
військово-історичний альманах4

ЖОВТОВОДСЬКА БИТВА 1648 р.
У СВІТЛІ ГІПОТЕЗ ТА АРХЕОЛОГІЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ

ІСТОРІЯ

Загальновідомо, що Визвольна війна або Національна революція 
українського народу середини XVII ст. за становлення своєї державності 
розпочалася битвою на Жовтих Водах, яка відбулася 29 квітня – 16 трав ня 
1648 р. між українською і польською арміями, які відповідно очолюва-
ли Богдан Хмельницький та Стефан Потоцький. На превеликий жаль, 
історичні джерела не залишили нам інформації про те, де і як вона від-
булася. Тож ці питання потребували й потребують вивчення. 

Перше дослідження Жовтоводської битви було проведено у 70-х 
роках XIX ст. (через 230 років після її завершення) польським істориком 
Мар’яном Дубецьким1. Результати своєї праці він опублікував під назвою: 
„Pole bitwy u Żołtych Wod, stoczonej w maju 1648 r.” (Dubecki, Rozprawy I 
sprawozdania, Krakow, 1880, tom XII). У цій розвідці автор повідомляє, що 
йому вдалося визначити місце розташування польського укріпленого табо-
ру на р. Жовтій, притоці Інгульця, а Дмитро Яворницький пише, що це 
місце „за точним визначенням Маріана Дубецького (розташоване. – І.С.) 
під 48° 29' північної широти та 51° 20' східної довготи2. Ми визначили, що 
згадане місце локалізується у с. Жовте, на автостраді, біля греблі. У своїй 
праці М. Дубецький подав також ним замальовані зображення залишків 
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розкопів чотирьох могил (курганів) біля сіл Жовте, Миколаївка, Докторове 
та Камчатка, вважаючи, що вони пов’язані із Жовтоводською битвою3.

У 80-х роках цього самого століття Д. Яворницький, користуючись 
географічними коодинатами, за якими М. Дубецький визначив розташу-
вання польського укріпленного табору на р. Жовтій, спробував знайти 
це місце, але слідів стоянки табору не виявив. Про останнє свідчить його 
листування з О. Полєм, який висловив думку, що шукати місце табору 
треба вище с. Жовтого4. Очевидно, спроба Д. Яворницького успіху не 
мала, бо результати своїх досліджень він не опублікував. 

Вивчення битви ми розпочали з ретельної перевірки координат 
М. Дубецького. Для цього, починаючи з 1990 р., було організувано кілька 
експедицій у район с. Жовтого. Важко сказати, чим керувався видатний 
історик, пропонуючи координати розташування тут табору, але слідів 
бойових дій XVII cт. у цьому районі не знайдено. Це дало змогу дійти 
висновку, що, визначаючи місце Жовтоводської битви біля с. Жовтого, 
М. Дубецький припустився помилки.

У зв’язку з цим прийнято рішення провести обстеження річища 
річки Жовтої (Інгулецької) та її приток від південної околиці с. Жовтого 
до верхів’я. Оскільки у джерелах повідомляється, що розгром польського 
війська відбувся біля урочища Княжі Байраки і що Б. Хмельницький у цей 
час перебував у районі сучасного с. Григорівки (розташоване в Княжих 
Байраках)5, було обстежено річище і цієї річки, яке нині перетворилося на 
балку. Для визначення фронту археологічних розвідок за нашим клопотан-
ням Військово-Повітряні сили України (штаб у м. Вінниці) навесні 1998 р. 
зробили стереографічне (об’ємне) аерофотознімання місцевості басейну 
річок Жовтої (Інгулецької) та Княжі Байраки (притока Омельника-2), 
а також детальне аерофотознімання цього району з мотопарапланера за 
допомогою цифрової техніки. Проведені також численні археологічні 
розвідки за допомогою електромагнітних металошукачів і топографічне 
обстеження берегів вищеназваних річок. Дивовижно, але факт – слідів 
Жовтоводської битви 1648 р. на річках Жовта (Інгулецька) та Княжі 
Байраки не виявлено. Склалося враження, що на цих річках битви не 
було. Така думка підсилювалася ще й тим, що, за повідомленнями польсь-
ких джерел, розгром польського війська розпочався на Саксаганському 
шляху біля Княжих Байраків на відстані 20 км від річки Жовтої6. Отже, 
цією річкою не могла бути Жовта (Інгулецька), бо відстань від неї до 
згаданої місцевості лише 2 – 3 км.

