прокинувся окутаний густою мря
кою. Досвіта Хмельницький вивів свої полки в поле. Лівим 
крилом командував Кривоніс, правим Півторакожух, який 
зараз переправився на той беріг річки і станув на рівнині 
ліворуч від польського табору. Центром війська команду
вав полк. Чорнота.

Супроти цього поляки теж  стали виводити війська і при
готовлятися до бою. Бойове ш икування йшло пиняво і не 
в найкращому порядку. Відділи губилися в нерівному те- 
рені, по ярах і пролісках та — в густій мряці. Врешті, коли 
все було готове, найкращ і польські відділи виріш или здо
бувати греблю, без якої годі було думати про добре виши- 
кування війська. У бій кинено найкращ і кінні відділи: су- 
домирський (сандомєрський) полк, чотири хоругви Сухо- 
дольського, полк Осінського та різні дЬпоміжні хоругви й 
відділи.

Почався бій —  із застосуванням характеристичної такти
ки Хмельницького. Кривоніс нагло вдарив на праве крило 
поляків; центр під Чорнотою після короткого спротиву за-
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лишив греблю, на правому ж  козацькому крилі велася го
стра перепалка з Півторакожухом.

Польська кіннота, обстрілювана з боків, побачила перед 
собою порожнечу і змогу легко захватити греблю. То ж  — 
з усіх сил рванула на греблю і далі перейшла на другу сто
рону річки, женучись за відступаючими піхотними відділа
ми Чорноти. Інші ж  кінні польські відділи стояли позаду 
в резерві під проводом Вишневецького, Конєцпольського й 
Остророґа. Мабуть, ці полководці оцінили цю ситуацію так, 
якою вона й була: Чорнота втягнув польську кінноту в так
тичний мішок. Вони вируш или на підмогу в хвилині, коли 
козаки пристанули й почали густу пальбу по польській кін
ноті. Польські хоругви, що були з розгоном увірвалися на 
болотнисту рівиину, нагло з усіх сторін опинилися під силь
ним вогнем. По ровах, що їх  було нерегулярно покопано, 
засіли козаки й звідусіль обстрілювали поляків. Фронт ж е 
ж  тримали лави козацької піхоти. Поляки розгубилися, до
магання про допомогу залиш илися без відповіді: польська 
піхота стояла в лавах біля свого обозу й чекала наказів; 
а цих наказів — не було. Врешті рушили на підмогу во
линці Кисіля, але й їх  розбито, ще поки вспіли дійти до 
греблі. їх  знищив Кривоніс, обскочивши від заду та з боку.
З-поміж  хоругов, що були кинуті в перший бій, не вернув
ся ніхто: і тільки Осінському вдалося втекти в останній 
хвилині. Резервові полки Вишневецького, Конєцпольського 
й Остророґа зазнали дош кульних втрат і вж е лише реш тки 
завернули назад.

Поляки втратили віру в свої сили і впали на дусі. Н іяк 
таки вж е не вдалося кинути в бій піхоти. „Wojsko cate 
serce stracilo“, — пише очевидець. Надходив вечір, а тим- 
часом у погоні за ворогом українська піхота дійш ла аж  до 
перших валів польського табору. Сам Хмельницький із ш та
бом був у перших рядах і підбадьорював козаків:

— За  віру молодці, ва віру!
Темрява перервала дальш ий бій. Козаки завернули над 

річку, а поляки таки ще на конях зробили воєнну нараду. 
На ніч козаки відійшли до свого табору.

Ситуація була безвиглядна. Н айкращ а сила поляків — 
кіннота була знищена козацькою піхотою. Панські хоругви 
теж  дуж е потерпіли, навіть ті, що вж е наприкінці були до
скочили на підмогу. „Не знаємо, що далі було, — писав зго
дом Кисіль, — щиро мушу написати і кожний це признає,
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що заледве половина війська нам осталася та й ця реш та 
втратила духа”.

Польська військова нарада тривала геть аж  до 23-ої го
дини вночі. Вирішено відступити оборонною рукою на Ста- 
рокостянтинів — „комонником”. Ріш или теж  при відступі 
взяти частину воєнних возів щоб частково йти табором, бо,
— як  писав Остророґ, — поляки без охорони заставленими 
возами в бою довго не видержую ть та йдуть у розсипку.

На причину для такого рішення відступати склалися оці 
міркування:

1) безвиглядне бойове положення — тим більше, що терен 
польського табору зовсім не надавався до оборони на місці;

2) загроза від українських повстанчих операцій на тилах, 
а з тим — відрізання ш ляхів зв ’язку  з польськими землями 
і постачання харчами та пашею;

3) в наслідок знищення польської кінноти поява татао оз
начала б кінець для польського війєька. Перевага бо кінноти 
по стороні Хмельницького уж е зовсім таки виклю чувала б 
усякі вигляди на успішний відступ.

Під Старокостянтиновим рішено підш укати на табір нове 
пригоже місце.

Ріш ення — рішенням, але кожен — як  виявилося — ду
мав про себе і про те, щоб якнайскоріш е вирватися з небез
пеки та врятувати особисте майно. Ш ляхта почала наванта
ж увати вози і безладно залиш ати табір. Військо й прислу
га, побачивши, що діється, почали й собі збиратися, відбу
вати наради, а згодом на власну руку теж  втікати. Напру
ж ення переходило всякі межі. Близькість небезпеки, непев
ність щодо кожної хвилини, ніч, а врешті — очевидна вте
ча відповідальних начальників — доконали решти.

Усіх огорнула паніка. Першим утік  Вишневецький і він 
таки перший прибув до Львова. Втікали всі, хоч ніхто й не 
гнався за ними. „Втікають усі в світи, — нарікає Кисіль, — 
і я з моїм здоров’ям втікаю за ними, а не знаю — куди” .

Арцішевський і Осінський — останні могікани — рішили 
рятувати, тип дасться: наказали позапалювати льонти на 
списах і порозставляти на валах та по таборі, щоб обманути 
козаків; мовляв, польське військо ночує в найкращому по
рядку в таборі.

З і сходом сонця прийшли в польський табір довколишні 
селяни продавати харчі. Там застали вж е тільки рештки 
війська й чурів, які ще не вспіли були втекти і грабували 
табір.
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Повідомлені про те козаки спершу подумали, що це під
ступ, але згодом впали в польський табір і вирізали тих, хто 
там ще остався. Недалеко табору відходив Осінський з гар
матами й 800 людьми ніхоти. К озаки покищо не гонили за 
ним. Т ільки деякі групи зводили дрібні сутички з Осінським 
і залиш или його в спокою. А ж  біля полудня Хмельницький 
зорганізував погоню за поляками. Відділами погоні команду
вав Кривоніс. Вже на переправах згинуло багато втікачів, 
головно ж  на Случі під Костянтиновом. Там до ноги виги
нула німецька піхота Ґізи  й Осінського. Деякі польські час
тини вСпіли замкнутися в місті, але 25-го вересня Кривоніс 
без труду здобув Костянтинів і безпощадно висік польську 
залогу. Ледви сотня німців добилася до Бродів.

26-ого вересня Хмельницький прибув до Костянтинова, за
лишивши головні сили на побойовищі. В Костянтинові від
булася нарада щодо дальш их плянів походу. Рішено виру
шити на захід, щоб піддержати динаміку повстання і знищ и
ти решту живої сили Польщі.

Після декількох днів, що їх  зужито на поділ здобичі й на 
очищування околиці від недобитків, головні сили Хмель
ницького вируш или на захід.

Здобича, що її захватало українське військо, переходила 
всякі сподівання. Поляки покидали врешті все майно, щоб 
не обтяжувати себе і врятувати хоча б саме ж иття. В не
волю попав мало хто, бо козаки, знаючи про дальш ий похід 
на захід, не могли обтяжувати себе полоненими. При ж итті 
залишено лиш  визначних поляків, як  от Сєнявського, Пши
емського, Потоцького, Каліновського тощо. Найбільше ж  у 
полон попало жінок, яких нараховують аж  п’ять тисяч! При 
втечі з табору вигинула головна челядь, бо знатніш а ш лях
та, маючи досвід із Корсунського бою, подбала найперше 
забезпечити своє життя.

Два тиж ні після Пилявецького бою Хмельницький, „родо
витий козак, людина вчена й добрий вояк”, — як  характе
ризує його стара польська хроніка, — станув з усіми своїми 
силами під Львовом.

Завваження. Про перемогу українського війська над 
польським вирішили під Пилявцями ті самі чинники, що і в 
обох попередніх боях. Всі ці бої це не були пересічні тактич
ні операції. Під Пилявцями також  зустрічаємо докази висо
кого воєнного таланту Хмельницького; він виступає ще 
яскравіш е, як  візьмемо до уваги загальні військові методи 
гетьмана, а саме його стратегію знищення. Недостачі й хиби
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польського війська та його проводу — це справді негативні 
сторінки, але тільки порівняно з українським військом і йо
го вождем, або в порівнянні з тими уявленнями, що їх  сьо
годні маємо про добре військо, про його завдання та обо
в ’язки.

Натомість у порівнянні з тогочасними європейськими 
збройними силами поляки не були ані гірші ані кращ і від 
таких ж е військ кінця тридцятьрічної війни.

У країнське військо як  цілість та окремий український 
вояк — визначилися такими прикметами й дали такий зра
зок армії й вояка, що їх  заледве після півтора сотні літ зро
зуміли в Европі.

В бою під Пилявцями рішає, крім мужви, творча думка 
гетьмана. Перше, іцо ясно проявляється в пилявецькій ак 
ції, — це незвичайна чуйність Хмельницького. Свідомий то
го, що поляки зібрали не лише великі скарби Речіпосполи- 
тої, але також  усеньке найкращ е е і й с ь к о ,  гетьман дбайливо 
зберігає свої сили для вирішної розправи, —  а в м іжчасі зай
мається дрібнішими боями здовж  річки, а які й повинні бу
ли утруднювати полякам доступ до води.

Хмельницький не може наперід знати, де докладно ота
бориться польське військо, і тому козацькі застави покищо 
не опановують річки й її північного берега. Навпаки, захоп
лення переправ і греблі — наступило аж  після приходу й 
отаборення польського війська, а це вказує на дуж е вміло 
й незамітно проведену обсаду річки. Табір без води довго 
вдержатися не міг і було ясно, що поляки або схочуть за 
певнити собі вільний доступ до річки, або перенесуть табір 
куди-інде, абож — відступлять, тому всю увагу Хмельниць
кий присвятив переправам і греблі. З  ходу бою бачимо, як  
поляки мусіли постійно відбивати лівий (півн.) беріг з рук 
козацьких застав Чорноти і, очевидно, з того приводу зазна
вали втрат у конях. Зате український табір не був загро- 
жений недостачею ні води ні паші.

Сам Хмельницький, затримавшися в пилявецькому замку, 
недалеко від річки, — мав змогу постійно провірювати не 
тільки розвиток боїв за річку, але також  бойовий стан і 
цінність польського війська. При такій підготові і вгляді в 
саме поле бою не дивно, що Хмельницький рішився перей
ти до вирішного бою без кінноти, захоплюючи в наступі всі 
переправи й греблю таки перед фронтом польського табору. 
Після цього Хмельницький наступає на самий табір. Він
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не стоїть безрадно, — як  це трапилося було з поляками, 
коли переправи захопили були вони.

Гетьман має однак поважну перепону, а саме, — в силі 
польської кінноти, тому ліквідує її  не тільки прямим боєм, 
але й незвичайно проворним маневром — пасткою. Деякі 
українські передові частини завертаю ть назад і залишають 
ворогові греблю. Саме греблю! Тудою може пройти більше 
число війська й кіннота без перешкод. Інші українські ча
стини, що боронять переправ-бродів, залиш аю ться на місці. 
Поляки дають себе заманути в пастку. За козаками, що вда
вали втечу, впадає два полки й  декілька хоругов польської 
кінноти — в саму середину головних українських сил.

Розгром цих полків — не лише від’ємно діє на боєздат
ність поляків, але — що головне — ліквідує велику частину 
польської кінноти. Реш ті ж  поразка власного війська від
бирає моральну силу, якою в поляків була певність щодо 
перемоги та ще почуття високої цінности кінних хоругов. 
Цей цікавий маневр, •— де піхота знищує кінноту, — нале
ж ить до рідких випадків тогочасної бойової тактики.

Це майстерний чин гетьмана, а його оригінальність і рі
шучість вказую ть саме на небуденний бойовий талант ве
ликого вождя.

Треба також  відмітити цікаву акцію Кривоноса на поль
ське крило — улюблений маневр Хмельницького. Без сум
ніву, якби орда була нід Пилявцями, — то з другої сторони 
польського табору — була б тоді поведена також  ф лянкова 
акція татарської кінноти.

У поляків основним моментом, який вирішив про ВИСЛ1Д 
Пилявецького бою на їхню некористь, було безприкладне 
легковаження українських сил. Таке легковаж ення це дж е
рело всіх дальш их невдач і істотних недоліків польсько
го проводу. Інші ж  недоліки в них ще такі:

1. М лявість їх  розвідки доходила до того, що поляки на
віть не знали, чи при Хмельницькім є татарське військо чи 
ні. Єдине джерело відомостей для поляків були бранці-ко- 
заки, а  з-поміж них велике число попадало в полон, мабуть, 
з наказу гетьмана. Ці бранці подавали дотепно вигадані й 
зумисне підступні відомості, — саме такі, які й були по
трібні Хмельницькому, щоб приспати в поляків чуйність.

2. Зайве обтяження табору не дозволяло польському 
війську виконувати скорі й ріш учі рухи та ще причиню- 
валося до морального упадку війська, — а яке знову в пер
ш у чергу старалося забезпечити своє приватне майно, за
лишаючи істотні справи на дальшому пляні.
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3. Недостача провідної думки, що своє джерело мала та
кож  у легковаженні противника. То ж  не диво, що в зустрі
чі з продуманою українською акцією поляки були безрадні. 
Здобувши переправи, справді не знали, що робити далі. Іти 
боєм проти козацького табору з тими силами було б нероз
важно, а покинути майно в таборі й стягнути усе військо 
на правий берег річки — на те вони ніяк не могли зваж и
тися. Знову ж  перетягати табір на південний бік річки було 
б і важ ко і недоцільно. Так і спинилися нерішено, а врєщті 
завернули до табору, віддаючи в українські руки тяж ко 
здобуті переправи.

Польська кіннота легкодушно загналася в пастку, придума
ну Хмельницьким, а воно також  свідчить про те, що через 
надмірне легковаження козацького війська поляки навіть не 
припускали можливосте якогось зручного маневру.

Отаке постійне вагання поміж забезпеченням свого майна 
і справою Речіпосполитої найяскравіш е виявилося у втечі 
реґіментарів і панських хоругов з таборами. Переважали 
приватні матеріяльні справи. Очевидно, що така поведінка 
вождів — відповідно вплинула й на реш ту війська. Паніка, 
хаос і безладна втеча — це вислід легковаження українсь
ких збройних сил.

Пилявці завершують чергу перших боїв Хмельницького. 
Ці бої дозволили йому в дальшім поході на Львів-Замістя 
остаточно закріпити основні підвалини другої української 
держави.
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БІЙ ПІД БЕРЕСТЕЧКОМ 
(28-го червня — 10-го липня 1651 р.)

„Вони, хоч і відступають, ніколи 
не мають почувань переможеного”.

(Наполеон)

Воєнні операції весною 1651 р. Польський сойм із груд
ня 1650 p., нехтуючи Зборівську умову з Хмельницьким з 
минулого року, схвалив військовий набір на українську вій
ну в силі: 36.000 війська — з коронних країв та 15.000 вій
ська — з Литви.

Але насправді то ці цифри зросли до поважної бойової сили, 
подібно, як  і в часах польської експансії на Московщину за 
часів Стефана Баторія. Разом із службою, джурами1 та обо- 
зовою обслугою число польського війська переходило 100.000 
люда.

Хмельницький докладно знав про все, що діється в Поль
щі, то ж  негайно почав укріплювати прикордонну смугу 
зброєю й людьми. Пограничні польські збройні сили під 
проводом гетьмана Каліновського рушили зараз ж е під Бар.

У відповідь на все те Хмельницький розіслав універсали, 
наказую чи мобілізацію (лютий 1651). Головна квартира 
гетьмана була в Б ілій  Церкві і звідси виходили мобіліза
ційні накази на всю Україну. Цілком правильно Хмель
ницький передбачив, що поляки задумують висунути свою 
операційну базу якнайдалі на схід — вглиб українських 
земель, і тому рішив перевести зосередження українського 
війська можливо найдалі на захід; та наперід треба було 
витіснити збройні сили Каліновського. Зосередження укра
їнських військ почалося в половині травня 1651 р. в районі 
Гончарихи — Збараж а і це гетьманове рішення заскочило 
поляків та вдаремнило їхній плян обсадити своїми війсь
ками район Старокостянтинова. З  уваги на ріш учу й неспо
дівану акцію Хмельницького польський король Ян К ази
мир закинув свій первісний плян і почав збирати військо 
під Сокалем.

Щоб забезпечити собі безперебійний хід мобілізації й охо
ронити перехід військ до визначеного району зосереджен
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ня, Хмельницький ще на кілька місяців перед тим забезпе
чив ті терени ослонювальними полками передньої сторожі. 
Вони, ui полки, мали такі завдання:

1. забезпечити кордони, устійнені Зборівським договором, 
від польських передових полків,

2. зв ’язати  противника дрібними боями і
3. провести розвідку про стан і силу польського війська.
Операції передньої сторожі повинні б тривати аж  до часу

повної концентрації й осягнення боєздатности українського 
війська; це однак протягалося з причини пізнього приходу 
татарських кінних сил.

Передню стЬрожу становили вибрані полки під проводом 
таких досвідчених полководців, як  Нечай, Богун, Ілляш  
Уманський, Пушкаренко, Глух, Криса й інші.

Полковник Нечай зі своїми брацлавцями, що оперували 
в районі горішнього Богу, зустрів сильну польську передову 
частину під проводом Каліновського.

Полк Каліновського складався з найкращ их вояків нім
ців, що перебули 30-річну війну й піш ли на польську служ 
бу. Було це найдобірніше військо, яке в тому часі мала 
польська армія. Полк Каліновського налічував 12.000 нім
ців, прекрасно озброєних і бездоганно забезпечених бойо
вим матеріялом.

В бою під Красним згинув полковник Нечай і це приму
сило брацлавців залиш ити зайняті місцевості. Каліновський 
просунувся в район Вінниці, Ямполя й Бару. Та в дальших 
боях із  заслонними українськими полками Богуна, Глуха й 
полтавцями Пуш каренка Каліновський раз-у-раз зазнавав 
поважних втрат і остаточно був розбитий у бою під Липів- 
цем, поміж Ямполем і Баром, де втратив більш  половини 
війська, весь табор і всі гармати.

„Наступила страшна конф узія так, що пилявецьку пере
вищ ила” —  записує польський сучасник (Мясковський).

І справді, Каліновський геть утратив свою боєздатність, 
не виконав завдання охорони, призначеного йому пляном 
Яна Казимира, та спішним маршем, відбиваючися по дорозі 
від українських бойових відділів, відійшов на південний 
захід. Остаточно пристанув на деякий час під К ам ’янцем, де 
сподівався вільніше спочити й підсилити останки свого 
війська.

Та Хмельницький негайно вислав за ним полковників 
Д ж еджалия, Савича й Демка. Каліновський завернув тоді 
на північ і вирушив у сторону Сокаля, а Дж едж алий зали
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ш ився на місці; під К ам ’янцем він простояв декілька днів 
і очистив район від розсіяних польських частин. Савич і 
Демко піш ли за  Каліновським, здігнали його над Серетом 
біля Копичинець та розбили. Поляки знову залиш или табір
і гармати, що їх  дістали були від кам ’янецької польської 
залоги, і здесятковані втекли „комуніком” на захід. Хмель
ницький очікував Каліновського під Тернополем, але не 
діж дався його, бо той, побоюючися засідок, прямував біч
ними ш ляхами на Сокаль. Отак Хмельницький зліквідував 
польські заслонні полки.

Багато уваги присвятив гетьман теж  Волині^ Підляшшю і 
Смоленщині, де треба було забезпечитися перед литовськи
ми збройними силами та зв’язувати загонами війська Ра- 
дзівіла.

