
Збірник наукових праць ННДІУВІ, том ХХX 

 48

УКРАЇНОЗНАВСТВО 
 

Історичні науки 
 
 

Фігурний Ю.С. 
 

ПЕРШИЙ ЕТАП КОЗАЦЬКОГО ЗБРОЙНОГО 
ВИСТУПУ 1638 Р. ПІД ОРУДОЮ  

ЯКОВА ОСТРЯНИНА (ОСТРЯНИЦІ)  
ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК УКРАЇНСЬКОГО 

ЕТНОДЕРЖАВОНАЦІЄТВОРЕННЯ В 
УКРАЇНОЗНАВЧОМУ ВИМІРІ 

 
У статті аналізуються передумови, розвиток та 

завершення початкового етапу козацького виступу 1638 р. під 
керівництвом Якова Острянина (Остряниці). Головною його 
першопричиною стало жорстоке переслідування й покарання 
урядовцями Речі Посполитої учасників і симпатиків повстання 
1637 р., очоленого П. Бутом (Павлюком). Характерною рисою 
повстання була повна відсутність не тільки стратегічного й 
оперативно-тактичного плану, а й елементарної координації 
дій козацьких загонів, що призвело до роз’єднаності повстанців 
та їхньої поразки. 

 
Актуальність дослідження заявленої нами проблематики 

полягає в тому, що вивчаючи початковий етап козацького 
виступу 1638 р. під керівництвом Якова Острянина (Остряниці) 
як вагомий фактор українського етнодержавонацієтворення в 
українознавчому вимірі, ми не тільки намагаємося осягнути 
важливі події минувшини нашої Батьківщини, а й 
переосмислюємо їх з висоти сьогодення та надбань, втрат і 
перспектив розвитку України, українців і світового українства. 
Новизна наукової праці виявляється в тому, що попри значну 
кількість напрацювань, присвячених цьому періоду української 
історії, на жаль, майже відсутні узагальнюючі концептуальні 
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публікації, в яких на достатньому теоретичному рівні, а головне, 
всебічно аналізується значення початкового етапу козацького 
виступу під орудою Я.Острянина у тогочасних вітчизняних 
етнічних, державотворчих і націєтворчих процесах. Об’єктом 
дослідження є Україна й українці в їхньому поступальному 
часопросторовому розвитку; предметом – осягнення сутності 
першого етапу козацького виступу 1638 р. під проводом Якова 
Острянина (Остряниці) як вагомого чинника українського 
етнодержавонацієтворення першої чверті XVII ст. в 
українознавчому вимірі. Хронологічні рамки праці охоплюють 
січень – початок червня 1638 р. і зумовлені насамперед 
передумовами й розгортанням польсько-українського збройного 
протистояння. Географічні межі дослідження пов’язані, 
передусім, із теренами Наддніпрянщини, де і розгорталися 
основні події цього козацького виступу. 

Ця праця реалізується в межах виконання науково-
дослідної роботи, що фінансується з державного бюджету 
«Україна і світове українство в системі українознавства. 
Українці в світовій цивілізації і культурі». 

Вивчення поставленої мети передбачає виконання таких 
головних завдань: 1) проаналізувати стан розробки теми та 
визначити теоретико-методологічну основу дослідження; 
2) здійснити аналіз концептуальних понять дотичних до 
проблем українського етнодержавонацієтворення; 
3) простежити передумови, причини, розвиток першого етапу 
козацького виступу 1638 р. під проводом Якова Острянина 
(Остряниці); 4) охарактеризувати його найважливіші підсумки. 

Проведений аналіз джерел і публікацій, в яких було 
започатковано і продовжено дослідження цієї наукової 
проблеми, засвідчив, що заявлена ним проблематика потребує 
подальшого вивчення. Серед найвагоміших досліджень 
безпосередньо дотичних до цієї українознавчої теми, на нашу 
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думку, є праці М.Грушевського, О.Іванцова, С.Плохія, 
В.Щербака, Н.Яковенко тощо1. 

Необхідно наголосити, що в цьому комплексному 
українознавчому аналізі нами ми задіяли один із головних 
наукових методів пошуку перевіреної істини – принцип 
історизму, тобто неупереджене висвітлення й характеристика 
українського етнодержавонацієтворення у першій чверті 
XVII ст. Також використали порівняльно-історичний метод, 
коли вивчали вплив першого етапу козацького виступу 1638 р. 
під проводом Якова Острянина (Остряниці) на тогочасні 
українські етнічні державотворчі й націєтворчі процеси. Таким 
чином, опрацювавши заявлену нами проблематику, ми 
намагалися шляхом аналізу й синтезу, зіставлення і порівняння 
визначити, де головне, а де другорядне, де особливе, а де 
пересічне, де закономірне, а де випадкове у польсько-
українському збройному протистоянні 1638 р. 

Спочатку ми охарактеризуємо базові засадничі поняття, на 
яких ґрунтується наше дослідження. Так, дефініцію «українське 
етнодержавонацієтворення» ми трактуємо як неперервний у часі 
й просторі поступальний розвиток українців від етносу 
(бездержавного народу) до нації (державницький народ), 
здобуття ним власної національної держави й послідовної 
розбудови головних її підвалин. Під терміном «українознавчий 
вимір» ми розуміємо визначення й осягнення концептуальної 
сутності, історичної величини і наукового значення 
досліджуваної проблеми (у нашому випадку – українських 
етнічних, державотворчих і націєтворчих процесів у першій 
чверті XVIІ ст.) у цілісному й неперервному взаємозв’язку з 
Україною, українцями і світовим українством у цивілізаційному 
часопросторі. 