Цікавою була думка щодо територіальної локалізації Жовтоводської 
битви сучасного польського воєнного історика Веслава Маєвського, котрий 
уперше в польській воєнній історіографії дав наукове пояснення причин 
поразки польської армії від армії Б. Хмельницького протягом 1648 – 
1649 рр.7, а також здійснив всебічний аналіз джерел початкового періоду 
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повстання Б. Хмельницького з осені 1647 р. по травень 1648 р. і, зокрема, 
Жовтоводської битви8.

1999 року результати наших досліджень Жовтоводської битви були 
опубліковані у спільній двомовній монографії „Żołte Wody – 1648” 
(Warszawa, 1999), за участю ще двох польських воєнних істориків 
Тадеуша Кшонстека та Мирослава Нагельського, виданій під патрона-
том Міністерства оборони Польщі, і призначеній для воїнів польської та 
української армій9. Ця публікація показала: В. Маєвський дотримується 
думки, що польський укріплений табір роташовувався на території сучас-
ного села Жовтого (тобто, за координатами М. Дубецького), а розгром 
відступаючого польського війська відбувся біля сучасного села Зелена 
Балка Олександрійського району Кіровоградської області10. Проведена 
археологічна розвідка не підтвердила версію В. Маєвського стосовно 
запропонованої ним територіальної локалізації Жовтоводської битви. 

Отже, враховуючи викладене вище, автор зробив висновок: обрана 
М. Дубецьким і підтримана Д. Яворницьким думка щодо річки Жовтої 
(Інгулецької) для визначення місця Жовтоводської битви є помилковою. 
Іншими словами, ділянка річища р. Жовтої (Інгулецької), на якій розташовані 
сучасні села Жовте, Миролюбівка, м. Жовті Води та інші населенні пункти, 
жодним чином не пов’язана з Жовтоводською битвою 1648 р. Що ж до 
розкопів М. Дубецького, то, за визначенням М. Грушевського, – це „майдани”, 
„роблені могили”11, тобто, розкопи з метою добування селітри для виготов-
лення пороху. Тобто, ці розкопи ніяк не стосуються битви. 

Чому ж так сталося? Як відомо, недосліджені сторінки історії називають 
„білими плямами”, але існують „штучні білі плями”, створені істориками-
попередниками через те, що ті чи інші події вони висвітлювали у загально-
му плані, тобто не заглиблюючись у їхню конкретну сутність, використо-
вуючи при цьому неперевірені джерела або ж вдаючись до міфотворчості. 

Існує наукова традиція накопичення знань і досвіду, тобто кожен 
дослідник розпочинає наукову роботу, спираючись на спадщину своїх 
попередників або колег. Зокрема, дослідження Жовтоводської битви автор 
цих рядків розпочав, зважаючи на наукову спадщину видатного українсь-
кого історика Д. Яворницького, котрий, у свою чергу, в пошуках місця 
битви на річці Жовтій (Інгулецькій) спирався на помилкову інформацію, 
запозичену у польського історика М. Дубецького. Вважаємо, що поверхо-
ве ставлення цих двох відомих істориків-вчених до проблеми визначення 
місця битви на Жовтих Водах 1648 р. створило прецедент, на ліквідацію 
якого ми витратили понад 15 років копіткої наполегливої праці, але в науці 
негативний результат – теж дуже важливий у пошуку істини.

Викладені вище негативні результати наших досліджень, проведених 
протягом 1989 – 2004 рр., спонукали до ретельного аналізу джерельної 
бази стосовно битви, а також географічного простору, на якому вона 
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відбулася. Внаслідок цієї роботи автор звернув увагу на змістовне значен-
ня джерельного повідомлення про те, що Жовтоводська битва відбулася 
„на Жовтих Водах”, тобто у районі, де існує множина гідронімів з назвою 
Жовта.