Смоленські заслонні відділи були слабі; вони складалися 
головно з  тамошніх селян-повстанців, незорганізованих, не
достатньо озброєних і через те й невеликої бойової вартости. 
Регулярне козацьке військо було нечисленне, всього около
4.000 козацької кінноти, 3.000 обозних людей, сім гармат і
6.000 татар. Проводив тим відділом полковник Тарасенко. 
Та не зваж аю чи на таку свою числову слабість, полк опе
рував з незвичайним успіхом, займаючи в бою Рославль, 
місцевість дуж е важ ливу із стратегічного погляду.

Розставлені вздовж литовської границі козацькі полки в 
основному мали лиш е берегти визначених для себе районів і 
спостерігати, згідно з наказом, за можливими рухами ли
товського війська. Однак насправді то з обох сторін відбу
валися часті наїзди. Козацькі полки були розділені так, що 
частина полку Ніжинського й Чернігівського охороняла кор
дон горішнього Дніпра й Лівобережжя. Виділені частини 
Київського полка під полковником Гаркушею стояли біля 
Бабич, а поліського полковника Павша в Норинську біля 
Овруча. Зрештою то ще організувалися різні льокальні ра
йонові повстання, як, напр., в Чорнобилі під проводом мо
наха, що звався Б улавка Мозирянин. Повстанська група Б у
лавки заходилася була навіть здобувати Мозир. Головно 
повстання поширювалося в доріччі Прип’яті. Повстанці ор
ганізувалися під проводом „городових отаманів”. Вони мали 
теж  і інші завдання, як, напр., збирати „податок” на орду, 
по 12 золотих від хати. Люди давали „з великою охотою”. 
Та самовільні акції повстанців по литовській стороні заго
стрювали і так не дуж е то приязні взаємини поміж Радзіві- 
лом і Хмельницьким. Врешті Радзівіл  рішив таки зірвати
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свою сповидну збройну невтральність і отверто виступив 
проти України. Сіверський район ослонював Полтавським і 
Переяславським полком полковник Небаба, що мав чи не 
найважче завдання: в разі потреби зв ’язати боями Радзівіла 
й недопустити до співдіяння литовських сил із коронними.

Оце коротко зазначене розташ ування заслонних сил і опе
рації охоронних пограничних полків — із стратегічного 
погляду незвичайно цікаві й повчальні. Заслонювальна ак 
ція Хмельницького — це своєрідна ділянка його воєнного 
таланту. Студії над нею конечні, щоб мати повний образ 
метод воєнної техніки великого гетьмана. Та вони входять 
уж е в обсяг воєнно-історичних студій над кампаніями 
Хмельницького і тут заторкнені лише в такій мірі, як  це 
потрібне для зрозуміння цілости берестецького бою.

В березні, після декількох тиж нів постою під Білою Церк
вою, де збиралися частково змобілізовані українські сили, 
Хмельницький звільна вирушив на захід.

Українське військо. Сили Хмельницького згідно із Збо- 
рівською умовою мали налічувати 40.000 реєстрових коза
ків з тим, що кожний з них мав ще одного кінного, приділеного 
до возів, і одного пішого козака. Отже разом було около
100.000 війська, переважно піхоти. Та бойову вартість пред
ставляли собою лише 40.000 козаків, бо джури не мали від
повідного озброєння й вишколу. Були це головно селяни, 
що ставилися на поклик мобілізаційних універсалів гетьма
на, озброєні сокирами, ціпами, косами й шаблями.

Як ми бачили вж е з попереднього, то велика частина ар 
мії була розташована на північному й північно-західньому 
пограниччі, а ще поважне число війська гетьман залишив 
залогами на Україні по містах і оборонних замках. Насправ
ді то докладного числа українського війська не знаємо, бо 
пливкого й незорганізованого повстанчого елементу ніяк не 
■можна числово схопити.

Взагалі до всіх документарних даних про числовий стан 
військ XVII сторіччя треба підходити дуж е критично. Усі 
мільйонові числа це ф антазія, штучно створена, щоб звели
чати переможця, чи теж  з якихось інших тогочасних моти
вів. Тому й числовий стан українських і польських військ 
вимагає ще глибоких студій на зразок таких ж е  західніх 
студій над 30-річною війною, де теж  сильно зредуковано 
всі тогочасні подавані цифри армій.
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Щодо українських і польських збройних сил у берестець
кій битві, то в тогочасних дж ерелах маємо дуже розбіжні 
дані.

Theatrum Europaeum (VII) подає число українських сил на 
близько 48.000 піхоти і трохи кінноти. Ці цифри дуж е 
правдоподібні тим більше, що справді Хмельницький мав 
мало кінноти. До того всього ще й коні були слабі і в бою 
кінне військо воювало спішено. Навіть татарські коні були

неособливі через пошесті, які в Україні й на Криму люту
вали саме минулого року, при чому багато коней вигинуло.

Перед самим боєм Хмельницький зробив перегляд вій
ська; польські дж ерела подають його силу на: 90.000 піхоти,
12.000 кінноти, 100.000 неузброєної „черні”, 100.000 татар із 
челяддю. Ці числа, очевидно, сильно перебільшені й вихо
дять далеко поза мобілізаційну спроможність тодішньої 
України. Те саме стосується й числа татар, яких могло бути 
щонайбільше 20-30.000.



Крім бойових відділів і .таборів, ішло ще з військом укра
їнське жіноцтво, оці „чарівниці”, як  їх  називають польські 
тогочасні дж ерела. Воно сповняло обов’язки  розвідуваль- 
ниць, лікувальниць, займалося ладж енням для війська 
страви тощо.

Недостача власної кінноти змусила Хмельницького найня
ти татарські відділи. Тогочасна тактика недозволяла йти в 
бій без кінноти. Тому не диво, що Хмельницький зволікав 
із боєм аж  до приходу хана з цілою ордою, тогочасна воєнна 
тактика вимагала від кінноти виріш альних ударів в бою. 
Хоч до того легка татарська кіннота й не дуж е то надава
лася, то все ж  таки її чинність, як  рухливих малих відділів, 
була незаступна й неоціненна.

У війську Хмельницького був збір найкращ их україн
ських старш инських сил, вишколених і загартованих у 
давніш их боях, постійних товаришів гетьмана від самих 
початків його воєнної діяльности.

Theatrum Europaeum (VII, стор. 76) подає, що Хмельницький 
мав 16 полків, кожний в силі понад 3.000 люда, під прово
дом таких полковників:

полки: чигиринський — Федір Якубович 
черкаський —  Яцько Воронченко, 
канівський —  Семен Савич, 
корсунський — Л укіян Мозиря, 
білоцерківський — Михайло Громик, 
уманський — Осип Глух, 
брацлавський — Іван Богун (Федорович), 
кальницький — Іван Хведоренко, 
київський — Антін Ж данович, 
переяславський — Федір Лобода, 
кропивенський — Филон Джеджалий, 
прилуцький —  Тиміш Носач, 
миргородський — Матвій Гладкий, 
полтавський — М артин Пушкаренко, 
ніжинський — Прокіп Шумейко, 
чернігівський — Мартин Небаба.

Крім  того маємо відомості ще про таких полковників: Мар
кевич, Грунька, Губ’яло, Дик, Хвацько, Стасенко, Криса
і Виговський.

Козацький полк, подібно як  зрештою в усіх тогочасних 
військах, був числово неозначеною одиницею й залеж но від 
припливу повстанчих сил нараховував від кількох до
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кільканадцяти тисяч люда. Козацька піхота — це ядро 
тогочасної української армії. Вона, на диво тодішній воєнній 
тактиці, часто виріш увала бій і не уступала з поля 'нікому, 
за вийнятком сильного зосередженого удару важ кої кінно
ти,. Знамениті стрільці, витривалі на холод і голод, нестрим
ні в наступі, непоборні в оборонному таборі, викликали по
див сучасного їм світу.

В бою наступали лавами, змінюючи їх глибину залеж но 
від бойових і місцевостевих обставин. В наступі на укріп
леного ворога стосували зразково виконану своєрідну ме
тоду наступу, висипаючи довкола доосередні вал и й  „апроші” . 
Ця практика, що нею козаки воювали здавна, завелася в 
Европі заледве під кінець 30-річної війни і звідси вона й 
прийшла опісля до Польщі під назвою „нідерляндської” 
тактики.

Українська кіннота, хоча з числового погляду все була 
слаба, виконувала свої завдання бездоганно. Нападала і 
вдаряла нагло, застосовувала скорі маневри й вела успішну 
розвідкову службу. Та саме через невелике число україн
ського кінного війська Хмельницький, щоб перебороти 
труднощі розвідки й тактичних маневрів, мусів послугову
ватися татарами.

У країнська „гармата”, себто артилерія, була під час Берес
тецького бою досить численна й мала знаменитих гармашів. 
Числовий стан артилерії налічував під Берестечком яких 
115-132 гармати, в тому по 5-6 гармат на полк і ЗО гармат 
гетьманської артилерії.

Гармати були різного калібру: від польових пушок до 
реґіментових (полкових) і важ ких гармат включно.

Порівняно до польської армії українське військо було на 
багато слабше. Поляки мали помітну перевагу в прекрас
ному й багатому озброєнні та в доброму вишколенні, головно 
чужоземних затяж них полків. Крім того поляки мали чис
ленну важ ку й п івваж ку кінноту, що її в українському 
війську не було. Б ільш а рухливість легкої української й 
татарської кінноти, така важ лива в рухливому маневрі, не 
має вж е великого значення в самому бою.

Зате польська кіннота була цілковито безсила в зустрічі 
віч-на-віч із козацькою піхотою, з її сильним мушкетним 
вогнем і рухливим отаборенням, як  це саме було під Бере
стечком.
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Єдину небезпеку для козацької піхоти представляли силь
ні згущені удари важ кої кінноти, що їй у  деяких умовах 
бою несила було протиставитися.

Польське військо. В половині травня король Ян Казимир 
наказав польському війську збиратися під Сокалем і туди 
стягнув усі сторожові полки, що досі перебували на укра
їнських землях.

До головного табору під Сокаль прибув і схвалений сой- 
мом компут в силі: 14.000 кінноти, 3.000 гусарів, 3.000 райта- 
рів, 14.000 драґунів, численні окремі полки польських маґ- 
натів і посполите рушення.

У звідомленні Йогана Маєра до королевої Христини по
дано такий подрібний стан „вибраного” війська*):

2 589 гусарів**), 12 255 козаків з рушницями, 2 050 
німецької кінноти, 500 аркебузерів, 8 900 німецької піхоти,
2 000 драґунів, 1 550 литовців, 960 татарської й козацької 
кінноти з луками.

Крім цього вибраного війська, в таборі була ще челядь, а 
її треба рахувати втричі більше від числа війська, далі — 
численні панські хоругви й посполите рушення.

Разом під Сокалем зібралося величезне військо; його на
раховують на 150.000 знаменито озброєних і вишколених 
вояків. Р ізні польські історики подають ще такі числа:

Кубаля — 120.000, Ґолінський — 155.000 і 20.000 німців, 
Ґавронський — 140.000.

Пересічно треба рахувати около 150.000 бойового стану.
Польська ш ляхта вибиралася на війну з великими при

пасами всього добра і навіть найбідніший ш ляхтич мав із 
собою принайменше два вози, навантаж ені харчами, пашею 
й предметами щоденного вж итку. До цього треба ще додати: 
шатро, двох візників і бодай одного кінного дж уру.

Згідно з даними Кубалі таборовий стан польського війська 
під Сокалем налічував пів мільйона возів і півтора мільйона 
коней. Однієї озброєної служби нараховує К убаля на пів 
мільйона!

Згодом ще надійш ли полки М. Потоцького, що перебу
вав біля Володимира, а врешті — стягнулися й недобитки 
війська Каліновського. До табору Каліновський прибув

*) Архив Ю го-Западной России III. VI.
**) ґурський подає 2 346 гусарів і 11161 козаків.
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Польський король Ян Казимир 
(з гравюри в „Theatrum Europaeum“ VII, 1663)
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Литовський великий гетьман Януш Радзівіл 
(з ґравюри в „Theatrum Europaeum“ VII, 1663)



22-го травня, відбиваючися по дорозі від нападів дрібних 
козацьких і татарських загонів. Прибув „комуніком”, себто 
без возів, табору й гармат, всього із 5 900 людьми, виснаж е
ними недугами й воєнними трудами. І ця найкращ а частина 
польського війська не знайш ла в польському таборі належ 
ного прийняття.

„Старі леви, пострах Европи, мовчки клалися на солому 
й гинули без слова жалю, а Річпосполита, що їх  найняла 
на свою оборону, не давала їм того, що мав кожний прошак 
при дорозі, кожна домашня тварина. І це були люди, що 
здобували Европу під Ґуставом Адольфом”, — так описує 
історик К убаля прийняття недобитків Каліновського в 
польському таборі.

27-ого травня король зробив перегляд війська. Ще не було 
прибуло посполите рушення, що збиралося помалу й н е 
охоче.

В усіх тодішніх військах найважніш им родом зброї була 
кіннота. Польська кіннота була дуж е сильна і своїм скла
дом відповідала вповні тодішнім умовам бою.

А ртилерія була дуже численна і вклю чувала, крім пол
кових гармат, ще важ кі „діла” , що їх  король наказав за
брати з більших міст і замків: і так  з Дубна поляки при
везли під Сокаль 15 штук, із Замістя 19 ш тук і незнане 
ближче число з Бродів та Львова.

Як подає згаданий вж е Й. Маєр, — уж е під Берестечком 
наспіла в польський табір вістка, що німецький цісар при
силає в допомогу королеві 7.000 німців. Вони в тому часі 
були вж е під Краковом. Чи ця допомога дійшла на час і 
коли, — не відомо.

В польському таборі були всі визначні полководці, м іж 
іншими, генерал артилерії Пшиємєький, генерал Говальд і 
полковник С. Чарнецький.

Похід польського війська. Тимчасом в укріпленому поль
ському таборі почався голод і пошесні недуги. Ш ляхта, очі
куючи Хмельницького, роз’їж дж увала по знищеній околиці
і, не маючи вж е нічого путнього здобувати, стала нападати 
на польські ш ляхетські двори та замки, руйнуючи їх  наче 
своїх ворогів. Скрізь в околиці Сокаля відбувалися постій
но малі битви, здобування укріплених замків, „заїзди” на 
ш ляхетські двори тощо. В самотяг таборі часто громилися 
взаємно різні польські хоругви. Кривавим сутичкам і по
рахункам не було кінця.
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Король ніяк не міг опанувати цього хаосу, бо хоч ф ор
мально мав владу начального вождя, то супроти своєвіль- 
ности визначних польських панів не міг виконувати її як- 
слід.

Ніхто з магнатів не слухав його наказів і заряджень. 
Щ одня відбувалися різні наради й віча, військо відгрожу- 
валося, що покине табір і розійдеться по домах.

Врешті забракло грошей на виплату ж алування (жолду). 
Щоб недопустити до повного занепаду дисципліни й роз
биття цілої сили, король, змушений домаганнями ш ляхти, 
дозволив пограбувати польський монастир і костел в Со- 
калі, де, згідно з чутками, довколишня ш ляхта заховала 
свої скарби.

„Це за порядних вождів у війську нечувана річ”,. — опо
відає в своїм щоденнику Осьвєнцім.

Та грабунок не дав бажаного висліду. Грошей багато не 
було. Ш ляхта, дорікаючи королеві й панам, погрожувала, 
а врешті таки одинцем почала роз’їздитися додому.

Причиною невдоволення й хаосу була в першій мірі не
рішучість короля. Не маючи ніяких відомостей про Хмель
ницького, король не знав, що робити. Ріш ення мінялися 
щодня, залеж но від зловлених „язиків” і прерізних чуток 
про Хмельницького.

Раз рішали йти вглиб України, то знову залиш атися на 
місці і чекати гетьмана тут, або знову ріш али рушити під 
Берестечко й там отаборитися. Словом, в таборі панувала 
розбіжність думок, а в слід за тим безмежний нелад і хаос.

Врешті, коли було підтверджено вістку, що Хмельницький 
стоїть уж е під Вишнівцем, король на воєнній нараді рішив 
таки перенести табір під Берестечко.

Та заки почався похід війська на нове місце, король по- 
висилав численні під’їзди в сторону козацького табору для 
розвідки, а головно, щоб знищити запілля козацького вій
ська. Гі відділи мали руйнувати „вогнем і мечем” українсь
кі села і змусити повстанців, що були при Хмельницькім, 
повернутися додому для оборони дітей і жінок.

Та більшість під’їздів безслідно пропадала, а ті, що по
верталися, приносили здебільша невірні й дуж е суперечні 
вістки.

Мотиви за тим, щоб перенести польський табір з-під Со- 
каля під Берестечко, були такі:
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Табір під Сокалем
1. Для величезного війська з численним табором терен 

був надто малий і з бойового погляду за  тісний та для по
ляків непригожий;

2. Довгим постоєм занечищено околицю, і це викликало 
серед війська пошесті;

3. Залиш аючись у Сокалі, поляки віддавали Хмельниць
кому Волинь і Підляшшя, через що ставало можливим ото
чення польського табору з півночі козацькими полками та 
повстанцями з північно-західніх українських земель.

Табір під Берестечком
1. Поляки правильно міркували, що коли Хмельницький 

вирушив під Вишнівець, то лише з метою наступу, і тому 
вваж али за доцільне скоріше зайняти стратегічні перепра
ви на річці Стир під Берестечком.

2. Берестечко має поле бою, догідне для розгорнення 
польських сил, та догідні позиції, звернені до сходу. Для 
Хмельницького залиш ався вузький терен, оточений річкою 
й багнами.

3. Околиці Берестечка не були так дуж е виснажені, як  
сокальські й давали змогу прожитку та паші польській 
збройній силі.

4. При можливому відвороті Хмельницького поляки ма
тимуть коротший ш лях в Україну, а українське військо те
ренову перепону — багнисту річку Ікву.

15-ого червня польський табір вирушив під Берестечко. 
Щоб улегшити переходи король поділив військо за новим 
західньо-европейським зразком на три „дивізії” : Потоць
кого, Каліновського і королівську.

Військо поділялося на дев’ять великих полків кінних і 
один королівський, де й було зосереджено всю піхоту, дра- 
ґунів, артилерію та ґвардії. Окремо угрупувалися панські 
полки й хоругви. Табір рушив трьома шляхами. Правобічне 
крило від сторони українських військ становив полк коро
ля; він виконував також  численні розвідувальні під’їзди в 
сторону Вишнівця й Залозець.

Передня сторожа під проводом Конєцпольського в силі
4.000 кінноти вела розвідку в районі Дубна та обсадила пе
реправи на Стирі. Та не зваж аю чи на докладне продумання 
цього флянкового маршу (визначено всім місця, черговість, 
ш ляхи походу, розділено табори тощо), зразу все пішло се
ред великого неладу. Оцих нових, „нечуваних досі” нака
зів короля ніхто й слухати не хотів; усе товпилося, щоб
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тільки не лиш итися позаду. Супроти загрози козацьких на
скоків іш ли криваві бої за безпечніші місця й переправи. 
Із зразкового задуманого пляну походу не залиш илося до
слівно нічогісенько. Цілий цей ш лях, яких 60-70 км, військо 
йшло п’ять днів, ще першого дня зробивши одну милю! Це 
було „добірне” військо, бо посполите руш ення йшло окре
мо, як  хто хотів, на одну милю позаду.

Особливо квиваві бої зводилися за переправи на Стирі в 
днях 20-22 червня. В таких обставинах переправа тривала 
два дні і король, боячися наскоку козаків, зупинився для 
охорони переправи дві милі понижче, — на південь від Бере
стечка під Щ урівцями.

Похід польського війська затримували ще й різні вістки 
про рухи українського табору. Хмельницький навмисне роз
пускав чутки, що вій нібито повертає в Україну, то знову 
рішає наступати. Поляки — залеж но від цих поголосок — 
то самі ріш али завертати, то знову руш ити далі, аж  під 
Дубно. Врешті через власну ж  безвладність і нерішучість 
таки залиш илися при своєму пляні й почали укріплюватися 
під Берестечком.

Така нерішучість і острах перед Хмельницьким привели 
до того, що деякі частини збунтувалися й завернули додому. 
Другого дня після приходу під Берестечко поляки, зм и
лені вістками про відступ Хмельницького, ріш или знову ж  
негайно таки піти під Дубно. І справді зараз ж е вранці тре
тього дня перші полки кинули табір і відійшли в сторону 
нового місця постою. Та ледви пройшли одну милю, а вж е 
прибули реш тки передових відділів під проводом Я. Виш
невецького. Самі ж  передові відділи були в нівець розгром
лені над Горинню козаками Богунового полку. Там Богун 
обсадив також  переправи.