                                           
1 Щербак В.О. Антифеодальні рухи на Україні напередодні визвольної війни 

1648–1654 рр. – К., 1989; Селянський рух на Україні 1569–1647 рр. Збірник 
документів і матеріалів. – К., 1993; Грушевський М. Історія України-Руси: В 
11 т. (12 кн.). – К., 1995. – Т. VIII. – Ч. 1.: Від Куруківщини до Кумейщини 
(1626–1638); Іванцов І.О. Повстання українського народу проти шляхетської 
Польщі 1635–1638 рр. – К., 2002; Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та 
ранньомодерної України. – К., 2005; Плохій С. Наливайкова віра: Козацтво та 
релігія в ранньомодерній Україні. – К,. 2006. 
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Розпочинаючи аналіз першого етапу повстання 1638 р. під 
проводом Я.Острянина з цілої низки козацьких збройних 
виступів 20–30-х рр. XVII ст., ми хочемо наголосити, якщо 
попередні заколоти вирізнялися, передусім, наявністю 
загальновизнаних ватажків як-то Марка Жмайла (1625), Тараса 
Федоровича (Трясила) (1630), Івана Сулими (1635) і Павла Бута 
(Павлюка) (1637), які не тільки готували, здійснювали і 
керували цими ребеліями, а й ставали їх уособленням залежно 
від своїх амбіцій і задумів, то загалом бунт 1638 р. – це вибух 
української ненависті у відповідь на агресивну політику терору 
щодо українців-наддніпрянців, яку проводив репресивний 
апарат Речі Посполитої. А те, що спочатку його очолив Яків 
Острянин, а під кінець – Дмитро Гуня, вже не мало великого 
стратегічного значення, лише впливало на деякі тактично-
оперативні моменти. 

Головною причиною козацького повстання 1638 р., на 
нашу думку, були тотальні репресії переможців над 
переможеним. Здобувши перемогу під Кумейками, захопивши 
повстанських керівників, повністю підпорядкувавши собі 
реєстрове козацтво влада Речі Посполитої вирішила раз і 
назавжди показати, хто є хто в Україні. Н.Яковенко зазначає: 
«Бут і полковники Томиленко та Лихий, як і їхні попередники, 
19 квітня 1638 р. були четвертовані у Варшаві. Схопленого дещо 
пізніше київського сотника Богдана Кизима, який керував 4-
тисячним загоном, що діяв на Переяславщині, польний гетьман 
наказав у Києві в перших днях січня 1638 р. піддати ганебній в 
очах козаків страті – посадження на палю. По Україні 
прокотилася хвиля терору»2. 

Щоб остаточно навести лад в Україні, річпосполитською 
владою на Переяславській раді 21 лютого (11 лютого за ст. ст.) 
1638 р. було прийнято рішення знищити останній бастіон 
бунтівників – Запорозьку Січ, направивши туди експедиційний 
підрозділ ротмістра Мєлєцького з реєстровцями Ілляша 
Караїмовича. Отримавши інформацію про цей похід, запорожці 
намагалися залучитися підтримкою кримських татар, але знову 
                                           

2 Яковенко Н.М. Нарис з історії України з найдавніших часів до кінця XVIII 
століття. – С. 166. 
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безрезультатно. Цікаво, що лист до кримського султана-калги 
(спадкоємця хана) з проханням про допомогу підписав «Дмитро 
Тимошевич Гуня гетьман з військом й.к.м. Запорозьким. На 
Запорожу 26/ІІ.1638»3. Все ж козаки успішно відбили ворожий 
напад своїми силами. Про це яскраво оповідає сам ротмістр 
Мєлєцький у листі до полковника Станіслава Потоцького, 
датованого 11 березня (1 березня за ст. ст.) 1638 р. Невдачу 
зимового походу на Запоріжжя він пояснює, передусім, 
несприятливими погодними умовами та непоступливістю 
козаків4. 

Отже, початковий раунд збройного протистояння між 
повстанцями і владою був за першими. Ймовірно, на початку 
весни запорожці й випищики обрали собі нового гетьмана – 
Якова Острянина (Остряницю), хоча перед цим (під час відсічі 
каральної експедиції на Січ Казимира Мєлєцького) старшим 
(кошовим) у них був Дмитро Гуня. На нашу думку, це обрання 
було насамперед пов’язане з існуванням у таборі повсталих як 
мінімум двох угруповань і боротьбою за владу поміж ним. 
Зрештою, як покажуть подальші події, цей вибір виявиться 
фатальним для долі ребелії 1638 р. Проте спочатку нічого не 
віщувало чергової невдачі у боротьбі за свої права. Повстанці 
знову провели активну агітаційну діяльність перед виходом на 
волость. Про це так згадував очевидець тих подій 
Ш.Окольський: «…обравши собі Острянина старшим на 
Запорожжі, а при ньому Скидана, послали просити допомоги у 
донських козаків. Потім розіслали листи і грамоти у найбільш 
відомі монастирі та міста, відправили священників  і ченців на 
Поділля, Покуття і Волинь, щоби збуджувати до війни народ і 
шляхту грецького віросповідання, використовуючи навіть 
монахинь для цієї пропаганди. Зрештою, відправили посольство 
до Риму з пропозицією підкорити Папі цілу Україну і всі міста й 
замки, які ними будуть завойовані, за умови дозволити їм вести 

                                           
3 Грушевський М.С. Історія України-Руси. – Т. VIII. – Ч. І.: Від Куруківщини 

до Кумейщини (1626–1638).– С. 290. 
4 Селянський рух на Україні 1569–1647 рр. – С. 289. 
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війну, прикриваючись папським іменем»5. Останнє твердження 
домініканця викликає у переважної більшості сучасних учених 
сумнів. 

