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БОЙОВЕ ВИКОРИСТАННЯ СЛОНІВ ТУРКАМИ 
ПІД ХОТИНОМ У 1621 р. 
 

ФЕДОРУК АНДРІЙ 
(Чернівці) 

 

У контексті Хотинської битви, яка точилася з 2 вересня по  
9 жовтня 1621 р., чималий інтерес мають стислі повідомлення у 
різноманітних історичних джерелах про наявність в розпоряд- 
женні турецького султана Османа ІІ невеликого підрозділу бойо- 
вих слонів. Так, сеймовий комісар Якуб Собєський у своєму діа- 
ріуші писав, що «кровожерний молодий тиран привів чотирьох 
слонів, щоб показати свою могутність і нажахати польське вій- 
сько африканськими чудовиськами». 

Із сучасних вчених першим, хто звернув увагу на присутність 
у правителя Османської імперії відділу елефантерії, був Ю. Тре- 
тяк, який зазначив, що 29 квітня, коли турецькі військові частини 
вирушали з Константинополя, «в тій урочистій процесії виступа- 
ло також чотири великих слони, котрих султан отримав у дар від 
перського шаха, і на яких височіли оздоблені намети, що могли 
помістити кільканадцять осіб». Про те, що ці тварини були при- 
значені не тільки для виконання транспортних функцій говорить 
османський хроніст Мустафа Наїма, який описав страти, влашто- 
вані султаном захопленим на морі в полон запорожцям, під час 
котрих з них «декого позабивали, розтоптавши слонами». В дру- 
гому турецькому наративному джерелі, яке називається «Газана- 
ме», також про це говориться, що деяких вищеназваних бранців 
страчували «на березі річки, де їхні тіла були розтоптані ногами 
роздратованих слонів». Про саму ж бойову вартість елефантерії, 
котра прибула разом з іншими військовими частинами на місце 
активних воєнних дій, у вищеназваних османських свідченнях 
нічого не говориться. На думку іншого сучасного дослідника – 
М. Алекберлі, в період запеклих боїв під Хотином, турецькі слони 
активно не використовувалися. На підтвердження цього виснов- 
ку може слугувати промова великого гетьмана литовського Яна 
Кароля Ходкевича до свого війська, в котрій той наголошував, що 
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«не думайте, щоб слони і верблюди становили бойову силу; вони 
надто обтяжені в’юками і гнуться під їх вагою». 

Однак, нещодавно П. Сас у своїй монографії присвяченій 
Хотинській війні зазначив, що «гармашам польсько-литовської 
армії вдавалося уражувати не лише вояків противника. Якось 
їхнім ядром було вбито одного зі слонів (курсив мій. – А. Ф.), яких 
мали турки. Утім, артилеристи з обложеного хотинського табору 
не завжди були такі влучні». Вчений знайшов цей цінний факт в 
одній епістолярії, опублікованій у збірнику «Старопольські листи 
з епохи Вазів», які опрацювала польська дослідниця Г. Малевська. 
Автором цього листа був шляхтич Ян Чаплінський, який, беручи 
участь в боях під Хотином, служив у війську коронного підча- 
шого Станіслава Любомирського. Саме в цьому посланні й згаду- 
валося про вищенаведені втрати османської елефантерії. Але за 
яких обставин це відбулося названий автор листа не повідомляв. 
Хоча зрозуміло, що загибель турецького слона від ядра польської 
гармати навряд чи могла відбутися за якихось тривіальних умов, 
про які також є згадки у досліджуваній епістолярії. 

Єдине конкретне повідомленням про бойове застосування 
слонів османцями в період Хотинської війни надибуємо у одно- 
йменній праці вірменського автора Ованеса Каменаці. Зокрема,  
в ній згадується, що на початку генерального штурму польових 
укріплень польсько-литовського і запорозького таборів 28 верес- 
ня 1621 р., залишивши біля свого намету декілька підрозділів для 
охорони, «усе інше військо Осман разом зі слонами (курсив 
мій. – А. Ф.) спрямував на християн, промовляючи: «Те, що має 
відбутися – відбудеться сьогодні! Або ви розіб’єте нашого ворога, 
або усе одночасно загине». При цьому, сам правитель Османської 
імперії «піднявся на високий пагорб позаду Хотина, який нази- 
вається «Городище», і було перед ним два слони, а на слонах чо- 
тири сурмачі й співці та різні музичні інструменти (курсив 
мій. – А. Ф.), щоб його розважати». Можна припустити, що в 
штурмі ворожих укріплених позицій брало участь два слони, 
оскільки інші дві тварини залишилися біля ставки турецького 
султана. Очевидно, що один з кинутих у бій слонів міг і загинути 
від прицільного вогню артилерії супротивника. Саме про це і го- 
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вориться у вищенаведеному листі Чаплінського. Однак, які са- 
ме бойові функції виконували обидві тварини під час генераль- 
ного штурму османського війська, можна тільки здогадуватися. 

Так, в реляції полоненого турецького вершника Мехмета, 
схопленого під час герцю 2 вересня, повідомляється, що «слонів 
чотири, на яких возять дзвони великі для сигналу, коли військо 
іде, а можна на них возити невеликі польові гармати». Отож 
тварини в Хотинській війні могли використовуватися як для 
безпосереднього керівництва великими армійськими масами в 
ході штурму ворожих укріплених позицій, так і забезпечення 
необхідної стрілецької підтримки своїм військам, коли гармати 
основного калібру вже не мали змоги вести прицільний вогонь  
з метою подавлення артилерійської оборони супротивника. Для 
прикладу, в державах Індостану стрільбу зі слонів з важкої та 
ручної вогнепальної зброї досить широко практикували ще з 
кінця XV ст. Османцям про це було добре відомо, позаяк вони 
самі часто у значній кількості перебували на військовій службі  
в індійських правителів, де могли спостерігати за методами бойо- 
вого використання елефантерії у різних воєнних ситуаціях. Усе ж 
слід відзначити, що найпоширенішою функцією цих великих тва- 
рин в битвах азіатського середньовіччя було надання відповідної 
статусності, бо усі воєначальники намагалися сидіти на слонах. 
Останнє пояснювалося тим, що слони для полководців були над- 
звичайно зручними, так як з висоти вони мали можливість далеко 
оглядати місце битви, їх самих і їхню вказівну жестикуляцію та- 
кож було видно здалека, ну а у випадку поразки сильна велика 
тварина могла врятувати і життя воєначальнику, особливо коли 
його розбите військо у паніці втікало з бойовища. 

Наразі, однозначно сказати в якій саме бойовій ролі виступа- 
ли турецькі слони під Хотином, неможливо. Проте уже можна 
констатувати, що наведені стислі джерельні свідчення про їх ви- 
користання під час генерального штурму польових укріплень поль- 
сько-литовського і запорозького таборів, говорять про значно 
більш активне використання цих тварин, ніж писав у своїй уза- 
гальнюючій праці американський дослідник Дж. М. Кістлер, який 
лише зазначив, що саме «останній марш східних слонів у західні 
землі відбувся в 1621 р.».  