Стало ясно, що Хмельницький навмисне зволікав і ма
неврував, розпускаючи фальш иві вістки про себе, щоб 
звести польське військо під Дубно і знищити його на пе
реправах через Ікву. T« зустріч польських передових від
ділів із полком Вогура виріш ила справу.

Поляки спішно завернули під Берестечко і, сильно око
павшися. чекали приходу українського війська.

Похід українського війська. Якими ш ляхами й які марші 
виконував Хмельницький, мабуть, назавж ди залиш иться 
невиясненим. Тогочасні українські дж ерела про те не зга
дують. Поляки, що їм особливо важливим було роз
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відати, що робить Хмельницький. — не мають ніяких пев
них відомостей.

Гетьман умів майстерно скривати свої наміри, а військо
ва дисципліна й послух його війська були такі сильні, що 
навіть зловлені поляками козацькі „язики” на важ ких  му
ках давали лише очевидно вигадані й неправдиві вістки.

Із деяких зізнань і реляцій польських під’їздів можна 
встановити такі правдоподібні події.

Вже 28-ого травня Хмельницький стоїть полками поміж 
Зборовом, Озірною, Тернополем і Залізцями. Його військо 
нараховує 20.000 козаків і 15.000 татар. Головні сили за 
безпечені передніми і бічними сторожами, що ввійш ли да
леко вглиб галицької й волинської земель.

В реляції від 29-ого травня натрапляємо на згадку, що 
польські роз’їзди постійно розбиває передова козацька сто
рожа — черкаський полк. Та його не можна ніяк знайти. 
Вдень він сидить у лісі й багнах, оперує ж  вночі.

4-ого червня поляки дістали відомість, що Хмельниць
кий перенісся з головними силами в район Зборова-Терно- 
поля-Збараж а та що його табір розбудований вш ир і вздовж 
на півтори милі. При гетьмані є около 5-6.000 татар, зде- 
більша без коней і без зброї, а головна квартира знаходить
ся в польських окопах Збараж а. Хмельницький очікує тут 
хана, — що знаходиться ще на віддалі кількадесятьох миль 
від козацьких військ.

В тому районі Хмельницький розділив полки так  зручно, 
що утворив декілька окремих таборів, віддалених один від 
одного на декілька миль. Самі козаки не знали, хто й де 
стоїть та яким числом війська розпоряджає Хмельницький. 
Час-до-часу гетьман пересував табори на інші місця й так 
розв’язував важ ливе питання про укриття своїх намірів, 
сили, а далі питання прохарчування людей і достави паші 
для коней. Це був незвичайно цікавий і, здається, єдиний в 
історії воєн спосіб правильного й повного забезпечення 
війська.

Таке .розташування таборів ще більше вводило в непев
ність польські під’їзди. Вони ніколи не знали, чи стрічають 
цілий табір, чи його частину передову сторожу, а чи, може, 
якийсь відділ, що саме долучує до місця зосередження. На
віть зловлені „язики” не могли нічого певного сказати.

Табори були обставлені густими чатами до того ж  іще не 
допускали близько до себе польських під’їздів.
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Справді район обраний Хмельницьким був з кожного по
гляду вибраний знаменито. Заслонений від поляків багнами 
й лісами, ЩО були непрохідні для величезного польського 
війська; сам він міг їх скоріше перейти своїми дрібнішими 
й не так дуж е обвацтаженими зайвим добром таборами. Міс
це було вибране так, що за два дні Хмельницький міг ста
нути під Сокалем, під Берестечком, чи під Дубном, мав 
отж е добрий вгляд у всі рухи польського війська.

Прецизна справність і рухливість українського війська 
стоїть у різькому контрасті з хаосом, що панував у поль
ському таборі. Та, не зваж аю чи на те, Хмельницький не 
може використати для себе догідних моментів і боєм зни
щити польського війська підчас його переходу з Сокаля під 
Берестечко та підчас переправи через Стир. Хмельниць
кому бракувало кінноти, а хан ішов помалу, не поспіша
ючи. То супроти цього, хоча б поляки були тереново й орга
нізаційно в найгірших умовах, гетьман не міг рахувати на 
перемогу, не маючи основних для бою частин. Тому він, 
лише маневруючи вздовж волинського пограниччя, вводив 
поляків у непевність, змуш ував їх пересувати табір і че
кав на татарську орду, щоб маючи уж е бодай легку кін
ноту, дати полякам бій, заскочивши їх серед безладного 
РУХУ-

Тимчасом орда йш ла трьома групами, і оловні сили, що 
становили дві третини всієї орди, йшли по середині, решта 
ж  кінноти на правому й на лівому крилах. Денно орда про
ходила шість миль (45 км). Із наближенням орди до воєнного 
терену Хмельницький пересувається на північ, щоб охо
ронити татар від польських під’їздів, засідок та розвідки. 
Тому переходить таборами під Вишнівець, а за  собою ни
щить переправи й греблі, куди могли б перейти польські 
відділи.

В суботу 8-ого червня під Ладижином хан приєднався до 
українського війська, а в понеділок, 10-ого червня козаць
ка сторожа розбила дві польські хоругви, що були в під’їзді.

Польські вістки з 19-ого червня подають, що Хмельниць
кий став уж е табором на болотах під Вишнівцем. Тут вій
сько спочивало декілька днів, а сам гетьман виїхав на той 
час із кількатисячним відділом добірних козаків у невідо
мому напрямі, правдоподібно, на особисту розвідку та для 
вивчення місцевости. Реляція 26-ого червня доносить, що 
Хмельницький стоїть головною квартирою під Колодним і 
звідси розіслав загони аж  до річки Стиру.
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Та вж е 28-ого червня поляки довідуються, що Хмель
ницький знову завернув під Збараж  і знищив за собою всі 
переправи. Польські дж ерела здогадуються, що причиною 
відступу мала бути, дрібна зрештою, невдача козацького 
загону під Оликою. Це викликало в польському т а б о р і на
дію, що Хмельницький завертає вглиб України.

Отак гетьман, зручно маневруючи, чи то справді розкла
даючи сили в різні райони, а чи, може, розпускаючи вига
дані вістки, мав на меті втягнути польське військо на до
гідну для себе місцевість і покінчити боєм там, де йому са
мому було б найкорисніше, а саме — на такій місцевості 
де польська важ ка кіннота не могла вповні виявити себе в 
бойовій акції.

Після Берестецького бою поляки здогадалися, про ще 
йшлося гетьманові. Він хотів, — пише сучасник, —  „втяг
нути нас у багна, болота, ліси й лози та розправитися по- 
зборівськи й по-пилявецьки різними фортелями”.

Хмельницький хотів виграти час через те, що татарська 
кіннота спізнилася. Гетьман чекав на хана, чекав на внут
рішній моральний розклад польского війська, може, ще й 
на наслідки викликаного козацькими емісарами повстання 
в Польщі (Костки-Напєрського й інших), а може, й на ди
версію Москви або Туреччини.

До цього маневрування причинилася ще й постава самого 
хана. Вона була хитка й неясна. Та врешті, з приходом ха
на необхідно було покласти кінець ожиданию. Також  і в 
козацьких таборах зростали пошесті й нищили військо. Ще
16-ого червня Хмельницький вислав в У країну 200 возів з 
недужими козаками. У винищених околицях зростав голод, 
а доплив харчів був невеликий, бо ж  із перенесенням поль
ського табору пі-д Берестечко козацькі загони були змушені 
нищити Волинь, щоб позбавити польське військо харчів і 
паші. Тому козацькі загони заходять досить далеко поза 
Дубно, Почаїв і Острог, руйнують околиці й переводять 
мобілізацію Полісся. Повстанці приходять таборами з хар
чами, з добичею і з пашею.

А коні це була найбільша турбота гетьмана. Хмельниць
кий мав подостатком справної козацької піхоти і тому 
приймав лише кінних і добре озброєних повстанців. Як зі- 
знають бранці з повстанського полку — в польському та
борі: „хто приходить піхотою, відсилають назад” .

Вреш ті-реш т коли Богун розгромлює польські передові 
полки, і поляки завертаю ть назад під Берестечко, Хмель-



ницький переходить через Козин і, форсуючи на дві пере
прави річку П ляш івку в півтора милі понижче польського 
обозу, стає на берестецьких полях, віч-на-віч проти сильно 
укріпленого польського війська.

Місце бою. Польське військо йшло з Сокаля вздовж  річ
ки Спасівки і річки Судилівки трьома шляхами: південним 
через Вигоду і Стремильче, середнім — почерез Фусів і 
Стоянів північним берегом річки Судилівки, та північним
— почерез Любачівку понижче річки Липи.

Переправилися через річку Стир, стали під Берестечком 
на правому березі річки й окопали табір, що від тилу спи
рався на річку й місто, праворуч доходив до лісу, а ліво- 
РУЧ — ДО багон. Перед табором простягалася велика піску
вата рівнина з невеличкими горбами. Рівнина припирала від 
півдня й від південного заходу до густого великого лісу, від 
півночі — до річки Стиру, а від північного сходу до річки 
Пляш ківки. Ті річки плили серед глибоких і недоступних 
багон, порослих багонним чагарником. Від південного сходу 
місцевість була відкрита й лише з тієї сторони могли прий
ти козацькі сили.

Місце бою, де станув польський табір, було догідніше для 
поляків, н іж  для Хмельницького. Рівнина була доволі ши
рока для розгорнення польських сил, а заразом ліс і багна 
не дозволяли козакам на флянковий обхід. Щ одалі то рів
нина все більше звуж увалася і в місці, де мав розгорнути 
своє військо Хмельницький, не було вж е змоги використа
ти всіх українських сил якслід.

Тактика Хмельницького зводилася в основному до того, 
що бій починався на крилах, і після фронтального наступу, 
виконаного силою піхоти й вогню, знаходив свою розв’язку 
знову на крилах: кіннота обходила їх  і нищила спійність 
ворога, заходячи навіть на його тили.

На берестецькому терені ця давня українська тактика на
трапляла на величезні перешкоди, а до того ще й не можна 
було якслід використати татарських сил, що мали за зав
дання виконувати ф лянкову акцію проти польського вій
ська. Татарська й козацька кінноти були змушені оперува
ти вздовж польського фронту, бороненого сильним вогнем 
артилерії й піхоти.

Та все мінялося в разі, якщ о б бій програли поляки. Тоді 
не маючи іншої дороги відступу, як  лише повільну й важ ку
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переправу почерез Стир, були б вповні віддані в руки 
Хмельницького.

Поляки були свідомі цієї небезпеки і це викликало чи
малі суперечки в їх таборі. Були спротиви королівським 
наказам і ту небезпеку висовувано там тоді, як  поважний 
арґумент за перенесенням табору в інше місце.

У країнське військо прийшло з південного сходу й зай
няло найвищі горби: 216 м, 228 м і 223 м. Терен давав змогу 
розгорнутися лише отабореній піхоті. Козацька й татарська 
кінноти правого українського крила, стиснуті піхотою й баг
ном, не могли виконати якслід своего завдання й почасти 
опеоували в грузькому терені. Подібно й татарська кіннота 
лівого українського крила не могла маневрувати на поль
ське праве крило й була змушена наступати майже фрон
тально на польські головні сили.

Таким чином місце бою було небезпечне для поляків і не
вигідне для українців. Недаром Хмельницький хотів відтяг
нути короля з-під Берестечка; та й більшість польських 
старшин теж  не була вдоволена з обраного місця бою.

Але як  ми вж е бачили, обставини склалися так, що і 
українські і польські війська, хоч нерадо, але мусіли ста
нути під Берестечком.

БІЙ (І. фаза). Перші дрібні сутички передових козацьких 
і татарських кінних загонів, що їх  вислав Хмельницький 
для розвідки, почалися в середу, 28-ого червня.

Підступаючи під польський табір, ті загони розбили від
діл польської челяді, що вигнала коні на пашу на віддаль 
декількох кілометрів від табору, і так здобули для себе 
кілька тисяч коней.

Около полудня козацькі й татарські загони появилися 
перед польським табором. Проти них виїхали відділи поль
ської кінноти, і м іж  іншими також  Я. Вишневецький. Ці від
діли козаки розбили і під вечір герці припинилися.

Другого дня, в четвер, 29-ого червня билися передові ко
зацькі й татарські полки. Польські кінні полки, що вийшли 
в поле під проводом великого коронного гетьмана М. По
тоцького, не мали опертя об таборові шанці та через велику 
віддаль не могли користати з вогневої підтримки власної 
артилерії. Після довших сутичок бій розгорівся й закінчив
ся кривавою невдачею для поляків. Татари вдарили на ліве 
польське крило й, обстрілювали його з луків, зайшовши від 
заду та відділили польську кінноту від табору. Наступ ко
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заків на праве польське крило скінчився розгромом полку 
С. Чарнецького й гусарської хоругви Потоцького. З  вели
чезними втратами в людях і знатних старшинах поляки 
спішно завернули до табору. На цьому закінчився бій, бо 
українська кіннота не могла наступати своїми дрібними си
лами на укріплений табір.

Тогочасні польські реляції подають, що в цьому бою був 
присутній Хмельницький. Самі поляки не могли надивува
тися тій скорості та справності, з якою козаки розгорнули 
свою кінноту й кинули її в бій.

Того ж  дня переправилася через річку П ляш івку перша 
частина козацьких головних сил і частина табору.

Вислід вступного бою заповідав полякам невеселі вигля
ди на майбутнє. Все ж  таки успіхи українського війська 
треба приписати в великій мірі місцевостевим умовинам. 
Порівняно невеликі числом воюючі відділи української й 
татарської кінноти мали змогу переводити акцію на крила 
польських полків.

Вночі відбувалися в обох таборах воєнні наради. Хмель
ницький рішив розпочати облогу польського табору, розра
ховуючи на малу витривалість поляків у бойових невиго
дах і на нелад серед війська й вищого польського проводу, 
про який був знаменито поінформований. Томущо звечора 
і вночі цілий козацький табір і орда перейшли річку П ля
шівку, можна було зайняти всі переправи і зі світанком 
стати в полі готовим до бою.

В польському таборі рішено почати головну битву зараз 
зранку, доки українське військо приготовиться до бою. До 
цього рішення змусила поляків акція козацьких відділів, 
що підійшли щільно під польський табір і недозволяли ні
кому з нього вийти. Коням, запертим в таборі, загрожував 
голод, а тоді стала б безсилою й кіннота — головний поль
ський козир. Одночасно рішено станути новим тоді строєм, 
на західньо-европейський зразок, ,,в шахівницю”, себто на 
переміну відділами піхоти, кінноти й артилерії.

Удосвіта, в п ’ятницю 30-ого червня польське військо в 
силі 80.000 люда виступило перед табір. Решта, головно че
лядь, озброєна рушницями й копіями, залиш илася в таборі, 
обсадивши вали. Та густа мряка не дозволила полякам роз
почати акцію й довелося чекати до часу, коли надворі про
ясниться. А ще до того польське військо й не знало, що ді
ється по українській стороні.
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Вночі цілий козацький табір перейшов П ляш івку і вран
ці Хмельницький уставив теж  ціле своє військо, обсадивши 
горби 216 м, 228 м, і 202 м.

Центр українського війська творив козацький табір з пі
хотою; він зайняв горб 228 м. Табор був широкий на півто
ри милі і складався з двох поясів таборових возів в кож 
ному по десять рядів, скованих ланцюгами. Був це табір 
рухомий. Зпереду табору у перерві поміж возами уставлено 
артилерію. Поміж возами розмістилася піхота, а за нею в 
таборі „чернь” із повстанчою зброєю.

Перед табором стояла козацька кіннота. При ній був сам 
гетьман.

Ліве українське крило зайняли татари під провдом сул
тана Амурата. Вони станули півмісяцем від козацького та
бору аж  по ліс.

Праве крило, а ж  до багон Пляшівки, зайняли козацька й 
частково татарська кінноти.

З цього розташ ування бачимо, що головні татарські сили 
були на лівому крилі. Сталося це всупереч татарській так
тиці; вона вимагала, щоб кінні сили стояли на правому 
крилі, бо лише тоді могли татари використати свої луки і 
традиційну справність. А леж права сторона, вузька й баї- 
ниста, не давала змоги розгорнути масово кінні сили і тіль
ки через цю теренову трудність праве українське крило 
було ослаблене, при чому його бойову чинність применшу
вала багниста місцевість.

Польське військо було вишикуване на полі поперед ш ан
ців. Його фронт займав простір на милю завдовжки. Центр 
складався а піхоти з артилерією в переміжках. Позаду стоя
ли хоругви легкої та важ кої кінноти й полки піхоти навпе
реміну; по боках центру уставлено кінноту.

Ліве й праве польські крила були щ е підсилені з-переду 
артилерією. Вони складалися з важ кої кінноти, оточеної з 
усіх боків легкими хоругвами. Обидва крила були, як і в 
українському війську, — кінні. Перевага польських крил 
полягала на важ кій  кінноті, що її Хмельницький не мав, 
та ще на — розставленій з-переду артилерії.

Коло 10-ої години розвіявся густий туман і українська 
кіннота руш ила на герці- Поляки не відповідали, знаючи, 
що це заповідає важ кий головний бій, а на нього вони ще 
ніяк не могли однозгідно зважитися. Козацькі визови три
вали до 15-ої години.
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Врешті відповіло ліве польське крило. До наступу пішли 
виш икувані там кінні хоругви*). їм назустріч руш ила в пер
ших рядах козацька кіннота правого крила, а за нею сул
танські татари та сілістрійські турки. Почалася кривава 
січа. У висліді козаки відтяли польські хоругви від цен
тральних сил, що рушили надто пізно і не вспіли прийти 
з допомогою, та розбили їх, заганяючи недобитків до табору.

Польський центр ішов у бій помалу й пиняво, безчинно 
дозволив на розгромлення лівого крила і нерішуче просу
вався вперед. Навіть те, що козацька кіннота здобула в бою 
27 бойових хоругов розбитого лівого крила і переможно по
несла їх Хмельницькому, не зрушило з місця польських го
ловних сил. Причиною того було оправдане побоювання, що 
в лісі скривається козацька засідка і що Вона з хвилиною 
руху польського центру і правого крила могла б опинитися 
враз на тилах польських сил. Правдоподібно, в останньому 
моменті поляки дещо розвідали, бо Хмельницький справді 
залиш ив табір під наказним гетьмануванням одного з най
кращ их полковників Дж едж алия, а сам із полком найдо- 
бірніших стрільців вирушив у щуровецькі ліси, щоб зайти 
польське праве крило з боку**).

До часу, поки Хмельницький перейде ліс і стане на при
значеному місці, табір з головними козацькими силами не 
повинен був брати участи в бою і лише крила мали в ’язати  
поляків флянковими боями.

Ціль гетьмана була ясна. Він, обходячи поляків лісами, 
плянував своєю акцією на тилах правого польського крила 
і наступом козацького центру, змусити поляків до повороту 
в укріплений табір. Через те козацькі сили могли б зайня
ти поле бою, і то в місці, де воно було відповідне широке, 
далі ж  — захопити переправи на річці Стир, обсадити міс
цевість поза річкою і тоді почати облогу абож здобути поль
ський табір приступом.

Такий плян в’язався із самою ціллю берестецької акції. 
Головним завданням українського війська було — не до

*) Кубаля за Освенцімом і далі — польські військові історики —  
подають, що на чолі цих хоругов стояв Я. Виш невецький і назива
ють, цю атаку «славною». Та виявилося, щ о ні атака не була така 
славна, ні Вишневецького там не було (Ґурка).

**) М. Маркевич: История М алороссии, 1842. Kubala: Szkice histo- 
ГУС7.ПЄ, I-VI.
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пустити короля вглиб України і — якщо б це вдалося — 
завдання цієї кампанії було б сповнене. Тоді повинен би 
наступати другий етап особливої в тих часах стратегії 
Хмельницького — знищення живої сили ворога. І саме в 
тому напрямі й змагали дальші заходи Хмельницького.

Хмельницький ішов лісами яких три години і коли ста
нув на місці, козацький табір рушив із зайнятих горбів на
зустріч польському війську. Діялося це около 8-ої (20-ої) 
години ввечері. Підчас цього повільного і важкого походу 
українського табору стріляла безперебійно козацька піхота 
й артилерія. Отже був це похід рухомого табору з вели
чезною розторощуючою силою вогню, олива й людей.