В.Щербак так описує й аналізує підготовку до повстання й 
рух повсталих із Січі: «На початку збройного виступу Яків 
Острянин разом з Дмитром Гунею, Карпом Скиданом, 
Мартином Незнанським і Корнієм Кудрею провів велику 
підготовчу роботу. Написані ними листи й універсали 
розійшлися по всій Україні (нерідко місію їх розповсюджувачів, 
а заразом – і розвідників виконували священики, ченці, жебраки, 
бандуристи). В універсалі Острянина від 10 березня 1638 р. 
акцентувалась увага на посиленні економічного визиску й 
національно-релігійного гніту, а також наголошувалося, що 
головною метою козацького виступу із Запорожжя є 
«визволення народу нашого православного від ярма, 
тиранського ляхівського поневолення і мучительства». Досить 
чітко звучала пересторога про небезпеку, яка загрожувала 
повстанню з боку реєстрової старшини. Тому підготовку до 
виступу рекомендувалося вести таємно, читати листи і грамоти 
«між своїми людьми». У другій половині березня повстанське 
військо виступило із Запорожжя. Острянин планував відрізати 
розташовані на Лівобережжі шляхетські загони від основних 
сил противника і розгромити їх поодинці. З цією метою 
повстанська армія поділилася на три частини. Головні сили на 
чолі з Острянином рушили лівим берегом Дніпра. В напрямку 
Чигирина по Правобережжю направилися загони Карпа 
Скидана, котрі мали завдання охороняти підступи до Дніпра із 
заходу, звідки могли з'явитися шляхетські підкріплення. Кілька 
сотень повстанців під керівництвом Дмитра Гуні піднімалися 
річкою на човнах для захоплення головних переправ»6. 

Загалом початок повстання був успішним, про це свідчить 
і Ш.Окольський: «У той час Острянин вийшов уже з Запоріжжя, 
за розповсюдженими чутками, з військом великим, страшним, 

                                           
5 Щоденник Симона Окольського (1637–1638 рр.) // Коли земля стогнала… – 

К., 1995. – С. 411. 
6 Щербак В.О. Яків Острянин // Історія України в особах: Литовсько-

польська доба. – К., 1997. – С. 261. 
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непереможним, з доброю артилерією, з розрахунком на обіцяну 
допомогу і на прихильне до нього ставлення населення, готове 
зрадити Речі Посполитій; одні готували порох, інші направляли 
людей, гроші й провіант; вже ладнали свою лікарню в 
Трахтемирові. Межигірський монастир посилає їм 
благословення і Печерський воздає честь; на воді вже готові 
переправи; самі річки Псел, Сула, Стариця і Дніпро доносять до 
Острянина відлуння: «Veni, vidі, vicі!»7. 

Проте поляк дуже перебільшив сили, підготовку і 
підтримку дій повсталих. Не було в їхньому розпорядженні ні 
великої армії, ні значної артилерії, ні такої вже й величезної 
підтримки в суспільстві, більшість реєстровиків стала на бік 
влади. До того ж поляки уважно відстежували ситуацію, і, 
маючи під руками значні підрозділи кварцяного війська, дуже 
швидко почали реагувати на дії бунтівників. В.Замлинський з 
цього приводу свідчив: «Коли Станіслав Потоцький, керівник 
польських військ, дізнався про вихід Острянина з Запорожжя, 
він негайно сповістив про це польного гетьмана [свого брата 
Миколу Потоцького – Ю.Ф.], а сам поспішив назустріч 
Острянину. Однак той випередив Потоцького і, розгромивши на 
своєму шляху шляхетські загони, рушив у глиб Лівобережжя на 
Хорол. За деякими даними, у Острянина було близько 2 тис. 
людей і протистояти каральним військам він не міг, тому й 
вирішив закріпитися у м. Говтві, очікуючи на підкріплення. 
Розташоване у Межиріччі Псла і Говтви, оточене лісами та 
болотами, місто являло собою ідеальний пункт оборони. 
Зайнявши, повстанці укріпили його, насипали земляні вали, 
поставили на висоти гармати, і коли 5 травня до Говтви 
підійшли шляхетські війська, місто було готове до оборони»8. 

Отже, 5 травня (25 квітня за ст. ст.) 1638 р., тільки 
прибувши, С.Потоцький навіть до пуття не обладнавши табір, 
зразу ж розпочав наступ на фортецю, проте спіймав облизня і 
зазнав значних втрат (був поранений І.Караїмович і багато 
загинуло реєстровців), проте два полки німецької найманої 

                                           
7 Щоденник Симона Окольського (1637–1638 рр.). – С. 412. 
8 Замлинський В. Яків Острянин // Історія України в особах: ІХ–XVIII ст. – 

К., 1993. – С. 291-292. 
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піхоти з плацдарму біля воріт фортеці так і не відвів, хоча між 
ними і головними силами не було сполучення (козаки спалили 
міст). В ніч з 5 на 6 травня (25 на 26 квітня за ст. ст.) повстанці 
за наказом Я.Острянина перейшли через р. Псел, почали щільно 
оточувати ворожий табір, робили засіки з дерев, тим самим 
унеможливлюючи рух польської кінноти, і готувалися до 
ранкового нападу на кварцяне військо. 26 травня (13 травня за 
ст. ст.) виявився судним днем для коронярів – були повністю 
знищені два німецькі підрозділи й загалом їхні втрати були 
досить значними. Ш.Окольський так пояснив невдачу війська 
Речі Посполитої: «Такий характер хлопської війни, вони не 
визнають правил, що краще бути переможеним в чесному бою 
чим перемагати безчесним шляхом; зрадницька перемога – 
ганебна справа, але в селянській війні – це слава»9. Очевидно, 
що автор не бажає визнати тактичну перемогу козаків (не селян, 
а саме козаків-запорожців і випищиків) над коронним військом. 
Справжній військовий талант і мистецтво – воювати розумом, а 
не емоціями. До речі, саме так і воював С.Конєцпольський під 
Кумейками (про які так багато згадує домініканець у своєму 
«Щоденнику»), який не став битися з козаками чоло в чоло, а 
«сховався» за болотом, тим самим змусивши повстанців 
здійснювати обхідний марш, розтягнутися, розкрити свої слабкі 
місця, що, зрештою, стало причиною їхньої поразки. Разом з 
тим польський монах висловив дуже слушну думку: «Хоча у 
козацькому середовищі немає ні князів, ні сенаторів, ні воєвод, з 
якими б жовнір зміг би позмагатися у битві, зате є такі люди, що 
коли не протистояли тому складені проти плебеїв закони, то 
серед них знайшлися б достойні називатися рівними по 
хоробрості Цинцинату, який від плуга був покликаний у 
диктатори чи Фемістоклу»10. Цим самим він вкотре оприлюднив 
мету козацьких збройних виступів 20–30-х рр. XVII ст., а саме: 
виборювання козацтвом права на лицарсько-шляхетські 
вольності, яке згодом переросло у загальнонаціональну 
боротьбу. 