На таке несамовите видовише польські хоругви, що й так 
неохоче йш ли вперед, втратили голову й почали завертати.

В цьому історичному моменті стався непередбачений ви
падок, що знівечив усі пляни гетьмана й завернув історію 
української нації на інші ш ляхи.

Татари не могли розміститися відповідно по лівій стороні, 
де їх стісняли щ уровицькі ліси. Вони були змушені розгор
нутися ближче в сторону польського центру, де була устав
лена сильна артилерія. Попавши під сильний артилерій
ський обстріл, вони потерпіли важ кі втрати в рядових бій
цях та в видатніших мурзах. Поцілений гарматною кулею 
згинув брат хана султан Амурат. До того це був час вели
кого мусулманського свята „байраму”, а тоді татарам не 
вільно було воювати. Увесь час і так татарська акція була 
млява й нерішуча, а тепер вони, зазнавш и болючих втрат, 
завернули й почали втікати з поля бою.

Козацький табір, не маючи тепер з лівого боку ніякого 
зв ’язку, ні ослони, з уваги на небезпеку наступу на свій 
відслонений бік, затримався в поході, а згодом помалу по
чав відступати. Сталося це около 9-ої (21-ої) години ввечері.

Польське військо, не розуміючи причини козацького від
ступу, заперестало втікати й стояло бездільно, здалеку при- 
глядаю чися незрозумілому рухові українського табору. За 
татарами не вирушав ніхто, бо боялись засідки. Врешті, ко
ли табори віддалилися, поляки почали помалу йти вперед, 
весь час тримаючися на безпечній віддалі від них. К озаць
кий табір звільна завернув на схід до р. Пляшівки, де оста- 
ли  ще ті частини табору, що не брали участи в бою. Там, 
поміж двома озерами, в багнистій, покритій лозами околиці 
козаки почали укріплю ватися земляними валами й ровами.
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Поляки зайняли горби, зайш ли український табір від пів
дня й оточили його, займаючи всі горбки й суху місцевість. 
Пізно ввечері впав великий дощ, а згодом прийшла ще й 
сильна буря та перервала дальш у акцію.

Хмельницький, побачивши відступ козацького табору, з 
відділом кінноти рушив до нього, — та вж е не міг туди 
пробитися крізь польське військо, яке зайняло вж е рівни
ну. Тому, не гаючи часу, пігнав із своїм відділом за тата
рами, щоб перемовити хана до повороту.

Козаки, що залиш илися в лісі, рішили силою пробитися 
до табору. Це їм вдалося і е о н и ,  х о ч  з  немалими втратами, 
але рукопашним боєм таки перейшли рівнину та з ’єдна
лися з головними козацькими силами.

В битві поляки втратили 6.000 люда, а були це самі „пер
ші люди в кольгучах і панцирях”, — записує сучасник. 
Згинули: Ян Казановський, Юрій Оссолінський, Стадніць- 
кий і інші. Та найбільші втрати мали татари, бо досі голов
но вони вели бій. їх  втрати невідомі, а польські дж ерела 
не подають числа вбитих. Тих, що впали в бою, татари по 
змозі забирали з собою.

Українські втрати були дрібні — всього яких 400 люда, 
бо насправді то, крім правого кінного крила, козацькі го
ловні сили ще не змогли були взяти участи в бою і, як  ми 
бачили, ледве почали наближ уватися до поля бою табором, 
сильно укріпленим возами.

Очевидно різні джерела подають число вбитих різно. 
Theatrum Europeum подає, що в бою лягло 15.000 козаків (це 
виключене вж е хоча б з повищих міркувань), 35.000 татар 
(але ж  це була б вся орда!) і 8.000 поляків. Що польські 
втрати були великі, на це вказує дальш а діяльність поль
ського війська. Воно після того, як  козаки отаборилися на 
новому місці, зійшло з поля бою в табір і, залиш ивш и на 
горбах стійки, три дні спочивало, ні трохи не турбуючись 
про українське військо.

Це вказує на чимале ослаблення польського війська, і ли
ше химерним рішенням долі Хмельницький, виконавши од
не завдання: недопустити поляків вглиб України, — не міг 
виконати й другого: знищ ити дорешти всю військову мо
гутність Польщі.

Б ІЙ  (II. фаза). Козацький табір, завернувш и з поля бою, 
зайняв болотнисту місцевість над річкою Пляшівкою і там 
укріпився. Ці земляні ф ортифікації, роблені в багнистому 
ґрунті на ш видку руку, зчудували поляків:
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„Дуже добру диспозицію дав своєму таборові цей зрадник 
(себто Хмельницький), — як  у вилах сидить, голодом тр е 
ба б його виморювати, і то не інакше, як  тільки окопавши 
його” .

„Здобути їх  ледве чи можливо, за такою їх  чуйністю й 
відвагою. Вона така, що всі кінні, піші, чернь і старшина
— голову на голові покладуть. Один одного стереж е” .

Три дні залиш али українське військо в спокою. Впродовж 
того часу козаки надлюдським зусиллям  у цілком непри- 
гожому, багнистому й піщаному грунті побудували укріп
лення, що збудж ували подив навіть у противника, доречі, 
мало лицарського у відношенні до українського війська.

Полковник Джеджалий, старий досвідчений вояк, що під 
Ж овтими Водами перейшов з реєстровими на сторону 
Хмельницького, —  справився якнайкращ е. Місце, вибране 
під табір, з теренового погляду було добре до наступу й обо
рони. Позад табору — річка й болота, з боків — широко 
розлиті води, ліс та густі багонні лози — не давали ніяко
го доступу до табору ні ззаду ні з боків.

Несподівана втеча татарської кінноти, неприявність геть
мана, про що зрештою ходили різні чутки, і непевність що
до його дальш ої долі — дуж е від’ємно впливали на стар
шину й козацтво. Та все ж  таки від першого дня праця 
йш ла в повному розгарі: табір готовився до оборони. Одно
часно військо будувало переправи через річку й багна, щоб 
вразі потреби покинути табір. Старшина відбувала часті 
наради. В такій ситуації виринали такі можливості:

1. боронитися аж  до приходу допомоги;
2. миритися;
3. відступати збройно через річку й багна.
Перша можливість була виключена, бо замкнені в таборі 

війська скоріш чи пізніш  були б оточені поляками та через 
недостачу харчів, пороху, куль і паші були б змушені зда
тися. Надії на допомогу не були певні, бо ж  ніхто не знав, 
що сталося з гетьманом і чи прийде яканебудь допомога.

Другої можливосте теж  ніхто не брав до уваги. Мирити
ся —  означало пристати на всі вимоги короля, а ці певно 
не були б сприємливі.

Залиш алася лише третя можливість: відступити в У кра
їну збройною рукою, потайки перед польським військом, 
використовуючи до крайніх м еж  догідне тактичне поло-
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ж ення табору. Зрештою то з козацького табору можливі 
були лише поодинокі вилазки й нічні напади на польський 
табір. Про головну битву без кіиноти не можна було й ду
мати.

В тому часі поляки ріш илися на облогу козацького табо
ру, перенесли свій табір ближче козацького, правдоподібно 
на горби, що з них рушило українське військо в бій, і по
чали окопувати козаків валами. Тому, що польові гармати 
не спричинювали більшої шкоди, король післав до Львова 
й Бродів по важ ку артилерію.

Поляки мали в пляні обійти козаків від тилу, отже зай
няти переправи почерез П ляш івку і стати міцно на правому 
березі річки. Та виконавців для цього пляну не було. Те 
завдання доручено Я. Вишневецькому, але він відмовився, 
а врешті заж адав до його виконання величезного війська. 
Дрібні спроби поляків заволодіти переправами через П ля
ш івку не вдавалися, бо козаки нищили побудовані поль
ським військом мости й греблі, виконували очайдушні ви
пади й сильним гарматнім вогнем не д о з е о л я л и  полякам на
віть наближ уватися до річки.

6-ого липня прийшли зо Львова важ кі гармати. Почався 
посилений обстріл козацького табору, — та він не тривав 
довго, бо всі ті гармати від частого стріляння порозривалися.

Поляки помалу підсувалися під український табір, ви
сипаючи земляні вали й підходячи апрошами. Ставало ясно, 
що надходить час головного польського штурму. Д ж едж а- 
лий, щоб зискати на часі, почав з поляками переговори.

Ще 5-ого липня дрібні бої йшли далі. К озаки одним наг
лим наступом відбили горби, розбили польські полки й ві
дігнали їх  на декілька кілометрів. Вночі перед світанком 
6-ого липня козаки під проводом полковника Богуна зро
били вилазку з табору на польську заставу, що берегла не
давно побудованого мосту на річці. Богун вирізав цілий від
діл і напав на польське ліве крило. Бій тривав дві години, 
і лише допомога генерала Убальда з німецьким полком зму
сила козацьку вилазку повернутися до табору.

Того ж  дня Дж еджалий вислав на переговори до короля 
полковників Гладкого, Петраш енка і Крису; вони прибули 
до польського табору з пропозицією про перемир’я.

Король поставив важ кі умови: козаки мали видати геть
мана з Тимошем, старшину й ш ляхту, що пристала до ко
заків, далі — військові клейноди та пристати заново на К у- 
руківську ординацію з 1625 р.
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Криса залиш ився в польському таборі як  закладник, а 
Петрашенко й Гладкий повернулися по відповідь.

Другого дня — 7-ого липня козаки відповіли на вимоги 
короля письмовою відмовою:

„видати їх не можемо і не видамо, бо так рішила рада 
військова й чернецька.

Гармати теж  видати не можемо. А щодо шляхти... теж  
не видамо. Хмельницького й його сина та Виговського ми 
видали б..., та тільки їх не маємо. Про козаків і чернь... аби 
залиш илися при таких вільностях і свободах, як  у Зборів- 
ських пактах написано. Пани до своїх маєтків в Україні 
нехай здорові їдуть, тільки без хоругов...”

Така глумлива й самопевна відповідь козаків лише озло
била поляків. Було ясно, що українське військо не брало 
цих переговорів серйозно, воно не почувало себе зле і на
справді не мало ніякого наміру миритися. Навпаки, своїм 
письмом диктувало наново королеві такі прикрі йому Збо- 
рівські пакти, що їх Польща не дотримала.

В цьому найкращий доказ, що до того часу в битвах під 
Берестечком українське військо почувало себе морально 
вище, н іж  польське.

Король, озлоблений підступом і насмішливим тоном ли
ста, наказав бити з гармат, а одночасно поляки загатили 
річку понижче козацького табору. П ляш івка розлилася з 
берегів і де-не-де знищ ила побудовані козаками греблі та 
підмулила частину табору.

8-ого й 9-ого липня козаки перестали стріляти з гармат 
і в таборі був спокій. Здавалося, що козакам забракло по
роху.

Вночі з 9-ого на 10-е липня на воєнній нараді поляки рі
шили вранці розпочати головний наступ. Та ще таки вночі 
змінили це рішення, бо дістали вістку, наче б то Хмель
ницький повертається з підмогою й татарами.

„Аж церу змінили” , — пише про польське військо один 
з приявних у таборі.

К озаки довідалися про польську нараду й її рішення, але 
не знаючи про зміну цього рішення, постановили вночі виі*- 
ти з табору тимбільше, що не стало поживи й паші.

Опівночі заграла в козацькому таборі військова музика, 
гуділи воєнні бубни й котли. К озаки ладилися до перепра
ви, рубали таборові вози, будували з них греблі, вистелю
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вали їх  усім таборовим знаряддям, шатрами, хмизом, одя
гом. На кож ну сотню залиш али по два вози, реш ту ж  май
на брали в сакви на коні. В цей спосіб справлено й збудо
вано три переправи.

Вранці після довгих вагань і надуми перейшов на другу 
сторону річки Лянцкоронський з 2.000 кінноти. К озаки не 
стріляли ані н іяк не спиняли переправи. Зайш овш и на зади 
табору, Лянцкоронський побачив, що частина козаків на
ходилася вж е поза табором і річкою. Думаючи, що це чернь 
виїхала за пашею, напав на них, та в ту ж  мить Богун, що 
з  трьома гарматами й 2.000 козаків боронили переправи, ки
нувся на відділ Лянцкоронського і зігнав його з поля.

В багатьох тогочасних реляціях про берестецьку битву 
знаходимо в тому місці такі розбіжності, що їх  слід розгля
нути ближче. Ось різні звідомлення про цей найцікавіший 
момент:

1. К озаки почали переправу около 4-ої години вранці. В 
8-ій польський відділ піхоти, що вийшов був з табору в по
ле, побачив козацьку переправу і зараз ж е доніс про неї 
королеві.

2. Поляки чули вранці страшні крики з козацького табо
ру й побачили, що козаки, втікаючи, товпилися при пере
правах.

3. Вранці поляки побачили, що козацький табір порож
ній (польський історик Рудавський).

4. К озаки переправлялися щоденно, повних 11 днів, ще 
з того часу, я к  станули були над Пляшівкою. Щоденно пе
реправлялося около 4.000 люда й аж  вранці (двадцятого 
дня) поляки побачили порожній табір (Theatrum Europeum VIII).

Порівняння цих реляцій вказує, що справді переправа 
козацького війська не могла тривати чотири години. Також  
не можна припускати, щоб полководці такої міри, як  Д ж едж а- 
лий, Богун та інші, взагалі задумали в такий примітивний 
спосіб — під оком поляків, маючи тільки три переправи, — 
вивести ціле багатотисячне військо з табору, оточеного ве
ликими багнами й водами. Далі — при цій переправі коза
ки забрали з собю около 100 гармат, а це теж  вказує, що 
все було добре приготовлене. Тому відомості тогочасного 
польського Історика Рудавського й інформації Theatrum Euro
peum треба вваж ати за правдиві. Очевидно, що ф ак т  опо
рожнения козацького табору з такого великого числа лю
дей і бойових засобів таки під самим боком ворога — це нє-
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бувала в історії воєн подія. Вона вказує з однієї сторони на 
великі бойові здібності полковника Богуна, під проводом 
якого переправа й проходила, а з другої сторони — на сум
нівну бойову цінність польського війська й його старшин, 
що дозволили виховзнутися цілій українській збройній силі 
з будь-що-будь незавидних умов.

Рудавський пише про цей момент так: „...вночі козаки опу
стили табір мовчки. Вранці поляки побачили пустий табір...” 
Дорікаючи незарадності польського війська, він пише далі:

„Треба було знести козаків, або потопити в багнах. Вреш
ті гонили за козаками й частину їх около — 10.000 — при 
переході річки знесли”.

І далі:
„В пізніш і сторіччя оплакуватиме Річпосполита промахи 

тієї ночі, бо від неї залеж ала руїна краю чи перемога” .
Theatrum Europeum, том VIII. стор. 79, подає, що польський 

під’їзд, висланий далеко в терен поза козацький табір, зло 
вив п’ятьох козаків, „welche den König versicherten, dass seithero 
der gelieferten Schlacht, alle Tag fast bis auf 4.000 sich aus dem Läger 
salvirt durch einen Paß, den sie über das Wasser gar bequem haben, die 
Polen aber, wie wachsam sie auch immer sein mögten, nit verhindern 
könten, darumb weil es unmöglich, eine so große Refier zu besetzen, und 
aller Listigkeit der Cossacken zu widerstehen“, (...які запевнили ко
роля, що від часу бою щоденно з таборів відступало майже 
до 4.000 людей проходом, який ішов доволі вигідно поче- 
рез води. Поляки, які б там навіть чуйні вони не були, не 
могли цього спинити тому, що годі було обсадити такий 
великий район і протиставитися всім хитрощам козаків).

А ж тоді кинулося польське військо на порожній табір та 
в першу чергу зайнялося грабуванням залишеного добра. 
Лише дрібні відділи на наполегливі прохання короля пішли 
за козаками. Частина кінноти зайш ла на переправи, де за
стала ще останки українського війська, що ще не вспіло 
було переправитися. Були це головно повстанці, „чернь”, 
а  охороняли її відділи регулярного козацького війська. Та 
не зваж аю чи на те, що була охорона, чернь все ж  таки по
пала в паніку і стала юрбитися на переправах. Через те 
багато людей, попадавши в багно, топилося. Натиск поля
ків ставав все сильніший. Під польські шаблі попала в пер
ш у чергу чернь, що без відповідної зброї й без бойового 
вишколу скоро ніддалася паніці.
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Паніка в час, коли ворог наступає, а втеча утруднена — 
це загально відоме явище війни. Не входимо в суть цієї па
ніки. Її причина — недостача в повстанців бойового вишко
лу  — ясна. Але деякі польські дж ерела подають, наче б 
то причиною втечі була зрада старшин, що, прочуваючи 
лихо, першими втекли, залиш ивш и військо на ласку воро
га. Це звичайні наклепи, бо, як  побачимо далі, Богун ви
провадив з табору 90.000 люда з 100 гарматами. Перепра
вивши щоденними партіями майже ціле військо, козацька 
старшина не могла виходити з табору останньою, але му- 
сіла йти з головними силами, що після виходу з табору теж  
могли опинитися в небезпеці від різних польських загонів. 
В таборі осталася ще задня сторожа й чернь, під охороною 
добірних козацьких відділів.

Паніка, як  виказує досвід, ніколи не мас чітко окресле
ної розумної причини. Відомі випадки паніки в боях під 
Ваґрам і Вальмі (1792) та Сольферіпо (1859) справді досі 
не вияснені. Паніка явище чистої підсвідомости, вияв збір
ної психози, здебільша незалеж не ні від дисципліни ні від 
вишколу. Тому в історії відомі випадки, де паніці піддава
лося навіть найкращ е здисципліноване військо, хоч куди 
частіш то їй власне піддаються відділи повстанців, неви- 
школеної міліції тощо.

Паніка це справа не тільки  дисципліни. Т ак само й пе
ремога не залеж ала єдино від слухняности війська. В обох 
випадках що діє й „вища сила” , а саме — непоборний дух 
війська. Під Берестечком, коли задня сторожа піддалася 
паніці, не стало вождя, який зумів би піддержати серед 
війська його дух та перебороти паніку.

Лянцкоронський, побачивши ці події, завернув зі своїм 
відділом назад на поле і почав вирізувати чернь, що вихоп
лю валася з болота.

„Аж руки боліли!” — хвалився опісля королеві. Та цей 
відповів: „Хіба ноги...” — натякаю чи таким чином на не
давню втечу Лянцкоронського перед Богуном.

Виловлювання козаків з болота тривало до вечора. Злов
лених вбивали на місці, головно ж  — безборонних повстан
ців. Козацькі регулярні відділи боронилися незвичайно хо
робро.

Згідно з даними, наведеними в польських дж ерелах, зги
нуло около 10.000 козаків. Так подає Рудавський. Але й це 
число перебільшене так, як  і перебільшені взагалі всі чис
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лові дані про тодішні війська. У країнські дж ерела подають 
число вбитих і потоплених на 4.000; в тому числі поляки 
вирізали багато хворих.

Головні українські сили відійшли лісами в Україну.
Поляки знайш ли в залишеному таборі деякі канцелярій- 

ні матеріяли, а з військового майна — всього 18 гармат. 
Понад 100 гармат козаки забрали з собою.

Польське військо, замість організувати погоню та так бо
дай до деякої міри використати становище, залиш илося 
грабувати табір, а король не зваж ився йти за ко
заками в багна та ліси Він боявся засідки й був задово
лений, що так легко позбувся великої небезпеки.

Ні стратегічно ні тактично поляки не використали свого 
положення і, коли судити по мізерних наслідках, — в ж ад
ному з-поміж  цих поглядів не добилися помітнішого успіху. 
Зате постаралися його створити в іншому місці. Голосною 
пропаґандою, що тривала сторіччями, склали леґенду про 
свою перемогу під Берестечком, представляючи її як  не
звичайний воєнний успіх. Таким чином у переконанні не 
тільки власному, але й українців, викликали уявлення про 
Берестечко, як  про ж ахливий розгром українського війська 
великого гетьмана.

Яку силу має зручна прогіаґанда, хай послужить ф акт із 
наполеонських воєн. Після бою під Австерліц у 1805 р. 
ф ранцузький бойовий бюлетень подав, що підчас відступу 
згинуло в озері 20.000 росіян. І така циф ра жахливого роз
грому російської армії перейш ла до історії. Та насправді, то 
зараз після цього бою генерал Сішє наказав докладно пере
ш укати озеро і знайшов у ньому всього 138 коней, 26 гармат 
і трьох вояків!

Тому нічого дивного, що в світлі цієї пропаґанди зникає 
величавий чин Івана Богуна, який серед таких незавидних 
умов зумів вивести з пастки 95°/о цілої отабореної армії. 
Зникає також  і та незарадність польського війська, яке ні 
морально ні фізично не було в силі використати радісно 
проголошеної „перемоги” .

Не використали цієї „перемоги”, бо її  — не було.
Цілий день витягали безборонних з болота і мордували 

хворих і ранених. Та ті. що мали зброю в руках, дорого від
давали своє життя. Ось епізод, що широко прославив ко
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зацьке геройство і викликав в усій тогочасній Европі подив 
для українського війська й його вождя*):

„Одна козацька ватага, складена з двох або трьох сотень 
козаків, зробивши засідку на однім острівці, мужньо ставила 
спротив і то так відважно й самовідречено, що Потоцький 
велів їм обіцяти життя, (якщо піддадуться). Але вони не 
хотіли його прийняти. На знак повної резиґнації викинули 
із  своїх чересів гроші в воду і так сильно почали відбива
тися від наш их (себто від поляків), що кінець-кінцем піхота 
мусіла на них наступати купою. І хоч розірвала (їх укріп
лення) і розігнала з острова (серед великих власних втрат, 
я к  це видно з понижче поданої замітки), — але вони відсту
пили на болота, не хотячи піддаватися так, що там їх кож - 
дого приходилося добивати. А один з-поміж  них, добив
шись до човна, на очах короля й усього війська дав докази 
мужности, ніраз не мужицької. Декілька годин він відби
вався з того човна косою, ніраз не зваж аю чи на стріли, — 
що чи то припадком його не трапляли, — чи такий твердий 
був. що кулі його не брали. А ж  один мазур з ціхановецького 
повіту, роздягнувшися до нага і бредучи по шию в воді, 
насамперед вдарив його косою, а потім один солдат пробив 
його пікою чи списом та добив його таким чином — на ве
лику втіху й задоволення короля, що довго приглядався 
цій трагедії” .

Theatrum Europcum описує цей епізод у дещо зміненому 
вигляді, але згадус, що коли цьому козакові обіцювали 
ж иття, аби він лише піддався, то той „antwortete,er gedächte 
nun nicht mehr an sein Leben, sondern wolte sterben als ein Soldat” 
(відповів, що не думає більше про своє ж иття, і лише хоче 
вмерти як  вояк).

Так гинули безіменні герої останньої козацької сторожі 
у багнах річки Пляшівки.

Події після бою. Подібно зрештою, як  і після закінчення 
першої ф ази  бою, так і тепер — після збройного відступу 
українського війська — поляки не знали, що робити.

Наступати козакам на п ’яти не важилися, а втім враду
ван і,,що минула їх важ ка „опресія”, пограбувавши табір та 
знищивши в багнах реш тки безборонної черні, —  стали роз
ходитися по домах.

*) Грушевський: Історія України, том IX, 1, стор. 299. Такі описи 
знаходимо в багатьох тогочасних книж ках, як і теж  в Theatrum 
Europaeum.
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„Стан польського війська лихий! Воно розтоплюється: одні 
втікають, інші вмирають з голоду, — думаю, що не багато 
буде таких, які вернуться додому”, — пише М. Потоцький.

Свою „перемогу” — приписували ласці Божій. І, справді, 
умови до „перемоги” були якнайменш сприятливі. Безпере- 
ривно розбивані козаками без ж адних тактичних досягнень, 
як  не враховувати нанесених татарам поважних втрат, вони 
мусіли вваж ати відступ українського війська за  щасливий 
припадок, а не вислід воєнних операцій. Незрозуміла нікому 
втеча татар і відсутність Хмельницького — це наявні до
кази Бож ої ласки.

„Сам Бог без нашої допомоги воює, і кожний мусить приз
нати, що ніхто з  нас не мав нічого ні для облоги ні для ж ад
ної іншої речі” (Ґрабовський).

Так бачили тогочасні поляки Берестечко. Врешті, отямив- 
шися надто пізно, почали дорікати королеві, що то він зу
мисне випустив козаків, ба навіть посуджували його, що 
взяв за те хабаря1

Такий моральний стан польського війська ще більше при
чинився до його ж  розтічі й хаосу. Козацьке майно й харчі, 
здобуті в таборі, стали причиною сварок і боїв поміж по
одинокими польськими відділами.

„В тім невимовна ласка Божа, що Бог так скоро і по-ба- 
гатому наше зголодніле військо в усе нараз запровіянтував 
чималою і незмірною кількістю муки, каш і й м ’яса” (Ґав- 
ронський).

Неможливо було й думати про те, щоб польське військо, 
добившися до тих скарбів, могло продовжувати бойові дії.

Щоб якнебудь оправдатися перед загальною опінією, 
пущено в рух усі засоби зручної пропаганди. Вона повинна 
була представити світові Берестечко як  повне знищення 
Хмельницького та на перший плян висунути короля та 
ш ляхту, як  нечуваних досі воєнних героїв. Самі таки того
часні відчували весь несмак такої незаслуженої самохваль
би. Рудавський пише дослівно таке:

„Всюди поляки трубили, що король це воєнний, геній, 
найбільший з-поміж воїнів, щасливіший від Цезара, біль
ший від Казимира Великого, славніший від Земовітів, Боле- 
славів, що ціла А зія затримтіла від несподіваної вістки про 
його перемогу. Лиха поразка козаків так  розвогнила уми, 
так піднесла самого короля, що він конче хотів іти вперед”.

Очевидно, що, не вважаю чи козаків розбитими, ніхто й не 
важ ився організувати погоню. Та все ж  таки, хоч пізно, —
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бо аж  27-ого липня, — король надумався і з частиною вій
ська руш ив за козаками. Але посполите руш ення відмовило 
послуху, бо згідно з уставою, не було зобов’язане довше 
воювати; хоругви бунтувалися, ш ляхта протестувала і вза
галі не руш ила з місця, мотивуючи це тим, що> в випадку 
дальшого походу немає ніяких виглядів на перемогу, а якби 
при тому сама ш ляхта вигинула, то не стане в Річпосполитій 
нікого, хто давав би рекрута й старався про гроші на вій
сько!

То ж  король рушив з невеликим військом, а воно по до
розі дедалі меншало, і він вж е під Крем’янцем зневірився 
сам, то ж  покинувши все на ласку долі, завернув і від’їхав 
до Варшави.

З тих часів залиш илася в поляків пісня:
„Там нам фортуна била послужила,
Паньска ф акция тему заґродзіла,
Зьлє учиніла” .

Врешті король наказав коронному гетьманові враз із 
чужоземним військом вирушити вглиб України. Мета 
цієї виправи це був грабіж околиць. А леж  і тій ви
праві не повелося. Довгі елітні дощі утруднювали похід, що 
й так відбувався пиняво й неохоче, бо поляки мусіли від
биватися по дорозі від нападів повстанчих ватаг.

Врешті 20-ого вересня під Паволоччю це польське військо 
розгромили козаки. Коронний гетьман ледве вийшов з ж ит
тям і втік з невеликими рештками, залиш ивш и в козацьких 
руках коло тисячі возів із нагарбаним добром.

Поляки, не використавши тактично Берестецької битви, у 
першій ж е спробі направити свою помилку, зазнали важ ких 
невдач та станули віч-на-віч новій могутній силі Хмель
ницького, озброєній і готовій до дальш их боїв.

*-

Втечу татар з-під Берестечка історики пояснюють всіляко. 
На першому місці називаються мотиви мілітарного харак
теру. Як уж е було згадано, татари, не маючи на ф лянках 
місця для акції, наступали фронтально й попали під сильний 
обстріл польської артилерії та піхоти, що завдав їм важ ких 
втрат. Вони, ці втрати, були тим болючіші, що згинуло ба
гато татарських вельмож. Це й могло знеохотити їх  до бою. 
До цього причинилося ще основне недомагання татарської 
допомоги — їх хиткість і нерішеність. Насправді татари не 
були безпосередньо зацікавлені в остаточній перемозі будь-
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котрої з обох воюючих сторін. Ні сильна Польща ні теж  
м олода,. але повна творчої енерґії, українська держ ава 
Хмельницького не були на руку татарській експансії й по
літиці. Найбільші користі татари мали тоді, коли ослаблен
ня У країни чи Польщі дозволяло їм безкарно гуляти по 
українських землях. Далі, як  згадано, бій відбувся підчас 
мусулманського великого свята, коли татарам не вільно бу
ло воювати. Усе те вплинуло на хана так, що він рішився 
відступити.

Та залиш ається незбагнутим ф ак т  несподіваного відступу. 
Це ж  могло бути зроблене за порозумінням чи шляхом на
тиску зі сторони татар до згоди з поляками, як  це сталося 
було, напр., під Зборовом. Татари, що не бажали зросту 
могутности ні Польщі ні Хмельницького, часто приставали 
на подарки й конкретні користі, пропоновані другою сторо
ною, і безсовісно зрадж ували союзника. І в Берестецькому 
бою було, очевидно, можливе таке, бо ж  так  татари зробили 
були в бою під Зборовом. Тимбільше, що тогочасні дж ерела 
часто згадують про те, ніби хан силоміць затримав був у 
себе гетьмана, коли той приїхав був намовляти його до по
вороту.

Можливо, що відступ був зв ’язаний з нападом ногайської 
орди, яка, не бравши участи в бою, верталася з багатою 
добиччю і по дорозі зайняла табір добруджських татар, шо 
були на послугах Хмельницького. Цей арґумент знаходимо 
в реляції хана до отоманської Порти.

„Довідались, що ногайська орда, повертаючись із добичі, 
зайняла коні добруджських татар і пігнала в Україну, а ці 
лиш илися піш і” .

Такі події були можливі, бо поміж татарськими племе
нами траплялися часто ворогування, що доводили й до 
отвертих війн. Були серед них і прихильники сильної У кра
їни і вороги Хмельницького.

Є ще натяки на те, що перед боєм поміж Хмельницьким 
і ханом трапилися різні непорозуміння. Хан обстоював дум
ку, що довготривала облога польського табору тут конечна. 
Облогу повинні вести самі козаки, а татари мали б рушити 
загонами вглиб Польщі, руйнуючи Річпосполиту, і через те 
змусили б поляків до скорої піддачі. Та Хмельницький на те 
не згодився.

М ожливо теж, що хан, бачучи свої великі втрати в бою, 
рішив використати нагоду й рушити в Україну, щоб, набрав-
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ши великого ясиру, бодай частково покрити свої втрати. І 
справді — повертаючися з-під Берестечка, татари грабували 
й забирали ясир вздовж  ш ляху своего походу. Як бачимо, 
тих причин могло бути більше: перемовлення татар поля
ками, напад ногайців, непорозуміння з гетьманом, великі 
втрати в людях, релігійні мотиви тощо —  й усе те разом 
могло було вплинути на ханове рішення.

Хмельницький, побачивши втечу татар із щуровецьких 
лісів, зрозумів, що це вирішує про вислід бою. Перед ним 
були дві можливості:

1. вернутися до козацького табору,
2. перемовити татар до повороту.
Поворот до табору був утруднений. Козаки були відсту

пили, а поляки відрізали козацький табір від гетьмана. Вони 
зайняли цілу рівнину, і Хмельницький міг дістатися до та
бору хіба розлогими болотами та й то на очах у польського 
війська.

Зате друга можливість була більш приваблива: перемо- 
вивши татар до повороту, гетьман міг розпоряджати кінно
тою і отж е — міг почати бій. Без неї сама приявність 
Хмельницького в таборі не змінила б ходу подій. Гетьман і 
так залиш ив у таборі найкращ их довірених старшин, що й 
без нього могли повести справу якнайкраще.

То ж  Хмельницький зваж ився і, повідомивши післанцями 
табір, що прибуде за декілька днів, вирушив із Виговським 
за ханом.

Здогади декого з польських істориків, наче б то Хмель
ницький з табору втік, спрепаровані безпідставно на те, щоб 
принизити велич гетьмана. Вони такі неймовірні, що зайва 
річ тут їх  збивати. Якщо б Хмельницький мав був намір 
втікати, то був би напевно забрав із собою гроші, або хоча б 
канцелярію  з дипломатичною перепискою, яка й попала по
лякам  в руки.

Тимчасом Хмельницький з Виговським справді були в 
хана, дігнавши його через яких ЗО км. від Берестечка, і 
таки добилися були татарської підмоги в силі 20.000 кінноти. 
Та в дорозі на поле бою татари роздумалися й завернули, як 
подають тогочасні історики, бо впала велика злива.

Переговори з ханом йшли пиняво і тривали декілька днів. 
Поворот татар, виділених ханом, знеохотив гетьмана до 
дальш их переговорів і він, знаючи, що козацький табір 
зможе щ е оборонятися, вирушив до Паволочі — мобілізу
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вати реш ту війська в допомогу берестецьким частинам. Ще 
підчас переговорів з ханом гетьман розіслав був універсали 
з наказами збирати військо і лагодити сухарі на війну.

З ханом Хмельницький розійшовся перед Старокостянти- 
новом. Орда піш ла шляхом на Случ біля Острополя, а геть
ман станув 9-го липня в Любарі. Звідси розіслав нові універ
сали:

„Котрі з вас козачили зі мною, сідайте на коні, а котрі ні, 
сидіть і чекайте панів своїх”.

Закликав отж е гетьман людей досвідчених і обізнаних з 
війною і до того — кінноту, — черні не брав.

З Любара Хмельницький поїхав просто до Паволочі. Там 
пробув три дні. Туди й прийшло в тому часі українське 
військо що вийшло з-під Берестечка з полковниками Дж е- 
джалием, Гладким, Пушкаренком та іншими.

Вістку про збройний відступ з-під Берестечка Хмельниць
кий прийняв без більшого враження. Рудавський описує:

„Хмельницький не змінився ні на лиці ні на душі. Спокій
ний, незламний у словах, картав передчасні сльози своїх 
повірників і ніраз не втрачав надії” .

Бо й не було потреби. Берестечко це перший великий бій, 
де козаки не розгромили польської армії чи то не скінчили 
корисним перемир’ям. Хмельницький, як  добрий вождь, 
знав, яка химерна доля буває на війні. Не так то дуж е втра
тили духа й козаки, коли відповідали полякам, як  це пише 
кам’янецький староста Потоцький:

„І ви нераз перед нами втікали — каж уть, — однак збира
лися знову, то й нам за це перше нещ астя нагородиться з 
лихвою”.

Або: „Хлопи каж уть: „Вони (поляки) мусять вернутися 
під Краків, щоб боронитися від Ракоція й від тих, що їх  
гетьман на бунтування людей розіслав”.

Або: „Волимо поголовно вигинути, н іж  панам давній по
слух віддавати”.

Такі відповіді ніраз не вказували на якесь велике при
гноблення, що про нього пиш уть новітні польські історики.

І стягалися нові полки охочих на війну козаків до визна
ченого гетьманським універсалом збірного пункту —  Масло- 
вого Ставу.

Хмельницький став квартирою в Білій Церкві і тут по
кінчив воєнну нараду старшин (15-16-ого липня), що її роз
почав був іще в Паволочі. Назначено нові збірні пункти:
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Ma слів Став — для правобережних полків та Переяслав — 
для задніпровських, себто лівобережних полків. До війська 
мали ставитись зараз ж е  всі кінні, що були в козаках, а 
неспроможні й піші лагодитися в похід на пізніш, приго
товляючи покищо сухарі.

Осьвснцім, описуючи цю мобілізацію, каж е: „Українське 
хлопство, виховзнувш ися з небезпеки й повернувшися до
дому,... знову набралося злих прикмет і духа бунту. Стало 
громадитися в гурти, заохочене універсалами Х мельниць
кого”.

Лист Потоцького від 25-ого липня доносить: „На Придні- 
прів’ї хлопи дуж е бунтую ться”...

„...Завзята чернь таборами йде під Корсунь...”
„...Почавши від Хвастова всі хлопи враз із козаками та

бором стоять із своїми достатками”.
„Богун стоїть під Прилукою і по талярові збирає від хло

пів на татар” .
Впродовж цього короткого часу Хмельницькому знову 

вдалося притягнути татар. Хоч хан у листі до гетьмана ви
правдувався, мовляв, під Берестечком завернув був тому, 
що не міг битися в лісі й болотах, але все ж  козаки вваж а
ли його зрадником тимбільше, що орда повертаючися гра
бувала й брала ясир, неначе з ворожої країни, ба навіть на
пала була під Костянтиновом на український полк, що 
йшов на підмогу під Берестечко, та забрала йому всю гар
мату (15 штук) і обоз.

Та що далі, то все гірше велося татарській орді. Козацькі 
сили, що йш ли на гетьманський заклик, громили татар, де 
лише могли. Найбільші втрати татари мали тоді в боях під 
Паволоччю, Чудновом і на уманському ш ляху. Великі та
тарські загони були знищені козацькими полками над Си
німи Водами і на Царському Броді. Там козаки відбили весь 
ясир і награбоване добро.

Та не зважаю чи на таке явне ворогування, гетьман все ж  
таки зумів заново приєднати татар й переконати українське 
військо, що йому без татарської кінноти не обійтися.

20-ого липня Хмельницький стоїть з головною кварти
рою в Корсуні, а з ним 4.000 козаків. Реш ту розпустив на 
короткий час по домах. Одночасно під Корсунем стоять на
ново наймлені татари — около 30.000 — з новим беєм Кан- 
мамбетом у проводі. По всій У країні на визначені місця стя
гаються змобілізовані свіжі сили „з великою охотою і в по
рядку” .
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Так оце за небувало короткий час, бо ж  тільки за два 
тижні, гетьман перевів регулярну мобілізацію, полагодив 
татарську ворожнечу, — частково мечем, а частково дипло
матичними заходами, — і станув на чолі нових збройних 
сил, готових до дальш их боїв.

З  незвичайною енергією й талановитістю гетьман пере
творив збройну силу України в один моноліт, — з неаби
яким воєнним духом. Від Берестечка лиш ився тільки спо
мин; надходили, насувалися нові воєнні події. В рік опісля 
святкує У країна величавий день нового переможного зу 
силля — бій під Батогом.

Тактичні завваження. Тактична оцінка бою під Берестеч
ком незвичайно багата просто клясичними моментами.

Акція передових полків вдається згідно з  наміченим пля- 
ном. Знищ ення великої сили Каліновського, що мала при
готовити терен під задуману концентрацію польського війсь
ка в Україні, —  заломлює цей основний плян короля і при
мушує короля пересунутися далеко на захід, а ж  під Со- 
каль. У же те одне унеможливлює покищо акцію польсько
го війська в серці України і пересуває цілу кампанію на 
захід, а це з кожного погляду було безпечніше й догідніше 
для Хмельницького. Сам же гетьман цим разом має зорга
нізоване запілля і зв’язки  для постачання потрібного воєн
ного матеріалу, харчів і паші, а тому з більшою впевнені
стю, не ощаджуючи надмірно часу, — як це бувало в попе
редніх роках, — оперує доволі далеко від своєї централь
ної бази. Для постачання матеріялів і харчів використовує 
повстанчі загони Волині й Полісся, отж е районів, що задля 
своєї теренової недоступности зберегли ще доволі великі 
припаси й охоронили їх  були перед воєнними випадками. Сам 
центр української держ ави забезпечує невтральністю Ра- 
дзівіла, але все ж  гетьман таки обсаджує литовську грани
цю ще й сильними пограничними полками — ,,на всякий 
випадок”.

У передберестецькому періоді Хмельницький оперує го*- 
ловно зручним маневром, і то на те, щоб виснажити поль
ське військо, щоб воно, навіть після можливо переможної для 
себе битви, не .змогло вж е зібрати сил до дальшого походу 
вглиб української держави.

Така стратегія, звана звичайно стратегією виснажування, 
неподільно панувала в Европі від сотень років. Тридцяти
річна війна — це власне яскравий приклад саме такої страте-
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гії. Дух часу вимагав тоді таких засобів бою, що їх в одно
му, дрібному загалом, фраґменті бачимо в Хмельницького.

Під Нюрнбергом Адольф Ґустав тижнями стояв на місці 
проти Валленш тайна і навіть не думав про бій. Обидва вій
ська винищ ували засоби прохарчування в околиці, — щоб 
врешті після вісьмох тиж нів одне з них, — в цьому випад
ку шведи, — уступило.