                                           
9 Щоденник Симона Окольського (1637–1638 рр.) – С. 415. 
10 Там само. – С. 416. 
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7 травня (27 квітня за ст. ст.) С.Потоцький змушений був 
відступати до Лубен. На жаль, Я.Острянин не зумів перетворити 
Говтву в українські Канни, хоча часу на підготовку такої 
операції було досить (біля цього міста він отаборився ще у 
першій декаді квітня 1638 р. (у перших числах квітня за ст. ст.), 
але не судилося. Подальший перебіг подій так описав 
М.Грушевський: «Се наповняло Острянина новою енергією і 
сміливими, як потім показало ся – аж надто сміливими планами. 
Заохочений успіхами під Голтвою, задумав він добити 
Потоцкого і опанувати ціле Заднїпровє, а заразом відрізати 
дорогу з-за Дніпра тим контінгентам, що мали наспівати до 
польського війська, так як удало ся се в переяславську кампанію 
1630 р. Тепер, коли польське військо загнало ся ще далі в 
глубину Поднїпровя, сього можна було сподівати ся ще з 
більшим правом ніж тоді. Унесений своїм тріумфом Острянин 
покинув свій табор під Голтвою і пішов слїдом за Потоцким під 
Лубнї, не чекаючи тих полків, що йшли до нього з Запорожа і 
Дону і з ріжних иньших місць. Окольский каже, що він сподівав 
ся здибати ся з ними в дорозі; се не дуже правдоподібно, на 
скільки йде мова про полки запорозькі і донські. Головне діло 
було, очевидно, в тім що Острянин представляв собі військо 
Потоцкого далеко більш розгромленим. Тому не поступав з 
відповідною обережністю а з розгону налетів на польський 
табор під Лубнами і дістав досить болючу відправу. Потоцкий 
чекав його і скоро тільки Острянинове військо зблизило ся, 6 
(16) мая, він не даючи йому отаборити ся і укріпити ся, зараз 
ударив на козаків з усіма силами, поновляв атаки, не жалуючи 
утрат своїх, встиг розірвати лінію козацьких возів і справді 
збентежив козаків такою агресивністю й відвагою. Кінець 
кінцем страти козаків мабуть не були великі. Вони замкнули 
табор на ново і затримали свої позиції. Але Острянин уже 
стратив фантазію і задумав відступати. Коли стемніло, і головне 
військо відступило а в шанцях зістали ся тільки реєстровцї й 
німецька піхота, що мала боронити Остряниновин козакам 
приступ до води, Острянин, щоб їх здурити, казав вигнати на 
них коней. Ті в пітьмах: прийняли се за кінноту неприятельську, 
по чали стріляти по тим коням, і така стрільба потягла ся досить 
довго Острянин же тим часом через болото пройшов в «луги», 
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що покривали береги Сули і нічною добою подав ся в гору 
Сулою під Лохвицю. Був се дуже нещасливий і навіть 
малозрозумілий марш, бо зміняв плян кампанії, розривав 
полученнє з Подніпровєм, де організували нові кадри повстання 
Скидан, Солома й ин. і в кождім разї мав дуже некористні 
наслїдки для повстання»11. 

Тепер ми детально проаналізуємо передумови, перебіг і 
наслідки Лубенської битви, в якій віддзеркалилася вся сутність 
козацько-селянського повстання 1638 р.  

1) Переоцінка власних сил і недооцінка ворожих. Після 
відступу загонів С.Потоцького Я.Острянин мав можливість 
дочекатись підкріплення, зібрати всі повсталі сили в єдиний 
боєздатний кулак, створити з однодумцями реальний план 
військової літньої кампанії, і використовуючи підтримку 
українців Наддніпрянщини, розпочати планомірний наступ на 
річпосполитські війська з метою їх поступового повного 
винищення. Проте бунтівний гетьман, сп’янівши від перемоги 
під Говтвою, стрімголов кинувся добивати, як він сподівався, 
повністю деморалізованого супротивника. 

2) Невідповідність кількості повстанців з їхньою якісною 
військовою підготовкою та неумілим, простіше кажучи 
поганим, веденням бою Я.Остряниним. За інформацією 
реєстрового козака Володка Лаврова, сили повсталих 
нараховували близько 12 тис. бійців супроти 6 тис. коронярів12. 
Але таку суттєву перевагу в поєднанні з антипанським завзяттям 
повстанців козацький гетьман не зумів реалізувати, ймовірно, 
що переважна більшість повстанців були покозачені селяни і 
міщани, які недостатньо добре володіли зброєю, то ж у 
відкритому двобої з добре навченими жовнірами вони і 
поступалися. 

3) Заангажоване висвітлення Лубенського бою 
вітчизняними істориками. Якщо М.Грушевський доклав певних 
зусиль, щоб бути об’єктивним, то інші дослідники намагаються 
дещо неадекватно характеризувати ті події. Так, В.Голобуцький 