Тому стратегію виснаження можна вести лише до певних 
меж, а їх визначувало виснаження власного війська. Хмель
ницький у таборах під Тернополем недостачу харчів від
чував неменш, як  і поляки під Сокалем. Знаємо теж  і про 
недуги, що завелися були в козацькому війську. Та все ж  
таки український елемент на труди й невигоди був видерж- 
ливіший, н іж  поляки.

Остаточно Хмельницькому залиш илося до вибору: або 
відступити або йти в бій з головними польськими силами. 
Як бачимо з загальної характеристики боїв гетьмана, — 
відступ йому був завж ди чужий. Тому одиноке, що могло 
прийти після цього виснаження — це бій.

Подібно зрештою князь Руперт, стоячи проти пуритан 
Кромвеля не міг чекати далі, бо голод і пошесті десятку- 
вали йому військо. М ожливий відступ гетьмана — відкри
вав би польському королеві ш лях на Київ, а з тим і нев- 
тральність Радзівіла була б дуж е непевна. Завдання Берес
течка це була не так конче виграна, як  власне послаблення 
польського війська до тієї міри, щоб унеможливити дальший 
похід короля. Така була стратегія і такі бойові залож ення 
XVII сторіччя. Тому й Валленштайн під Люцен в 1632 р. 
протиставився шведам битвою, хоч наперід знав про свої 
невеликі вигляди на виграну. Але Хмельницький Берестеч
ком спинив короля так, як Валленштайн Люцсном стримав 
шведів від окупування Саксонії.

Характеристичні чинники в маневрі Хмельницького це 
добра розвідка й велика рухливість українського війська. 
Гетьман знає докладно про все, що діється в польському 
таборі, ба навіть, — як  це ми бачили в другій ф азі бою під 
Берестечком, — в козацькому таборі знають негайно про 
висліди воєнної наради в короля. Про якість української 
розвідки і про вагу, якої їй надавав гетьман, свідчить швед
ська реляція з січня 1651 p., збережена в шведському ар
хіві*):

*) АЮ ЗР III, VI.
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„Chmielnitzkyj weis alles was zu Warszaw geschiehet, weil er viel 
verräther unterhelt, so ihme von allem bericht thun“. (Хмельницький 
знає про все, що діється в Варшаві, бо він втримує багато 
зрадників, які й доносять йому про все).

Рухливість і легкість, з якою Хмельницький пересував 
величезні табори, це подивугідний організаційний чинник, 
необхідний для успішної акції на величезних просторах і в 
трудних умовах. У відрізненні від українського війська по
ляки  незвичайно важ кі в маневрі, неріш учі —  в децизіях, 
ніколи не мають добрих і певних відомостей про українське 
військо.

Велике значення має тут одна з воєнних засад Хмель
ницького: ,,сховай своє, пізнай ворож е”. Гетьман зумів за
стосувати її на практиці, створивши незвичайну на ті часи 
дисципліну й мовчазність не лиш е поміж військом, але 
також  у всіх своїх тактичних кроках і рішеннях.

Ця засада поруч догідности в постачанні харчами, водою 
й пашею продиктувала гетьманові його геніяльний плян 
розташ увати військо в кількох поблизьких таборах підчас 
побуту біля Тернополя. Таке розташ ування принесло йому 
ще й інші користі. Воно зменшувало занечищ ення місцевос- 
ти, що то завж ди в випадках великих таборовищ спричи
няло пошесті й недуги. Таке розташ ування одночасно дозво
ляло на більшу рухливість та на застосування тактики 
рівнобіжних маршів декількох колон обозів нараз.

Слід бо пам’ятати, що рухливість війська залеж ала го
ловно від числа кінноти. Піхота скоро виснажується і від
буває марші куди повільніше, як  кінні, а одночасно зуж и
ває більше ще матеріялу й харчів. У Хмельницького кін
ноти не було. Він чекав татар і через те не міг спинити зо
середжування польських військ під Сокалем, ані теж  вико
ристати таких моментів, як  от перехід польської армії під 
Берестечко. Зате, щоб послабити доплив польських сил, 
викликує повстання в запіллі польської армії, деморалізу- 
ючи таким чином посполите рушення, що й так пиняво зби
ралося в таборі. А втім можливо, що гетьман не дуж е то й 
спішився з несподіваним наступом на поляків. Мабуть, чи 
не волів він наступати аж  тоді, коли „добірні” польські 
полки, з приходом посполитого рушення, втратять свою по
передню спаяність і скоріше піддадуться впливові невишко- 
леної хиткої й непевної, без великого бойового значення 
військової „громади”.
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Хмельницький присвячує велику увагу артилерії, дбає 
про добрих гармашів і про задовільний стан гарматнього 
боєприпасу. У країнська артилерія, згідно з усією його так
тикою була однаково рухлива, як  і всі інші частини. Тому й 
не зустрічаємо в Хмельницького, поза малими ф альконе
тами й польовими чи полковими пушками, — важ ких гармат.

Крім виснаження польського війська, рівночасна мета 
гетьманового маневру була ще також  конечність знайти до
гідне для себе поле бою й накинути його королеві. Б ій під 
Сокалем для Хмельницького, як  вдумливого вождя, був не
бажаний. Вразі перемоги поляки мали б легкий і широко 
відкритий ш лях в У країну через Зборів. Зате волинські 
терени, — багнисті й зарослі лісами, — здерж ували б через 
виснажливий маневр польське військо від дальшого походу, 
або щонайменше цей похід відбувався б так помалу, що 
гетьман мав би доволі часу на те, щоб королеві протиста
вити нову силу. Так воно після Берестечка й сталося. Геть
ман через два тиж ні був готовий ставити чоло королеві, та 
той не мав уж е ні ф ізичної ні моральної сили вирушити в 
похід. Який інакший був би хід подій, якщо б ця битва була 
зведена не під Берестечком, але під Сокалем. Вигідний ши
рокий ш лях просто манив би поляків в Україну! З цих мір
кувань наглядно зарисовується незвичайна продуманість 
кожного задуму великого гетьмана.

Волинські терени були догідні для Хмельницького ще й 
з інших міркувань. Гетьман ніколи не міг бути певним щодо 
невтральности Радзівіла, а вразі перемоги над поляками міг 
би був Литві ставити чоло куди догідніше з волинського те- 
рену, н іж  з Галичини — із зборівсько-львівського ш ляху. 
Нарешті Волинь і Полісся запевнювали йому доплив свіжих 
повстанчих сил. А на них, як  ми бачили, клав гетьман у 
справі зв ’язування акції Радзівіла більшу вагу, н іж  на мож
ливу галицьку повстанчу акцію.

Тому гетьман маневрує так, щоб затягнути польське вій
сько на Волинь. Маючи з собою татар, задумує використати 
безладність рухів польської армії і несподівано заскочити 
ії на переправах. Тому зручним маневром змуш ує поляків до 
походу на Дубно і лише припадок рятує короля від загибелі. 
Польське військо завертає назад під Берестечко.

Гетьман постійно нав’язує всі воєнні акції боєм, тому й не 
вагається рушити на сильнішу польську армію та прийняти 
бій у менш сприятливих умовах. Він знає, що активних 
офензивних засобів уживаю ть також  і в обороні, бо не
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тільки сама сила, але й спосіб її застосування — рішають 
про вислід. У бій він іде з головною метою: недопустити 
короля на Україну, хоча б навіть ціною програної, — і з  
такою ясною ціллю стає перед готовим укріпленим поль
ським табором.

Хмельницький відразу бачить, що терен вузький і недо- 
гідний. Знає, що не зможе вповні використати спроможнос
тей кінноти, бо коні грузнуть у болоті, а кіннота не зможе 
розгорнутися в лісі. Він не може застосувати своєї улюбленої 
тактики — маневром оточити ворога. Все ж  таки заходить 
поляків з ліва і продирається лісами, особисто ведучи туди 
козацькі відділи. Це місце гетьман уваж ає вирішальним. 
Він знає, що в таких недогідних умовах слід завж ди діяти 
швидко і в закритому терені, стосуючи клясичну засаду бою: 
вдарити в найслабше місце і в тому місці бути сильнішим.

То ж  стає в проводі відділів, що вирушають на щуровиць- 
кі ліси й задумує рішуче вдарити на польське праве крило, 
бо там найслабше польське місце: там стоїть посполите 
рушення.

Тимчасом, залишаючи при головних силах наказного 
гетьмана Дж едж алия, в ’яж е поляків акцією дрібних від
ділів і татарської кінноти. Головні сили покищо тримає в 
резерві. Через те вдаряє в порожняву безцільна атака ці
лого польського лівого крила, що, попавши в болота, здесят- 
коване повертається в табір.

Козацький табір вичікує аж  до часу, коли ймовірно 
Хмельницький проб’ється лісами на місце.

І в хвилині, коли головні українські війська нестримною 
масою та з величезною вогневою силою рушають у бій, про
ривається спаяність цієї лінії через відступ татарської кін
ноти. Голові сили не мають уж е зв ’язку з відділами, що в 
щ уровицьких лісах.

Ні Хмельницький ні Дж еджалий без якогось посередньо
го чи прямого взаємного зв ’язку  з собою не можуть насту
пати. Дж едж алий дає наказ до відступу і тому до акції го
ловних сил не приходить.

Всякий головний бій складається з трьох елементів:
1. артилерійського підготування (воно саме почалося),
2. бою зведеного піхотою, (він не відбувся),
3. кінцевої ф ази  бою, вирішеного кіннотою, (ця ф аза  те?_ 

не відбулася).
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Головний бій під Берестечком власне не відбувся. Він 
закінчився лише першим елементом — в артилерійському 
підготуванні і в діях кінноти, що успішно в ’яж е поляків і 
розбиває їхні кінні частини, приготовляючи таким чином 
терен для головного наступу піхоти.

Поляки мали короткий і глибокий фронт, а такий знаме
нито надається до оборони. Козацький фронт був плиткий 
і його можна було знищити одним ударом. До того поляки 
були укріплені й могли вж ити сильного вогню на виставлені 
без земляних заслон козацькі й татарські відділи. Якби не 
брати, — поляки мали великі вигляди на перемогу.

А все ж  таки увесь час боїв першої й другої ф ази  укра
їнське військо виходило переможною рукою і лише в остан
ньому дні переправи, при збройному відступі, — вдалося 
полякам заскочити останні відділи черні, ослонювані регу
лярними частинами.

Фош каж е: немає перемоги без битви.
Не було перемоги теж  і під Берестечком, бо ж  до битви 

в стратегічному розумінні не дійшло.
Щодо відвороту козацького табору з поля бою й д ал ь

шого отаборення над річкою Пляшівкою то українському 
війську треба признати вищий ступінь воєнного духа: оди
надцять днів отаборені в болотах чекають своего вождя, але 
ж  не бездільно: укріплюються, постійно роблять вдачні ви
пади й наскоки на поляків. Є в українському війську дивна 
на ті часи дисципліна, є дисципліна й творча ініціятива, але 
вона не переходить поза рамки можливостей, визначених 
неприявним вождем. Богун, що мав за завдання вивести 
військо з облоги, сповнив це завдання якнайкращ е. Ще 
останньої ночі, коли в таборі залиш илися самі тільки дрібні 
частини, робить вилазку й наносить полякам великих, 
серйозних втрат.

Останній акт Берестецького бою — напад поляків на реш
ту війська й заскочення його на переправі — вказує на те, 
що Хмельницький — робив правильно, не приймаючи до 
війська слабо озброєних чи то необізнаних з війною повстан- 
ців.

„Котрі з вас козачили зі мною, сідайте на коні, котрі ні, 
сидіть!”

Цей елемент, що добре виявляє себе в партизанських су
тичках, не міг рівнятися з реґулярною українською армією, 
коли приходило до виріш альних боїв. Повстанча чернь мог
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ла щонайвище виконувати таборову службу, а зрештою — 
лише утрудню вала кож ну скоординовану бойову акцію.

Повстанці, як  незагартований і бойово невишколений еле
мент, піддавалися легко поривам, імпульсам, настроям, але 
ніколи не можна було рахувати в них на справжню вояцьку 
рівновагу духа, головно ж  у  випадках трудного чи то й без- 
виглядного бойового становища.

Та коли українська повстанча чернь Хмельниччини справ
ді нераз напричуд добре сповняла накладені завдання, коли 
українське реґулярне військо має такі прикмети духа, яких 
не стрічаємо в тогочасних європейських арміях, то все те 
прийшло лише завдяки великому гетьманові, що своїм 
військовим генієм умів прищепити юрбі — найвищі духові 
цінності бойовика.

І в нашому випадку — одна неприявність гетьмана від
разу спричиняє упадок духа черні в обличчі переважаю чих 
польських сил. Остаточно годі обвинювати її за те, що, ж и 
вучи надією на порятунок, в останній хвилині опинилися 
віч-на-віч загибелі й заламалася. Порив невишколеної маси 
до ж иття всупереч усім бойовим засадам про рівновагу духа 
спричинює те, що вона безладно юрбиться на вузьких пере
правах і тим самим наносить собі зайві втрати.

Відомі слова Наполеона: „Не римські леґіони здобули 
Ґаллію , але — Цезар; не картагенські жовніри лякали  Рим, 
але — Ганнібаль; не македонські ф аланги дійшли до Індії, 
але — Олександер”, — можна застосувати і до всіх боїв 
Хмельницького. Та під Берестечком, коли не стало гетьма
на, то хоча стратегічно українське військо накладене на 
нього завдання виконало; — „не Хмельницький зазнав не
вдачі, але — чернь”.

У кожному війську найважливіш е — це організовані ре
гулярні частини. Знищ ення цих частин це знищ ення ворога. 
Так було з польським військом над Ж овтими Водами, під 
Корсунем, під Батогом. Це були втрати. Під Берестечком 
поляки знищ или лише дрібну частину українського війська, 
та й то найбільше з його нереґулярних відділів. Т ак звичай
но буває, що найменш вишколений елемент зазнає в бою 
найбільших втрат.

Усі інші частини після відступу не забули своєї карности 
і незабаром після бою зголошуються в гетьмана. Вони й тво
рять надалі ядро нової української армії.
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Досліджуючи причини, що привели козацьку старшину до 
рішення про збройний відступ, слід підкреслити такі з-поміж 
них: .

1. умови постачання воєнним матеріялом і харчами 
були дуж е важ кі, якщ о не безнадійні, головно тоді, коли 
полякам вдалося зайти на тили табору;

2. кращ е зрезиґнувати з енерґії, вкладеної в організацію 
походу й бою, н іж  тепер зайво втратити ж иву силу чи то 
спричинити моральний упадок важкими умовами перемир’я;

3. до того часу втрати поляків були такі поважні, а ш лях 
можливого походу в У країну такий важкий, що поляки не 
були в силі зваж итися на дальш у бойову акцію; щоб іще 
більш знеохотити поляків, роблено зручні вилазки з табору.

Збройний відступ відбувається в порядку і спокою, аж  поки 
ворог не використовує становища і в погоні не зв’язується 
з відступаючим. Тоді відступ стає жахливим і замінюється 
в панічну втечу. В випадку Берестечка — український від
ступ не був загрожений польською погонею. Лише передові 
польські полки розбили останню частину українського вій
ська ще на переправі. З  боку короля не було ніякої дальшої 
акції. Погоня дає звичайно більше користей, н іж  сам бій, бо 
буває в ньому й так, що переможець має більші втрати, н іж  
переможений. У погоні переможець б’є, забирає полон, зброю 
й воєнне майно.

М аршал Фош каж е, що перемогти це значить іти вперед. 
Та під Берестечком поляки не те, що не спосібні викорис
тати відступ українського війська, але самі морально слаб
нуть і розходяться по домах.

Великі перемоги дають велику користь і тривкий наслі
док. Берестечко дало полякам небагато: трохи каші, м’яса, 
дві барилки червінців, 18 гармат і до року ... Батіг.

Справжні втрати українців були:
1. втрачена енергія, вкладена в організацію походу,
2. на короткий час зменшена дисципліна,
3. спинення тактичної думки.
Так, як  бачимо, Хмельницький скоро довів військо до 

попереднього стану високої боєздатности, а це вказує на
глядно, що українцям не бракувало воєнного духа. Гетьман 
доказав, що можна покластися на українського вояка, коли 
у проводі стоїть енергійний і досвідчений вождь.

Отже Берестечко це тактично не вирішений бій. Страте
гічно українське військо перемогло, бо виконало своє основ
не завдання: недопустило короля вглиб України.
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„Виграний бій — це бій, коли не хочемо признати себе 
переможеними”, — повторює Фош слова Наполеона, подані 
як  мотто оцього розділу.

Акція Хмельницького під Берестечком — це типово за- 
слонна операція, що в основному рівноважить власні слабші 
сили із сильним ворогом, виявляю чи якнайбільш у ощадність 
власних сил і зберігаючи їх до дальшої дії.

Завдання збройної сили в заслонних діях це в першу чер
гу:

1. охоронити країну,
2. розбити ворога.
Залеж но від обставин можна рішитися на перший чи  на 

другий пункт, чи й навіть на обидва разом. Та схиблені пля- 
ни розбити ворога (пункт 2) можуть його, ворога, лиш е зміц
нити і тому в таких випадках кожний вдумливий вождь 
обмежує своє завдання лише до збройного спротиву і до 
спинення ворожого стратегічного зусилля. Т ак було під 
Берестечком. Сам бій не був ціллю для себе, він випливав із 
загальних заслонних заложень, що на них рішився був 
гетьман.

Зовсім інакш е виглядала б берестецька кампанія, якщ о б 
на першому пляні гетьман був поклав конечність знищити 
ж иву силу ворога. Щоб ударити в вирішнім місці, то там 
треба зосередити всі свої сили, а з тим — ослабити інші 
воєнні фронти. У Хмельницького цього немає: навпаки, він 
залиш ає сильну кордонну сторожу й численні загони по 
українських замках і містах. Щоб знищити польське вій
сько, гетьман не потребував спиняти короля перед концен
трацією біля Бару, і міг його там ожидати, не витрачаючи 
енергії на зручні й затяж ні маневри. Та свідомість власних 
сил і відповідальність за ж иття і кров українського війська 
у пляиах Хмельницького вирішує. Він старається за допо
могою стратегії виснаження примусити короля, щоб той об
лишив плян польського походу в Україну і не брався оку
пувати головних баз і дж ерел розросту української держ а
ви та її війська.

А саме цей розріст потрібний гетьманові, і він важливіш ий 
за  вислід одного бою, бо гетьман має далекосяжні пляни на 
майбутнє.

Дальші нестримні події, ясні у своїй логіці, вказую ть 
ш лях великого гетьмана, ш лях, що ним прямує цей небуден
ний вождь до наміченої великої мети. Н іякі труднощі його
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не спинюють. А перешкод на ш ляху до здійснення україн
ської держ ави він мас багато. Перш у усуває легко. Це Батіг. 
Друга важ ча й непередбачена, — і що до того щ е відсуває 
інші події на довший час, — це найважливіш а з-поміж  усіх 
язв тогочасного населення — грізна пошесть. Та про це далі.

Порівнюючи втрати, що їх  мали обидві воюючі сторони, 
можемо ствердити:

1. в боях першої ф ази  втрати поляків були більші від 
українських і досягали коло 4%  всієї сили;

2. втрати українського війська підчас переправи остан
нього дня досягали, згідно з польськими джерелами, 10.000 
людей.

За недостачею докладних даних приймаємо, що й загальне 
число війська Хмельницького, подаване польськими дж ере
лами на 200.000 людей (крім татар), в однаковій мірі пере
більшене, як  і число побитих на переправі.

І в цьому найгіршому випадку українські втрати під Б е
рестечком сягали всього 5%  втрат у людях.

Артилерія Хмельницького налічувала около 130 гармат, 
отже втрата 18 гармат під Берестечком це — найбільше 15%.

Порівняймо ці втрати до подібних втрат із інших воєн. 
Мірилом програної беруть звичайно втрати в бою; ці втра
ти числово все тим більші, що ближче до наш их часів.

Не маємо докладної статистики з боїв XVII сторіччя. Зате 
знаємо вж е, що Фрідріх Великий втрачав у своїх перемож
них боях до 30% людей. Під Колліном цей вождь втратив 
60% піхоти і виконав відступ в порядку.