                                           
11 Грушевський М.С. Історія України-Руси. – Т. VIII. – Ч. І.: Від 

Куруківщини до Кумейщини (1626–1638). – С. 294-295. 
12 Селянський рух на Україні 1569–1647 рр. – С. 294. 
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наголошував: «Потерпев поражение, С.Потоцкий 1 мая отвел 
свое войсько к Лубнам – удобному для обороны пункту – и 
послал в Бар к коронному гетману послов с просьбой о помощи. 
Он ожидал также прихода своего брата Н.Потоцкого и Иеремии 
Вишневецкого. Тем временем Острянин продвигался вслед за 
Потоцким, намереваясь разбить противника до прихода к нему 
подкреплений. Повстанцы тоже надеялись на приход к ним 
свежих сил. И действительно, их войско, вскоре увеличилось до 
12 тыс. человек. 6 мая под Лубнами между повстанцами и 
польским войском С.Потоцкого, насчитывавшем около 6 тыс. 
человек, началось жестокое сражение. «Поле, – пишет 
Окольский, – уже обильно оросилось кровью, время перешло 
далеко за полдень, уже миновала вечерня, а битва все еще 
продолжается, оставаясь нерешенною». К вечеру повстанцы 
сильным ударом обратили врага в бегство. Войско Потоцкого 
бросилось на мост, ведущий в город, но он обрушился и 
похоронил в реке не мало жовнеров и реестровцев. Битва под 
Лубнами ослабила обе стороны, не дав никому преимущества. 
Все же Потоцкий оказался в лучшем положении: он находился в 
Лубнах, а Острянин – в поле. Вот почему последний той же 
ночью стал отходить на северо-восток, а потом повернул к 
Миргороду»13. Зразу ж деякі зауваження до слів 
В.Голобуцького: по-перше, повсталим протистояло не виключно 
польське військо, а польсько-українське (козаки-реєстровці й 
надвірні вояки під керівництвом спольщеної української 
шляхти); по-друге, спочатку історик пише про перемогу 
повстанців, а потім зауважує, що бій завершився нічиєю, і 
зрештою, їхню втечу (точніше – відхід) з-під Лубен, пояснює 
поганою дислокацією.  

Дослідник В.Замлинський зазначив наступне: «Розбите під 
Говтвою шляхетське військо спішно відходило до Лубен. 
Острянин розумів: настав зручний момент, щоб остаточно 
розправитися з карателями. «Ляхи пішли срамотно, – говорив 

                                           
13 Голобуцкий В.А. Крестьянско-казацкие восстания 20–30-х годов XVII в. // 

История Украинской ССР в 10 т. – К., 1982. – Том ІІ. Развитие феодализма. 
Нарастание антифеодальной и освободительной борьбы (вторая половина ХІІІ 
– первая половина XVII в.). – С. 437-438. 
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він козакам, – і нам тепер краще всього йти за ними до Лубен – 
там і шляхи є, і товариство надійне, і живність буде, і збір 
людський, і оборона зручніша, ніж тут». Козаки погодилися і 
спішно кинулися за Потоцьким. «И черкасы де, – доносили 
путивльські воєводи, – ляхов сперли, гнали до Лубен и, побили 
де ляхов многих. И люди де многие свой табор пробежали мимо 
к городовому люду, что под Лубнами па реке Суле, и мост де 
ляхи обломили, и в реке де многие ляхи потонули». Це 
трапилося 6 травня 1638 р. Хоч як не поспішав Острянин із 
військом, шляхетські загони все ж рухалися швидше і, коли 
повстанці підійшли до Лубен, встигли зайняти вигідні позиції. 
Бій почався зразу ж – жорстокий і впертий. Острянин добре 
розумів, що без поповнення людьми і припасами вести облогу 
Лубен неможливо. Ось-ось мав прийти Скидан, який збирав 
козаків на Чернігівщині. Із степів спішили на чолі загону 
Путивлець і Ріпка. З-під Києва вів загін повстанців Солома. 
Такий же загін вів до нього Сокирявий. Та поки вони не 
підійшли, Острянин вирішує здійснити швидкий похід за 
маршрутом Лубни – Лохвиця – Миргород – Лукомля – Яблонів, 
потім знову – Лубни і Лукомля, маючи на меті ухилитися від 
небажаної зустрічі з Потоцьким і поповнитися свіжими силами. 
Але в Лукомлі він отримує звістку про прихід на допомогу 
Потоцькому загону на чолі з Я.Вишневецьким. Об’єднавшись, 
вони раптово напали на табір Острянина, і той після 
багаточасового бою мусив відійти до Жовнина»14.  

З наведених цитат стає зрозумілим, що вітчизняні 
історики, намагаючись бути об’єктивними, все ж таки 
симпатизують «своїм» – себто повстанцям, а «чужих» – 
об’єднане військо Речі Посполитої (до складу якого входили 
поляки, українці, німці тощо) не надто жалували. На нашу 
думку, така дещо деформована об’єктивність аж ніяк не сприяє 
неупередженому дослідженню українського 
етнодержавонацієтворення загалом і козацького повстання 1638 
р. зокрема.  

4) Відсутність харизматичного лідера-полководця. 
Кожному повстанню для перемоги необхідні насамперед 
                                           

14 Замлинський В. Яків Острянин. – С. 239. 
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провідна ідея, рушійна сила і загальновизнаний очільники, який 
готовий йти зі своїми побратимами заради спільної мети, хоч би 
і на вірну смерть. Ребелія 1638 р. мала свою головну ідею – 
помсту урядовцям, магнатам і шляхті Речі Посполитої за 
кривавий терор зими 1637/1638 рр., вчинений ними над 
українцями Наддніпрянщини, рушієм у ній виступали козаки. За 
своїми політичними, військовими, організаційними здібностями 
Я.Острянин відповідав, на нашу думку, рівню отамана 
козацького загону, максимум полковника, але аж ніяк не 
гетьмана. Тому відсутність харизматичного очільника і стала 
однією з головних причин поразки повстання 1638 р. 

Отже, Лубенська битва, яка відбулася 16 травня (6 травня 
за ст. ст.) 1638 р., і яка завершилася нічиєю, могла б стати 
переломною у всій військовій кампанії. Так сталося тому, що 
сподіваючись на легку перемогу над деморалізованими, на його 
думку, загонами С.Потоцького, Я.Острянин зустрівся на полі 
бою з достойним супротивником і навіть численна перевага не 
дозволила повсталим перемогти. Але замість того, щоб 
наступного дня продовжити двобій, і, зрештою, здолати ворога 
та піднести бойовий дух козацького війська, Я.Острянин 
відступив, і тим самим остаточно втратив оперативно-тактичну 
ініціативу, що й призвело до поразки повстання. 