Наполеон мав теж  не менші втрати. В бою під Асперн 
лягло 40%  війська, а під Ляйпціґом 23%*). В самому марші 
від Райну до Берна 1805 р. наполеонська армія зменшилася 
на 25%; в поході на Москву ш лях Городно —  Ковно Напо
леон пройшов із 363.000 людей, а до Москви після 860 кіло
метрів —  привів всього 95.000. З  того бойові втрати досягли
— 40%, маршові — 60%.

У світлі отих цифр українські втрати під Берестечком 
справді не великі, порівняно з вагою виконаного завдання. 
До того Берестечко дало українській нації вартості далеко
сяжного значення:

1. переконало, що бойова вартість повстанчої черні, себто 
невиш колених у військовому дусі повстанців, дуж е мала і

*) Binder — Krieglstein: Zur Psychologie des grossen Krieges, Wien 
1893.
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що чернь не встані запанувати над своїми настроями в 
скрутні моменти бою;

2. піднесло завзяття, духа реванж у й спаяність нації;
3. створило світлу традицію, якою житиме українська на

ція ще довгі віки.
Традицію Берестечка принижую ть у нас не тільки поль

ські, а за ними й інші чужинецькі історики, але теж  укра
їнські, як  оце хоча б Грушевський; для нього Берестечко це 
ж ахлива поразка. Та це погляди, що не витримують к р и 
тики, коли розглядати їх  у  світлі фактичних воєнних подій. 
На ж аль, ні Грушевський ні інші історики не звертали уваги 
на воєнну сторінку доби Хмельницького і тому їхні оцінки 
односторонні та кидають на наше минуле невірне світло. 
Для воєнної історії важ ливі не тільки блискучі ефектовні 
перемоги, але теж  і тверді бойові чини, от хоча б як  Берес
течко, з яких майбутні покоління довгими віками могтимуть 
черпати для себе цінний досвід і науку.

Ні Хмельницький, ні старшина, ні теж  козацтво не почу
валися переможеними після Берестечка. І тому й до берес
тецької кампанії стосуються слова Наполеона, що гордо го
ворив про своїх вояків:

„Вони, хоч і відступають, та ніколи не почувають себе 
переможеними”.
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БІЙ ПІД БАТОГОМ

(1-го - 2-го червня 1652 р.)

„Іду на вас!” 
(Святослав Завойовник)

Українське військо. Білоцерківський договір з вересня 
1651 р. з Польщею і серед військових частин і серед насе
лення викликав чимале незадоволення.

Наново віджило прагнення до негайної розправи без уваги 
на обставини й засоби. Те прагнення протиставлено „умір- 
кованому” способові вести війну, що його представником 
мав бути ніби сам гетьман. Ця „уміркованість” , що нею до
рікають ще нині деякі історики великому гетьманові, — иі- 
раз не була виявом якоїсь його неріш учосте чи теж  його, 
мовляв, глибоко закоріненої відданости королеві, якої б то 
він ніби н іяк не міг був визбутися. „Уміркованість” походила 
в першій мірі з продумання всякої найдрібнішої справи, із 
докладного плянування походів і боїв, із глибоких студій 
бойових і політичних умов, словом, — із таких прикмет, що 
завж ди характеризую ть великих вождів. Хмельницький іде 
так далеко, що зриває з балакучістю попередніх вождів 
протипольських повстань, з їхніми широкозакроєними вій
ськовими нарадами, з їхніми кампаніями, задумами на вели
ку міру, — а що не доходили до кінця за відсутністю роз
робленого пляну, а з тим і розвідки, харчів, боєприпасу, за 
собів транспорту, врешті — з їхнім бунтом і лише бунтом, 
а не творчим збройним зривом.

Оце нове у Хмельницького викликає незадоволення ши
роких ш арів народу, що не розуміють ще потреби мовчанки 
й потреби доцільного розподілу часу та засобів бою.

Гетьман використав Білоцерківський договір на те, щоб 
зорганізувати молоду держ аву й подбати про всі засоби для 
дальш их воєнних операцій.

Бо ж  було ясне, що поляки договору не додержать: 
сойм зірвали і тим самим не було як  цей договір з а 
твердити. А молода держ ава потребувала часу для органі
зації адміністраційного апарату, грошей для війська і ордин
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ців та для закупу боєприпасів, потребувала забезпечити собі 
північні — литовські й московські — та південно-західні — 
волоські кордони. Потребувала врешті спокою й передишки 
на те, щоб засівалися ниви й родився хліб, без якого Україні 
грозило мариво голоду.

Врешті приходить слушний час. Гетьман наладнав зв’яз
ки з ордою, придбав припаси салітри, сірки й олива з-за  
кордону, підготовив усе до задуманої кампанії і несподівано, 
зриваючи Білоцерківський договір, скликав на „світлім тиж 
ні” 14-ого травня 1652 р. Велику Раду в столичнім Чигирині. 
На цю раду закликав — ,,усіх полковників, осавулів, сотни
ків і всіх козацьких урядників” . При нарадах було також  
приявних около двадцять мурз і білгородських князів.

З  Чигирина Хмельницький негайно розіслав листи до всіх 
полковників, щоб готовилися в похід, були „запасні кінні й 
оруж ні” . При цьому визначив збірні пункти для лівобереж
них полків: Полтаву, Зіньків, ГадяЧ, московське пограниччя 
й Веприк.

А леж при тому гетьман не зазначував, чому зарядж ує 
цю мобілізацію. Це міг бути похід на Московщину, на Мол- 
даву, або й на поляків. Головно мобілізація лівобережних 
полків непокоїла поляків,’ що не почувалися певно, тим 
більше, що на Лівобережжі стояли на леж ах теж  польські 
збройні сили, використовуючи окрему що до цього поста
нову Білоцерківського договору.

У країнська мобілізація йш ла скоро й справно. Полков
ники негайно порозсилали мобілізаційні листи і з кінцем 
травня вся українська держ ава була готова до вшни.

Зберігся зразок отакого листа, яким полковники заря- 
дж ували в себе мобілізацію:

„Яско Воронченко пулковник прилуцкий. В с ім  вобец и 
кождому з товаришов полку нашего Прилуцкого. В ідомо 
чиню вам сим писанием моим од старшого и до меншого и 
розказую  вам именем и владзею пулковництва моего: скоро 
писане моє дойдет вас, того ж  часу абисте би в с і  як  нарих- 
лей до полку стягали зо вс ім . Кгди я тепер с полком стою 
под Миргородком на ОсницЪ, а вам писание моє посилаю 
через товаришов, меновите Грицка Плаксу, Савку Кущ енка, 
Конона Саченка, абисте би якнайрихлей поспешили, не толь
ко реєстровиє але и нереєстровиє: аби добриі молодце из
добрим оружием — рад прийму 3â *говаришов. При тим вас 
Господу Богу поручаю. Писал на ОсницЬ року 1652 мая 18
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дня. Вам всего добра жичливий више писаний пулковник 
рукою власною. До Дептавки, до Самбора, до Стричовки. и 
от города до города абисте слали”.

З  кінцем травня був теж  зорганізований північний фронт, 
проти литовського війська Радзівіла. У проводі північного 
йійська стояв полковник Подобайло.

Для полків — переяславського, прилуцького, миргородсь
кого й полтавського — як збірне місце визначено Переяслав. 
Частина татарського війська стояла при гетьмані, а головні 
ординські сили саме вируш или з Криму.

Після чигиринської ради Хмельницький з невеличким 
військом і частиною татар, що стояли були під Полтавою і 
перейшли в той час на правий берег Дніпра, вирушив у на
прямі на Волощину, назустріч ханові й орді. Друга частина 
татар, що стояли з гетьманом, перейшла в Чернігівщину.

Ш лях, що ним ішов Хмельницький, згідно з тогочасними 
записками, виглядає так: з Чигирина вирушив гетьман у 
„степ” на урочище Борок, не доїжджаю чи до Чорного Лісу, 
а 23-го травня з цього ж  урочища пішов вздовж річки Тясь- 
мина попри місто Тарасівку. Там гетьман зустрів ногайську 
орду й кримських татар.

.Військо, що йшло з гетьманом, складалося з чотирьох пол
ків: чигиринського, корсунського, канівського й черкаського. 
Кожний полк нараховував около 3.000 людей; отж е разом 
було яких 12.000 війська. Після зустрічі з татарами, сили 
Хмельницького збільш илися на 20-25 тисяч. Величко подає 
число всього війська на 26.000, К убаля на 20.000 татар, а 
Костомарів на 5.000 татар під Нуреддіном і 14.000 пім Карач- 
мурзою. Зрештою з гетьманом ішов також  його син Тиміш 
Хмельницький; „TVmos dech Chmielnitzkyj sohn ist ein wunderlicher 
Kopff und grosser Tyran“, — так характеризує його шведський 
посол*).

Усе військо йшло без табору, або — як  тоді звали „кому- 
ніком”, „влегці” чи ,,по-ординськи”.

З Тарасівки Тиміш відділився від гетьмана й рушив з 
п ’ять-ш ість-тисячним відділом на Брацлав — попри Лади- 
жин, кудою вів ш лях на Волощину; сам гетьман пішов на 
Умань.

Хмельницький, знаючи місце, де отаборився Каліновсь- 
кий з польським військом, ще під час походу розділив сили

*) А Ю ЗР III, VI; («Тиміш, син Хмельницького, — ц е незвичайна  
голова і великий деспот»).
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згідно з пляном майбутньої бойової акції. Синові наказав іти 
помалу — не більш як  одну-півтори милі денно, — К арач- 
мурзі з п ’ятьма тисячами татар і з козацькою кіннотою ве
лів іти на польський табір лівою стороною до Батога та по- 
ниж че його перейти річку Бог, — а сам просувався за Ти- 
мошем на відстані однієї милі в напрямі на Ладижин. Дві 
чи три милі перед Ладижином гетьман наказав Тимошеві 
повернути праворуч і перейти річку Бог повище Ладижина, 
а сам післав до Каліновського листа, звертаю чи йому увагу 
на те, що Тиміш іде з військом помимо польського табору 
та порадив, щоб Каліновський уступився з волоського ш ля
ху, бо може прийти до зайвого бою, — тим більше, що міс
це, обране поляками під табір, для них дуж е недогідне й не
відповідне. Цей лист від 30-ого травня, записаний у бага
тьох тогочасних джерелах, так що немає сумніву щодо йо
го історичности. В оригіналі він не зберігся; до нас дійшли 
деякі його перерібки. Костомарів подає такий його зміст:

„... Не хочу таїти перед вами, що неслухняний син мій 
Тиміш, взявш и декілька тисяч війська, йде сватати дочку 
волоського господаря. Певна річ, що яке кому до цього діло. 
Але я дивуюся, чому оце численне польське військо отабо
рилося біля Батога, ніби на те, щоб заступити дорогу моєму 
синові. Прошу ваш у вельможність, зваж аю чи на спокій віт
чизни, відійдіть з вашим військом — тим більше, що військо 
польське таборує на місці зовсім незручному щоб обороня
тися. Боюся, щоб часом весільні бояри, люди легкодушні, не 
стали сваритися з військом, а синові моєму, людині молодій, 
не прийшла думка пош укати першого успіху військового 
таланту”.

Та вж е день перед тим — 30-ого травня — татари пере
правилися почерез Бог понижче Батога, а Тиміш ще скорі
ше, бо вночі 29-ого травня, перейшов на праву (південну) 
сторону річки повище Ладижина. Ніби зовсім не займаючи 
польського табору, Тиміш вирушив на захід  ш ляхом на Во
лощину. Насправді ж  зробив це тому, щоб не мусіти пере
ходити річки Сельниці в її  долішньому бігу, а яка влива
ється до Богу, та щоб змилити чуйність поляків. Опісля геть- 
манич завернув у сторону Ладижина, обійшов польський 
табір і зупинився позад його на горбах у лісі.

Польське військо. З весною 1652 р. поляки ріш или були 
розпочати похід проти хана. Щоб зберегти свої сили від зай
вих несподіванок задумували прихилити на свою сторону
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українське військо. Але гетьман не бачив для себе ніякої 
користи від такого союзу і повідомив хана про воєнні наміри 
поляків.

У висліді хан проголосив мобілізацію татарського війська 
в Криму, — але про ціль цієї мобілізації ніхто, навіть серед 
поляків, не здавав собі справи. В тому часі Хмельницький 
часто поширював менш чи більш  правдиві вістки про скуп
чування війська в Московщині та Туреччині, і ці вістки, по
давані польським гетьманам від довірених людей Хмель
ницького, ще більш дезорієнтували поляків.

Польське військо стояло через зиму на Україні й було 
розділене Каліновєьким на три групи: 1. за Дніпром — у 
Чернігівщині; 2. коло К ам ’янця й Бару; 3. коло Брацлава. 
Третя група стояла під проводом самого Каліновського, що 
біля Ладижина мав свої добра й хотів у них перебути зиму

Коли прийшла вістка, підтверджена розісланими роз’їзда
ми про похід орди в Україну, Каліновський зрозумів дипло
матичні й воєнні ходи Хмельницького. Він перший правиль
но додумався, що на Польщу гряде загроза нової війни з 
українською нацією.

Не почуваючися на силах щоб протиставитися Хмельниць
кому і взяти відповідальність за бойову акцію, Каліновський 
у своїх листах благав підмоги та стягнення полків, розта
шованих на зимових ляґерах. Неохоче вирушило польське 
військо й панські хоругви на благання Каліновського. Пол
ки, що стояли на Л івобережжі, йш ли помалу, не поспішаю
чи і так затягали свій похід, що заледве а ж  14-ого червня, 
прибувши до Києва, довідалися вж е про розгром Калінов
ського під Батогом. Польські хоругви Собєського, Одживоль- 
єького, Балабана й молодого сина Каліновського до польт 
єького табору прибули перед самим боєм.

Прогайнувавши чимало часу на вичікування панських хо
ругов і задніпровського війська, Каліновський в останні дні 
рішив виступити проти татарської орди й розбити її, поки 
ще вона получиться з силами Хмельницького. Та заки в 
польському таборі назрів плян такого походу, наспіла віст
ка, що українські й татарські війська вж е зустрілися під 
Тарасівною. Не залиш алося нічого іншого, як  зостатися вж е 
під Ладижином і чекати дальшого ходу подій. Кінний під’
їзд, висланий з польського табору за річку, доніс, що в сто
рону Ладижина наближується Тиміш Хмельницький з не
величким військом. Це ще більш  впевнило Каліновського,
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що найкращ е — це покищо не вируш ати нікуди і зайняти 
оборонне становище десь недалеко Ладижина.

Польські сили налічували 20.000 старих досвідчених воя
ків, — саме найкращ е військо, що його Каліновський затри
мав при собі. Костомарів подає, що в склад того війська вхо
дило: 12.000 кінноти і 8.000 піхоти, поділеної на вісім пол
ків. З  чурами й таборовими слугами було около 50.000 люда. 
Подібно подає Рудавський, рахуючи бойові сили Калінов- 
ського на 20.000 людей. На польську піхоту складалося са
ме німецьке військо з німецькою командою під проводом 
визначного полководця Собсського. Крім нього, в польсько
му таборі було чимале число відомих старшин з великим бо
йовим досвідом.

Місце бою. Місце під польський табір обрано ще декілька 
місяців тому й окопано його доволі обширно, мабуть, тому, 
щоб примістити в цьому таборі не лише все військо К алі- 
новського, але теж  і задніпровські полки, окремі панські 
хоругви та військо з-під К ам ’янця й Бару. Б ула це просто
ра рівнина, що тяглася від Ладижина правим берегом Бога 
й кінчалася горбами; найвищий з-поміж них пункт (100,9 м) 
звався Батоги або Батіг. Другу сторону рівнини закривали 
лісисті горби, й ліси та багна, що простягалися аж  до річки 
Сельниці.

Польський табір, розташований на цій рівнині, загороджу
вав ш лях на Волощину, а що вів з Чигирина на Умань, Ла
дижин і Могилів. Табір відповідав усім тактичним і місце- 
востевим вимогам бою.

Доступ до того табору був звідусіль утруднений, а сам 
табір укріплений так, що Хмельницькому ще більш утруд
нював наближення. Одиноке недотягнення було тут те, що 
рівнина й табір були великі і не давали полякам змоги опа
нувати своїми силами цілу місцевість.

,,І 100.000 було б мало”, — записує сучасник, порівнюючи 
простір табору до польських сил Каліновського.

На вістку про неясні ще рухи українського війська К алі
новський вирушив до приготованого табору, — ,,где прибу
вш и”, — пише Величко, — станул в некріпком и голодном 
мізстцу обозом между Ладижином и горою Батогом, кото
рая з поля протягла до реки Бугу, над которою и город Ла
дижин сидит вишше гори Батога в єдину чили у дві версти”. 
„Theatrum Europaeum“ подає чомусь, що бій відбувся поміж 
„Pavvoro“ і „Kubertinubuka“.
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Німецькі піші полки розташ увалися зараз у південно-схід
ній частині табору, що найблихче притикала до річки, і там 
ще зосібна окопалися валами й ровом.

Бій і його наслідки. 29-ого травня поляки дістали вістку 
від своїх під’їздів, що наближ ується татарська кіннота. І 
справді, 30-ого травня татари переправилися через Бог по- 
вище Ладижина і вж е наступного дня Нуреддін захопив ба
гато коней, що паслися на рівнині під Ладижйном, оподалік 
від польського табору.

Першого дня бою, себто 1-ого червня, появилися біля поль
ського табору перші кінні відділи татар. Польська кіннота 
виїхала на герці, але татари завернули й стали втікати в 
сторону міста. За  ними погнався з кіннотою ротмістр Зєлін- 
ський, та підчас погоні, — одну милю вж е від табору, — 
одержав вістку, що козаки з татарами появилися за поль
ським табором. Зєліиський зараз ж е завернув до табору, 
втративш и по дорозі чимало людей, що мусіли відбиватися 
від завзятих нападів козацької й татарської кінноти. Перед 
табором козаки задерж алися на віддалі гарматного пострілу 
й безпечно герцювали по полі.

Того ж  дня до табору прибули недобитки польської пере
дової сторожі, що стояла була висунена далеко поза табо
ром. Вони й  принесли вістку, що Тиміш несподівано напав 
і розгормив їх  дотла.

Вночі козаки обійшли польський табір від заду і не запри
мічені поляками, зайняли лісисті горби (107.8 м і 111 м). В 
тому часі в польському таборі відбувалася воєнна нарада. 
Пшиемський радив залиш ити в таборі німецькі піхотні пол
ки, що й так  мали свої окремі укріплення, а реш ту війська, 
себто польську кінноту, вивести під проводом Каліновсько
го з табору в напрямі на К ам ’янець. Каліновський мав би 
тоді зібрати польські загони, що стояли понад Дністром і 
повернутися назад на допомогу німцям. Увесь плян Пшиєм- 
ського спирався на велику боєздатність німецької піхоти, 
при чому він ж е висловлювався про польську кінноту як 
про дуж е непевне й небоєздатне військо.

Та Каліновський твердо стояв при своєму: він уважав, 
що кращ е боронитися на місці, сподіваючись, що незабаром 
прийде очікувана підмога.

Тимчасом козаки оточили табір; положення ставало без
надійним.
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Польське військо, довідавшись, що Каліновський не ду
має уступати, а свідоме того, що табір через свою просто
рість не догідний для оборони, — стало бунтуватися. Воно 
бачило, що прийдеться загибати і в розпуці рішило підда
тися Хмельницькому та видати йому Каліновського, щоб 
таким чином рятувати власне ж иття. Каліновський, дові
давшись про небезпеку, ще вночі втік до табору вірних ні
мецьких полків.

„Кров Каліновського, якого пощадили татари, от-от була 
б пролилася від польських мечів”, — з ж алем  записують 
тогочасні джерела.

Польська кіннота, розуміючи своє безвихідне положення, 
почали втікати почерез річку. Вона покинула табір, і не ду
маючи про оборону.

Щоб якнебудь спішити військо від розтічі, Каліновський 
наказав німцям стріляти до втікачів. Почалася стрілянина, 
яка ще більше впевнила польську старшину про безвихід
не становище власного війська.

Увесь час козаки виловлювали тих втікачів, що перейшли 
річку. Частина з них загинула з козацьких рук, інші попа
ли в ясир, а іще інші — пропали без вістки, мабуть, загинули 
з рук довколишнього населення.