Відсутність чіткого плану кампанії, розрізненість і 
хаотичність дій повсталих, сповідування ними оборонної 
тактики не сприяло успіху ребелії. На противагу повстанцям 
коронярі діяли рішуче й наступально. Так, дізнавшись про 
відхід від Лубен війська О.Острянина, С.Потоцький зразу ж 
направив частину кінноти, щоб затримати повсталих до підходу 
головного війська. Але замість вояків Я.Острянина кавалеристи 
зненацька напали на повстанський загін під проводом 
Путивльця та Ріпки чисельністю близько 2300-2600 вояків 
(запорожців і донців), які йшли на з’єднання з основними 
повстанськими силами. Козацькі очільники припустилися 
великої помилки, що, зрештою, коштувало їм та їхнім 
спільникам життя, прийнявши бій у відкритому полі, вони і не 
сподівалися зустрітися саме тут із ворогом, який мав бути якщо 
не розбитий, так оточений під Лубнами. Проте тим і 
відрізняється успішний воєначальник від посереднього, що 
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перший навіть несприятливі обставини використовує на свою 
користь, тоді як другий пасивно пливе за течією і «грає» за 
нав’язаними йому супротивником правилами. Ось так описав 
перебіг цього бою Ш.Окольський: «…Путивлець, наступаючи 
на коронні корогви, не принизився, як повстанець, а навпаки 
спрямував на себе увагу жовнірів. Табір, на котрий 
розраховував, влаштував так: густо зв’язавши вози, голоблі 
спрямував, як списи, щоб до самих колес не можна було 
підступитися. Залишив окоп, а табір влаштував in figuram 
ovalem [у вигляді овалу – Ю.Ф.], маючи в ньому чимало добрих 
стрільців з яничарками. Й. м. п. воєводич оточив його, 
намагаючись якщо й не розірвати, то знесилити оборонців, 
стомлених битвою, а потім змусити їх покинути поле бою… З 
усіх боків до табору стріляли, бо в чистому полі й на рівнині не 
було перешкоди…»15 Баталія тривала майже весь день, під 
вечір, виснажені повстанці пішли на перемовини, і, видавши 
своїх отаманів, сподівалися тим самим порятувати власні життя. 
Проте сталося все навпаки. З цього приводу М.Грушевський 
писав: «Видача ватажків одначе не врятувала иньших голов… 
Та й щож – було се тільки маленьке повтореннє ще далеко 
більшої різнї на Солоницї. Відносини не змінили ся, видко, за сї 
сорок лїт, хіба погіршили. «Бо як з природи своєї варвари 
вороги не варварам, так само Русин Полякови», висловлює 
принагідно своє переконаннє Окольський, віддаючи настрій 
того польського елементу, серед котрого він обертав ся»16. 

Для нас це свідчення є дуже важливим й інформативним. 
По-перше, в ньому чітко розмежовані маркери етнічної 
самоідентифікації – є окремий народ поляки, і є інший – русини 
(українці). По-друге, поляки, на його думку, вже засадничо є 
вищим, освіченішим і цивілізованішим народом, тоді як русини 
– варвари. По-третє, головне завдання, т.зв. місія поляків 
просвітити і цивілізувати русинів-варварів. По-четверте, будь-
яка боротьба русинів (українців) – релігійна, соціальна, 
політична, національна, культурна тощо, апріорі не визнається 

                                           
15 Селянський рух на Україні 1569–1647 рр. – С. 259. 
16 Грушевський М.С. Історія України-Руси. – Т. VIII. – Ч. І.: Від 

Куруківщини до Кумейщини (1626–1638). – С. 296-297. 
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законною, і є лише проявом «темного» і неосвіченого 
варварства, і тому приречена на поразку і жорстоке покарання. 

Проте українці загалом і повстанці зокрема були зовсім 
іншої думки й вважали, що на своїй землі панами мають бути 
вони, а не чужоземці. Саме тому повстання не згасало, а навпаки 
ширилося й охоплювало все нові терени як на Лівобережжі 
(Сіверщина), так і на Правобережжі (Уманщина). Українські 
селяни з обох боків Дніпра створювали свої власні загони, 
приєднувалися до повсталих і боролися з військовими загонами 
коронярів. Цим самим вони допомагали повстанцям відновити 
їхній кількісний склад і гальмували просування ворожих 
підрозділів. Всі ці позитивні моменти знову піднесли бойовий 
дух козацько-селянського війська та його очільників. 
Поновивши запаси пороху, зброї, військового спорядження та 
поповнивши свою армію новобранцями гетьман вкотре 
активізує дії повсталих. Окрім того, як зазначає М.Грушевський, 
повстанці «порозсилали по містах і по всїй Україні, аби знали 
про їх успіхи з Ляхами, збирали ся й собі та били всіх своїх 
панів-Ляхів»17. 

Проте відомо, що насамперед військові кампанії 
виграються не агітацією й пропагандою (хоча вони теж є дуже 
важливим елементом воєн), а звитяжними перемогами на 
бойовищах і саме їх на рахунку повсталих майже не було. До 
того ж, поки загони, вірні Речі Посполитій, були роз’єднані, 
повстанці мали реальний шанс здолати їх поодинці. Для цього 
Я.Острянину треба було активно наступати на супротивника і 
нищити його військовий потенціал, але зазнавши невдачі під 
Лубнами 16 травня (6 травня за ст. ст.) 1638 р., він почав діяти 
вже аж занадто обережно, тим самим дозволив ворогу об’єднати 
свої сили та позбутися власної переваги в людях, військовому 
спорядженні й оперативно-тактичній позиції. Проте спочатку 
здавалося, що Я.Острянин зробив правильні висновки зі своїх 
попередніх помилок. Так, десь приблизно в кінці травня на 
початку червня за новим стилем він зі своїм військом став 

                                           
17 Там само. – С. 298. 
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табором під Лукім’ям, що дещо південніше Лубен. На думку 
М. Грушевського, це був вдалий марш18. 

Втім, на нашу думку, передислокація повстанців під 
Лукім’я не вирішувала насамперед головного завдання – 
знищення вояків С.Потоцького, і була по своїй суті 
продовженням згубної для повсталих тактики вичікування й 
незначних наступальних операцій. Час був не спільником 
повстанців, тому що супротивник, хоча і дещо гальмуючи, але 
цілеспрямовано гуртував свої військові сили для вирішального 
бою. Лише звістка про наближення військового загону 
Я.Вишневецького змусила Я.Острянина знову діяти, бо перед 
цим він навіть розпочав перемовини зі С.Потоцьким, тільки, що 
гетьман сподівався ними добитися – невідомо. Отже, отримавши 
інформацію про підхід Я.Вишневецького Я.Острянин починає 
робити помилку за помилкою. Спочатку він йде з добре 
укріпленого і зручного табіра під Лукім’ям, залишаючи там 
частину свого війська і тим самим ослаблюючи себе, та 
перебазовується до річки Сліпорід. Як зазначає В.Щербак, 
запорозький козак Григорій Кудря розповідав у Путивлі 
московським воєводам, що з 15 тис. чоловік козацько-
селянського війська на р. Сліпороді лишилася тільки половина, 
чим не забарився скористатися противник19. Потім зайнявши 
нову позицію між Яблуневим і Лубнами, сподіваючись тим 
самим перешкодити з’єднанню військових загонів 
Я.Вишневецького і С.Потоцького, козацький очільник замислює 
архіскладну у виконанні військову операцію. Доручивши 
одному зі своїх найдосвідченіших полковників Секирявому 
зайти з заходу у ворожий тил, захопити коней з польського 
табору, оволодіти Лубнами, а вже звідти нанести потужний удар 
коронярам у спину, і разом з основними повстанськими силами 
остаточно їх знищити. Чи міг бути реалізований цей план? 
Навряд чи. Повстанцям протистояли фахові воїни. Окрім того, 
їхні полководці були досвідченими, що С.Потоцький, що 
Я.Вишневецький, і їм дуже кортіло знищити вар’ятів. До речі, 
загін Секирявого чисельністю близько двох тисяч бійців, 
                                           

18 Там само. – С. 297-298. 
19 Щербак В.О. Яків Острянин. – С. 264. 
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від’єднавшись для виконання цього завдання, цим самим ще 
більше послабив військо Я.Острянина. Очевидець і 
безпосередній учасник тих подій, монах домініканського ордену 
і військовий капелан коронярів Шимон Окольський, який тільки 
вітав помилки і прорахунки повсталих (наприклад, у згаданому 
нами епізоді знищення загону під орудою Путивльця Мурка та 
Ріпки), у цьому випадку був неабияк здивований оперативно-
тактичними прорахунками повстанців: «Перейшовши від 
Лукім’я на цю сторону до Сліпороду, останній відправив до 
нашого табору свого полковника Гирявого [Секирявого – Ю.Ф.], 
направивши і в інші боки сильні сторожові загони, сам же 
залишився з меншою частиною свого війська на Сліпороді. Все 
це було великою помилкою з його боку так послабити себе, 
видно сам Бог уже готував для нього кару»20. 

На противагу безглуздим діям Я.Острянина його 
супротивники діяли рішуче й осмислено. Так, вже в понеділок 7 
червня (28 травня за ст. ст.) 1638 р. військо князя 
Я.Вишневецького з’єдналося із загоном ротмістра 
Хшонстовського (авангард полковника С.Потоцького), а 
наступного дня – 8 червня (29 травня за ст. ст.) вони прибули 
під Лубни і з’єдналися із головними силами коронярів на 
Лівобережжі (на Правобережжі продовжував гуртувати військо 
коронний польний гетьман М.Потоцький). Цікаво, що 
вітчизняні дослідники не завжди у своїх працях вказують 
чисельність підмоги, за приблизними оцінками максимум до 3 
тис. вояків21. Ймовірно, незручно, що поява відносно невеликого 
загону, але потужного якісно (досвідчені бійці під орудою 
успішного воєначальника), так кардинально змінює весь хід 
військової літньої кампанії 1638 р.  

Зауважимо, що тоді українці (русини, руські) воювали з 
українцями. Реєстровці, надвірні козаки, руська шляхта билася 
на полі бою з нереєстровцями (випищиками з реєстру), 

                                           
20 Дневник Симеона Окольского. 1637–1638 // Мемуары относящиеся к 

истории Южной Руси. – К., 1896. – Вып. II (первая половина ХVII ст.). – С. 
237-238. 

21 Грушевський М.С. Історія України-Руси. – Т. VIII. – Ч. І.: Від 
Куруківщини до Кумейщини (1626–1638). – С. 299. 
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запорожцями, покозаченими селянами та міщанами тощо, і все 
це відбувалося в ім’я збереження Речі Посполитої. 

Вже у четвер 10 червня (31 травня за ст. ст.) об’єднане 
військо коронярів (чисельністю 8-9 тис.) здійснює швидкий 
марш до річки Сліпорід й близько полудня сміливо атакує 
повстанців (близько 7-8 тис.) і змушує їх відступити спочатку до 
Лукім’я, а потім далі в Жовнин. Цей не запланований відступ 
спричинився до знищення загону Секирявого, який підійшов до 
колишнього повстанського табору, наткнувся на ворога і зазнав 
поразки. 