Ще в останньому моменті Пшиємський благав Калш овсь ■ 
кого, щоб для добра польського війська той таки завернув 
з кіннотою під К ам ’янець. Та для втечі було вж е пізно. По
ляки  врешті побачили, що українське військо оточило їх 
звідусіль. Як почався бій польської кінноти з німецькими 
полками, поляки — в відповідь на німецькі постріли — пу
стили на них коні. Гетьманич, побачивши це, вискочив із 
своїми відділами з лісу та прорвався до табору, здобуваючи 
його середину. З  другої сторони Хмельницький вислав Зо- 
лотаренка з полком козаків, щоб той наступав на Пшиєм- 
ського від сторони Ладижина. Каліновський зрозумів зараз 
небезпеку цього маневру та вислав частину піхоти проти 
Тимотпа й Золотаренка, а сам з кіннотою вирушив проти та
тар, які щолиш готовилися до наступу під проводом К арач- 
мурзи. Але польська кіннота розбіглася і Каліновський му
сів наново схоронитися в німецькому таборі.

З  усіх сторін ішов бій. Серед темної ночі поляки втрати
ли орієнтацію й не знали вже, хто звідки наступає.

Одночасно з наступом козаків мали були вирушити в бій 
також  і татарські відділи. Але татари вагалися серед ночі
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вступати в район польського табору. Тоді Тиміш казав під
палити величезні скирти сіна, нагромадженого поляками по
середині табору. Спалахнув вогонь і освітлив поле бою. По 
одній стороні табору вісім „рейментів піхотних” приперлося 
в куті табору над Богом. Проводив ними Марко Собєський. 
До них пристала частина польської кінноти, що її відтяв 
Тиміш від головних сил Пшиемського. На цю частину табо
ру наступав сам Тиміш Хмельницький, маючи до помочі та
тар Карач-мурзи, що покищо не йш ли в бій.

По другій стороні табору боронився Пшиемський від Зо- 
лотаренка, маючи позад себе жахливий пожар, що нищив 
табір, ш атра й усе майно.

Після короткого жорстокого бою козаки вдерлися в ні
мецькі укріплення й безпощадно витяли в пень ціле військо. 
Тут згинув Каліновський, його син — коронний обозний, 
Марко Собєський та інші.

Перемігши піші полки, козаки кинулися на Пшиемського 
й напали на польську кінноту з заду. З  бою мало хто вря
тувався; сам Пшиемський згинув від козацької шаблі. Щ е 
тієї ж  ночі бій закінчився. К озаки здобули 57 чи 58 гармат 
і багато воєнного припасу. Все інше добро Хмельницький 
віддав татарам.

Бранців багато не було. Єрліч каж е, що „не вийійло й пів
тори тисячі, з німецьких компаній не вийшов ні один, всіх 
порубано”. М іхаловський подає, що „з товариства і сотня 
не врятувалася” .

Частину бранців козаки відіслали татарам в ясир. Голов
ні татарські сили залиш илися надалі при Хмельницькім. 
Гетьман зумисне не дозволяв на те, щоб ясир був великий. 
Тоді татари всі відійшли б з бранцями в Крим, не зоставля- 
ючи при гетьманові нікого. З  тих міркувань Хмельницький 
казав порубати всіх хворих і поранених бранців, і сам ви
купив від татар 256 (чи теж  286) знатних поляків, яких ві
діслав у Чигирин а опісля великодушно звільнив. Трупів, 
що лиш илися на побойовиїці, мали поховати мешканці Ла
дижина. Та їх  було стільки, що люди закинули копати мо
гили й залиш или їх, як  каж е Величко, — „верхоземному 
истл-Ьнію”.

Поза боєм багато поляків згинуло підчас бунту в таборі — 
від німецьких куль, і підчас втечі — у хвилях Богу, чи та
ки з рук довколишнього населення.
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Вістка про поразку під Батогом нагнала полякам неаби
якого ж аху. Брацлавський воєвода, що ішов на підмогу К а- 
ліновському, довідавщися про розгром польського війська, 
втік аж  до Глинян. Задніпровські полки, що йш ли почерез 
Хвастів і Гончариху під Костянтинів, очікували розбитків 
війська Каліновського, міркуючи, що вістки про бій були, 
може, пересадні. Та не недочекавшися таки ніяких частин, 
попали в паніку: „напав на них у полі страх, і один на од
ного глядячи, стали кидати й палити вози і те, хто що мав; 
навіть поживу, сукні і зброю” (Єрліч). Вони без нічого ви
руш или до Стоянова а звідти спішно розійшлися по домах.

Польська ш ляхта не лише, що спішно покидала Україну, 
але не задерж увалася навіть і в корінній Польщі. Багато 
маєтних і знатних людей виїхало тоді за кордон, рахуючи- 
ся з загальним розвалом Польщі.

Ось декілька цікавих записок, вибраних із тогочасних 
польських д ж ер ел :.

„Як Польща Польщею, не вдарив у неї грім страшніший” 
(Пам’ятник Лося).

„Великі страхи впали в тих країнах після розгрому так, 
що сила втікає за Вислу” (староста жидачівський Дзєржек, 
у  Грушевського: Історії України, т. IX, стор. 144).

„Була тривога велика в Польщі — так, що багато збира
лося втікати з Польщі за границю” (Ґолінський).

„Ледве ці вістки розійшлися по Польщі, зараз повернувся 
той ж е колір обличчя, що з-під Корсуня. Скрізь великі вте
чі, нічого в гадках, крім Висли, а в інших — морські бере
ги” (Твардовський).

Щоб якнебудь рятувати положення польський король 
скликав посполите руш ення в Пйотркові поміж Краковом 
та Люблином. Таке ріш ення короля навело ще більшу пані
ку, бо всі здогадувалися, що король просто боїться збирати 
військо ближче до української границі.

А тим часом Хмельницький вирушив у сторону Волощини, 
натякаю чи тим волоському господареві, що не завагається 
піти війною на нього, якщ о той задумає протиставитися пля- 
нам гетьмана.

Хмельницький силою обставин хотів змусити Волощину 
до союзу з українською державою, — коли не добровільно, 
то збройним примусом. Волощина, досі на послугах поль
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ської політики, була дуж е небезпечним сусідом для гетьма
на, подібно як  небезпечним сусідом була й  Литва. Хмель
ницькому обі ці країни загрож ували стратегічно, бо в разі 
їхнього збройного союзу з Польщею гетьман не міг би про
тиставитися їхньому наступові на обидва українські крила 
воєнного фронту. Навіть в разі невтральности обох цих кра
їн гетьман був змушений тримати на обох пограниччях силь
ну сторожу, а це не дозволяло використати всю українську 
збройну силу проти поляків і ослаблювало бойові сили укра
їнської держави.

Підчас бою під Батогом Радзівіл, що мав у розпоряджен
ні численну литовську армію, був у не надто приязних вза
єминах з Польщею, і отже — тоді була одинока добра на
года для гетьмана притягнути на свою сторону волоського 
господаря Лопула, що був Радзівіловим зятем.

Намічений гетьманом шлюб Тимоша з дочкою Лупула — 
це не якась хвилева примха, як  це стараються пояснити 
деякі історики. Саме у своїх далекосяжних держ авницьких 
замірах гетьман у подруж ж і Тимоша з Лупулівною бачив 
одиноку розв’язку  тривких добросусідських взаємин з Лу- 
пулом, розв’язку, скріплену посагом для У країни — Воло
щиною. Б ула це отже єдина можливість на постійно зв ’я 
зати спільними інтересами Волощину з Україною, а покищо 
на час війни з Польщею забезпечити собі ліве крило проти- 
польського фронту.

Батіг незвичайно допоміг задумам гетьмана. Хмельниць
кий простояв ще короткий час під К ам ’янцем, забавляючи- 
ся облогою, а насправді ж  вів дипломатичні переговори з 
господарем. Хмельницький, не штурмуючи К ам ’янця, вер
нувся назад і розпустив змобілізоване військо по домах.

Ясно, що тут гетьмана зустрічаю ть закиди, чому не вико
ристав ж ахливої паніки в Польщі та не руш ив на захід, 
ставлячи, —  як  задумував, — граничні стовпи над Вислою. 
Та причиною повороту гетьмана була подія, що на довгий 
час спинила всі бойові дії і пересунула здійснювання дер
ж авницьких плянів гетьмана в незнане майбутнє.

Це була пошесть, чорна смерть, „mors nigra“, що тоді ш и 
рилася по всій Східній Европі з нестримною скорістю. Най
більше лю тувала тоді ця пошесть на Покутті, в Галичині, 
Холмщині, на Волині й на Поділлі. По містах залиш алося 
ледве по кільканадцятеро ж ивих людей, села вилюднюва 
лися дочиста.
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Серед таких обставин гетьман не міг тримати великого 
війська вкупі. Він мусів спиняти пошесть, заборонюючи ман
дрівки населення, що то, втікаю чи перед смертю, переноси
ло пошесть у незараж ені ще околиці.

Татари скоро покинули У країну і втекли на Крим, поль
ське посполите руш ення розбіглося. Поки не зникне пошесть, 
не було й гадки про якунебудь бойову дію. Завмерло все 
ж иття, відтяглося заверш ення держ авницьких плянів геть
мана

Всевладно панувала чорна смерть.
Висновки й завваження. Каліновський, укріплюючи табір 

над річкою, звернув фронт до Богу. Хмельницький набли
ж ався з другої сторони річки, то ж  Каліновський був пере
конаний, що гетьман так розгорне свої сили, щоб перейти 
річку та приступом взяти польський табір. Це, згідно з мір
куваннями Каліновського, було б можливе лише тоді, коли б 
Хмельницький справді мав намір розпочати бій. Та поль
ські старшини схилялися до думки, що до бою не прийде, 
бо українські сили слабі. Вони гадали, що самим табором 
спинять похід Тимоша на Волощину.

Згодом, довідавшись поо злуку козацьких і ординських 
сил, прийшли до переконання, що бій неминучий. Але вони 
вваж али свої становища дуж е догідними, бо річка Бог н е 
звичайно утрудню вала б козацький наступ.

Поляки чомусь не думали про те, що Хмельницький змо
ж е оточити польський табір та що вирішний бій відбудеть
ся власне не від сторони річки. Тому не забезпечили табору 
ні від Ладижина, ні від гори Батога сторожовими відділами, 
ні не подбали й про відповідну розвідку, що могла б була 
повідомити Каліновського про справжні сили Хмельниць
кого.

Одночасно ж  Хмельницький наближ ається з ясно окрес
леним пляном. Гетьман навіть і не думає наступати від сто
рони річки. Він зразу застосовує маневр оточування. Одне 
українське крило боєм в ’яж е поляків від Ладижина, друге
— від Батога. Головні виріш альні сили стоять у центрі — 
на горбах у лісі й чекаю ть відповідного моменту, щоб всту
пити в бойову дію.

Таке діяння крилами дуж е відтяж ує головні українські 
сили. Поляки кидають кінні полки на фронт від Ладижина, 
а піхотні частини на другу сторону — від Батога, залиш аю 
чи центр табору майж е без жодної бойової охорони. Калі-
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новський не сподівався, що козацька піхота є вж е на задах 
його табору. Він був певний, що Хмельницький не рішиться 
переходити Богу на очах польського війська, а найвразли- 
вішим місцем уваж ав саме відтинок фронту від Ладижина, 
кудою вів ш лях у Польщу або на К ам ’янець. Захоплення 
цього фронту козацькими силами було б відтяло поляків від 
очікуваної допомоги польських полків і можливо від єдиного 
ш ляху відступу з-під Батога. Тому Каліновський звернув 
бачну увагу на цей фронт, вислав туди велику частину поль
ських кінних сил, а тим послабив центр табору, даючи Ти- 
мошеві нагоду легко здобути перемогу.

Закінчивш и маневр оточування, українське військо вда
ряє на поляків у якнайдогіднішому моменті. Під впливом 
очевидного оточення з двох сторін та впертости Каліновсь
кого — серед польського війська зчиняється бунт, а з тим 
і втеча деяких кінних частин. Акція німецьких полків про
ти польської кінноти ще тільки поглиблює хаос і безрадність. 
До того ж  Каліновський не звертає найменшої уваги на 
центр табору, уважаю чи його за вповні безпечний відтинок 
фронту.

Положення поляків незавидне. Крім морального розвалу 
в самому таборі, послаблення в поляків спричинив ще й роз
поділ усіх сил на два протилежні фронти без відповідного 
зв’язку  й можливосте одноцільного командування.

Навпаки, положення українського війська якнайкращ е. 
Два крила, зв ’язуючи поляків боєм, цілковито відтяжую ть 
козацьку піхоту в лісі, що бачно чекає догідного моменту. 
У вирішнім пункті наступу — на центр табору — перевага 
українських сил безумовно запевнена.

Неочікувана поява козацьких сил на задах польського та
бору причинилась до повного заламання моралі польського 
війська. Вагу такого маневру знав Хмельницький якнайкра
ще, якщ о його стосував постійно. Знали про те теж  і всі 
визначні вожді світу. Наполеон, перебуваючи вж е на остро
ві св. Олени, так описував бій під Кастільйоне:

„Дивізія Серірієра в силі 5.000 людей одерж ала наказ 
маршувати цілу ніч і впасти досвіта на тили лівого крила 
Вурмзера. Вогонь цієї дивізії мав бути знаком щоб розпоча
ти бій. Від цього несподіваного наступу ми очікували вели
кої моральної дії”.

Оточення противника завж ди має на меті:
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1. морально розкласти ворога,
2. утворити прірви або послаблення фронту (т. зв. пору

ш ення рівноваги фронту),
3. опанувати ш ляхи відступу.
Маневр Хмельницького привів до здійснення усіх оцих 

пунктів і після цього про вислід бою вж е не могло бути ні
яких СУ М НІВІВ.

„Коли рівновага в ворога порушена, —  все інш е зайве”, 
—■ пише Наполеон.

Вирішна маса повинна знаходитися так близько до воро
га, щоб у докладно означеному часі могти вдарити скоро й 
несподівано. В бою під Батогом Хмельницький застосував
і цю стратегічну засаду незвичайно точно, розташовуючи 
свій центр майж е під самим польським табором — серед л і
сів і горбів.

Польський вождь Каліновський — не має ніякого автори
тету в війську. В моменті скрайньої небезпеки — мусить 
хоронитися перед власними людьми за плечі німецьких най
манців, та й то ще в часі, коли до бою не прийшло, коли ли
ше помічаються перші прояви оточення польського табору 
українським військом. Яка величезна різниця моральної 
стійкости обох військ, коли порівняти Батіг з далеко недо- 
гіднішим положенням українського війська під Берестечком.

А втім Хмельницький уміє застосувати досвід Б ерестець
кого бою у бойовій практиці. Цим разом не бачимо в ньому 
масовости, невишколених повстанчих відділів ■—• черні, що 
не завж ди вміє опанувати свої почування й  настрої. Військо 
гетьмана під Батогом — це чотири полки регулярної армії, 
які щодо своєї чисельности стоять далеко ниж че від поль
ського війська.

Не надто чисельне, але добірне військо — ось нова заса
да стратегії Хмельницького, засада, що сягає ще початків 
його повстання — Ж овтих Вод і Корсуня.

До певної стратегічно окресленої межі численність війсь
ка конечна і дає чималу користь, зв ’язану з енерґією маси 
людського матеріялу. Але поза такою межею маса — втра
чає свої додатні сторінки і назверх виходять усі неґативи 
від оперування величезним людським матеріялом.

Додержуючися меж такої чисельности в бою під Батогом, 
Хмельницький легко осягнув незвичайну справність манев
ру і докладність у виконуванні пляну. Як розумів гетьман

171



вагу оцих названих чинників бою, на це вказує організація 
його походу: „влегці”, без таборів і зайвих обтяжень та 
врешті — докладно вичислена, без зайвої втрати цінного ча
су, зустріч із татарською ордою. І саме числова слабість 
Хмельницького — це його сила, зовсім подібно, як  в Олек
сандра Македонського, — що теж  дотримувався засади; не 
численного, але добірного війська.

В самім бою яскраво виступають усі позитивні прикмети 
української піхоти; її цінність не меншає навіть у  нічних 
діях. Бачимо, що перед наступом козацьких піхотних пол
ків — не встоїться ніяка сила. А втім подібне запримітив 
теж  і ф ранцузький інженер Боплян підчас своего побуту 
в Україні в початках XVII ст.

Зате наглядно виступає безрадність татарської кінноти 
в нічному бою. Вона настільки не почувається на силах, що 
навіть в обличчі перемоги українського війська не може рі
шитися на участь у бою.

Нічний бій під Батогом вказує на величезну бойову цін
ність українського війська. Мрією великих вождів завж ди 
було таке військо, що не знає різниці поміж днем і ніччю.

Кир, використовуючи воєнні стратегічні науки своего 
батька Камбіза, промовляв до свого війська: „Мусите так 
використати ніч, як інші день” . І таку прикмету — ідеал 
кожної армії — зустрічаємо в українському війську під Б а 
тогом.

Наполеон признавав, що в бою слід керуватися засадами 
стратегії Олександра Великого. І коли приглянемося до бо
йових акцій цього великого старовинного вождя, то помі
тимо, що вєі великі полководці світу, — а серед них і наш 
гетьман, — користувалися тими самими засадами бою.

Особливо цікавий, порівняно з боєм під Батогом, це на
ступ Олександра Великого над Ґраніком в 334 р. перед Хр.

У поході на Азію Олександер Великий натрапив на спро
тив перського війська: воно заступило йому ш лях походу, 
розташ увавш ися табором за річкою Ґраніком. Укріпивши 
табір, перси очікували приходу Олександра.

Олександер рішив змірятися з числово сильнішими вій
ськами ворога. Він переходить річку своїм правим кінним 
крилом і в ’яж е ворога в тому місці енерґійним боєм. В то
му ж  самому часі ліве Олександрове крило, здобувши теж  
переправу, наступає на персів з протилежної сторони.
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Перська кіннота, що боронила обох крил, не могла встоя
тися, не зваж аю чи на підтримку всіх перських сил. Вона 
йде в розтіч перед зосередженими ударами лівого й право
го Олександрового крила.

Покищо Олександер не використовує втечі перської кін
ноти якоюсь власного погонею. Зате він вдаряє головними 
силами піхоти й обома кінними крилами в центр табору, 
здобуває укріплення і врешті вирізує оточену з усіх сторін 
перську піхоту. Мало хто вийшов живим, лише дрібна гор
стка попала в полон.

Цікаво, що перед самим боєм один з-поміж  найкращ их 
полководців звернув увагу вож дям перської армії, щоб по
кинули табір над Ґраніком і завернули в якесь догідніше 
місце. Та цієї поради, дивно подібної до поради Пшиемсько
го, не послухали.

Маневр Хмельницького на оба крила доцільніший н іж  
маневр Олександра. Хмельницький переходить річку Бог 
подалі від польського табору і через те не має втрат; навпа
ки, несподівано навіть заскакує тим поляків. Олександер 
переходить річку перед самим перським табором, мабуть, 
змушений до того тереновими умовами, і тому мусів здобу
вати переправи аж  боєм.

Втрати у Хмельницького і в Олександра незвичайно ма
лі, знищення ж  ворожого війська в обох однакове — ціл
ковите. Хмельницький і Олександер знали, що ворожі вож 
ді не доросли до своїх завдань та що війська — польське й 
перське — з морального погляду не стоять на відповідній 
висоті. Б ій  над Ґраніком відкрив Олександрові ворота в Азію, 
бій під Батогом віддавав в українські руки не лише цілу 
національну українську територію, але також  усю Польщу 
й Волощину. Та Олександер не зустрів на своєму дальшому 
ш ляху такої ж ахливої перешкоди, як  Хмельницький: „чор
ної смерти”.

Коли порівняємо бої трьох найбільш их вождів світу: Оле
ксандра Великого над Ґраніком, Богдана Хмельницького під 
Батогом і Наполеона в кампаніях 1806 і 1809 pp., то їхню 
стратегічну засаду бою можемо з ’ясувати в трьох пунктах:

1. унерухомлення ворога передньою сторожею і зв ’язан- 
ня його вступним вогнем;

2. маневрування двома крилами;
3. удар центром у вирішному місці.
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Ці три пункти це одна з клясичних засад стратегії бою. 
Як бачимо, поруч признаних європейською воєнною наукою 
двох клясичних вождів: Олександра й Наполеона — вири
нає з минулих віків третій клясик війни -—- гетьман вєієї 
України Богдан Хмельницький.
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