У суботу 12 червня (2 червня за ст. ст.) авангардний загін 
кавалерії коронярів налетів на повстанський табір під Лукім’ям, 
зав’язав бій, але не дочекавшись підходу основних сил, 
змушений був відступити. Це невелика, довгоочікувана 
перемога підняла бойовий дух повстанців, але невдовзі, коли до 
табору почали сходитися вцілілі вояки з розгромленого загону 
Секирявого, сум і відчай запанував у війську повсталих загалом, 
і особливо запанікував його очільник. Так описує ті події 
безпосередній їхній учасник польський ротмістр 
Хшонстовський у реляції від 14 червня (4 червня за ст. ст.) до 
коронного великого гетьмана С.Конєцпольського: «Острянин, 
довідавшись від утікачів із складу розгромленої юрби про взяття 
Секирявого і про поразку свого полку, хотів іти знову на 
Москву [точніше на Московщину – Ю.Ф.] через Ромен, але 
чернь настоювала, щоб він пішов вниз по Сулі до Дніпра і по 
Дніпру до Запорожжя. Далі на вимогу цієї більшості він пішов 
униз по Сулі. Але наше військо йшло за ним не менш спішно. 
Переправившись у Лукомлі по мосту і греблі, передні наші 
полки разом з людьми його милості Єремії якраз на світанку [13 
червня (3 червня за ст. ст. – Ю.Ф.] настигли Острянина нижче 
Жовтина, слободи князя його милості Єремії. Там, не давши 
тому гультяйству отаборитися, бо воно вдень і вночі йшло, на 
нього негайно вдарив полк його милостивого пана воєводи 
брацлавського… Хоругви ці розірвали табір надвоє, захопили 
весь запас пороху і чотири гармати, щоб захопити останні, наші 
навіть залишили коней, але ті знову заволоділи ними. Харчі, 
яких було у них вдосталь, відібрали. Зрадникам було завдано 
такої великої шкоди, що піхота тікала з табору в болото, а сам 
Острянин переправився з вершниками вплав через Сулу – його 
багато хто бачив по той бік Сули, як він тікав від Переяслава на 
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Низ. Проте рештки табору, якими керував Кудря (Скидана там 
не було – він заготовляв порох у Чигирині) разом з Пештою, 
одразу ж почали отаборюватись і майже всі згадані хоругви 
були оточені. При цьому князь його милість [Я.Вишневецький – 
Ю.Ф.], тричі затриманий тими зрадниками, за третім разом, 
стріляючи з рушниць із своїм полком, проломив отвір, через 
який згадані корогви вибилися з табору з великим трудом і 
втратами… Після цього половина табору хлопства опинилась у 
луці Сули – в тому місці Сула робить таку круту луку, що має 
вигляд мало не півмісяця. Далі військо продовжувало наступати, 
надвечір прибуло і на рештки табору вчинило великий замах. 
Протягом ночі гультяйство окопалось від води до води»22. 

Тепер ми детально проаналізуємо ці важливі свідчення 
поляка. По-перше, після звістки про знищення загону 
Секирявого в діях і думках Я.Острянина запанувало одне 
бажання – втекти подалі від усього цього кровопролиття. По-
друге, у неділю 13 червня (3 червня за ст. ст.) 1638 р. вранці 
розпочалася, тривала весь день і припинилася лише на деякий 
час (на ніч) битва під Жовнином, яка, на нашу думку, стала 
вирішальною баталією першого етапу козацького повстання 
1638 р. По-третє, саме під час цього бойовища ганебно втік з 
поля бою очільник повстанців Яків Острянин (Остряниця), тим 
самим прирікаючи своїх побратимів по зброї на неминучу 
поразку і смерть. Майже один в один повторилася ситуація як у 
грудні 1637 р., коли таким же чином вчинив тогочасний гетьман 
повсталих Павло Бут (Павлюк), утікши з-під Кумейок23. Але 
Я.Острянин навіть перевершив свого попередника, він не просто 
«тимчасово» полишив своїх підлеглих, а нарешті, здійснив свою 
мрію – безперешкодно покинув повстанське військо і зі своїми 
спільниками дуже швидко попрямував до Московщини, 
сподіваючись знайти там прихисток і розпочати нове життя. По-
четверте, ганебна втеча з поля бою Я.Острянина не 
деморалізувала повстанців, а навпаки, мобілізувала й згуртувала 

                                           
22 Селянський рух на Україні 1569–1647 рр. – С. 297-298. 
23 Докладніше про це див.: Фігурний Ю.С. Козацьке повстання 1637 р. під 

проводом Павла Бута (Павлюка) як важливий чинник українського 
етнодержавонацієтворення в українознавчому вимірі // Збірник наукових 
праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та 
всесвітньої історії – К., 2012. – Т. ХХІХ. – С. 6-40. 
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їх. Спочатку обороною табору керували отамани Кудря й 
Пешта, а згодом було обрано нового гетьмана – Д.Гуню. 

Отже, дослідивши причини, перебіг і підсумки 
початкового етапу козацького виступу 1638 р. під керівництвом 
Якова Острянина (Остряниці), ми дійшли таких висновків: 1) 
головною його першопричиною стало жорстоке переслідування 
й покарання урядовцями Речі Посполитої учасників і симпатиків 
повстання 1637 р., очолюваного П.Бутом (Павлюком), саме тому 
ребелія 1638 р. розпочалася як відповідь українців 
Наддніпрянщини на урядовий і шляхетський терор та репресії; 
2) важливою особливістю цього бунту була відсутність у 
повсталих єдиного, загальновизнаного і харизматичного лідера, 
на жаль, ні Я.Острянин, а згодом і Д.Гуня не були такими 
ватажками-стратегами, а скоріше пересічними, хоча й 
талановитими полковниками, яких повстанська хвиля й 
конкретні обставини винесли на самий верх, і надали їм 
можливість очолити цей виступ; 3) характерною рисою ребелії 
була повна відсутність не тільки стратегічного й оперативно-
тактичного плану повстання, а й елементарної координації дій 
повстанських загонів, що зрештою призвело до роз’єднаності 
повстанців та їхнього знищення поодинці коронним військом; 4) 
винятковість цього виступу виявилася в тому, що вперше в 
історії козацьких повстань 20–30-х рр. XVII ст., реєстровці 
розділилися майже навпіл і перебували по різні боки «фронту», 
ми переконані, що цей розкол українського реєстрового 
козацтва на реєстровиків-лоялістів (вірних присязі королю) і 
реєстровиків-бунтівників та криваве взаємопоборювання одне 
одного на полі бою став ще однією вагомою причиною поразки 
козацького спротиву. 

 
The article analyses backgrounds, development and 

completion of the beginning stage of Cossacks action in 1638 under 
Yakov Ostrianyn. Its prime cause was cruel persecution and 
punishment of participants of the rebel at the head of P. Buta by the 
officials of Polish–Lithuanian Commonwealth. characteristic feature 
of this rebel was total absence not only strategic  tactic plan but 
elementary coordination of Cossacks action which lead to their 
defeat. 

 
 