Картографічне та польове топографічне обстеження району Жовтих Вод 
показали: така його назва виникла через те, що тут протікали три річки з 
назвою Жовта. Першою була притока Інгульця – Жовта (Інгулецька), яка 
брала свій початок в урочищі Олексіївці і спрямовувала течію з півночі на 
південь. На берегах її річища, яке нині стало балкою, розташовані сучасні 
села Жовте, Миролюбівка, Мар’янівка, Аннівка, Іскрівка та м. Жовті Води. 
Другою річкою з такою самою назвою була притока Комісарівки – Жовта 
(Комісарівська). Вона починалася з урочища східніше (за 7 км) від сучасного 
с. Жовтого і текла у східному напрямку північніше (за 3 км) від теперішнього 
м. П’ятихаток, впадала в р. Комісарівку, а остання – в притоку Саксагані – 
Лозоватку. Уздовж її річища та приток, які зараз теж перетворилися на балки 
з численними греблями та ставками, розташовані сучасні села Красний Луг, 
Авангард, Комісарівка та м. П’ятихатки. Третьою річкою з назвою Жовтенька 
була притока Жовтої (Комісарівської) – нині так само балка. Вона почи-
налася від залізниці північніше м. П’ятихаток, текла спочатку у східному 
напрямку, де при вході у північну околицю сучасного міста її перегородили 
греблею (для утворення ставка), а далі повернула на північ і посередині 
вулиці Жовтневої спрямувала свій плин за межі м. П’ятихаток, де на відстані 
3 км від північної околиці впадає в р. Жовту (Комісарівську). 

На правому березі р. Жовтенької, у нижній її течії, наприкінці XVI ст. 
з’явилися два козацькі військові (січові) зимівники: Жовтенький – пошто-
ва станиця Запорозької Січі та П’ятихатки – корінне поселення сучасного 
міста12. Виникнення цих двох військових (січових) зимівників автор 
пов’язує з тим, що однією з умов утворення в 1590 р. першої Запорозької 
(Базавлуцької) Січі була наявність високого рівня розвитку шляхів спо-
лучення та поштового зв’язку13. Очевидно, козаки зимівника П’ятихатки 
опікувалися перевозом через р. Жовту (Комісарівську) на Саксаганському 
шляху. Козаки ж зимівника Жовтенький (поштова станиця „Жовтенька”) 
отримували кореспонденцію від поштової станиці „Саксагань” і передава-
ли її далі – на поштову станицю „Княжі Байраки”. 

Водночас треба зазначити, що Д. Яворницький, аналізуючи поштовий 
зв’язок останньої Запорозької (Підпільненської) Січі, не згадує поштову ста-
ницю „Жовтеньку”, а помилково вважає, що проміжною між поштовими ста-
ницями „Саксагань” і „Княжі Байраки” була станиця в с. Жовтому14. Цього 
не могло бути, оскільки поштовий шлях збігався із Саксаганським, а с. Жовте 
розташоване на Казикерменському тракті. На думку автора, ця помил-
ка Д. Яворницького зумовлена тим, що він не мав повної інформації про 
гідроніми району Жовтих Вод. Про це, зокрема, свідчить „Словник гідронімів 
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України” (К., 1979), виданий на джерельній базі, якою користувався і 
Д. Яворницький. У ньому згадується лише р. Жовта (Інгулецька). Очевидно, 
цієї інформації не мав також М. Дубецький, зосередивши всю увагу на пошу-
ку місця Жовтоводської битви біля р. Жовтої (Інгулецької). Можливо, і 
Веслав Маєвський не знає того, що в районі Жовтих Вод протікає три річки 
з назвою Жовта. На такий висновок автор цих рядків наважився, оскільки 
сам почав досліджувати Жовтоводську битву, не маючи уявлення про район 
Жовтих Вод15. Цей останній зі шляхами показаний на карті-схемі. 

Багаторічний досвід дослідження битв Визвольної війни, зокрема й 
на Жовтих Водах, дав змогу авторові дійти висновку: у цьому процесі є 
дві проблеми, для розв’язання яких потрібне ефективне методологічне 
забезпечення: а) висвітлення воєнного мистецтва у битві; б) визначення 
територіальної локалізації битви. Для вирішення першої автор запропо-
нував на початку 90-х років ефективну методику дослідження воєнного 
мистецтва у битвах16 Визвольної війни. Щодо другої, то загальної мето-
дики запропонувати неможливо. Кожна битва має свої територіальні 
особливості і тому потребує індивідуального підходу до визначення її 
територіальної локалізації. Складність вирішення проблеми полягає ще 
й у тому, що всі битви відбулися біля перевозів (переправ) через річки 
і на чорноземному ґрунті (за винятком битви під Берестечком), який 
століттями обробляла людина, або будувала дамби у зручних місцях 
(пологі береги, вузьке річище, мілке дно). Унаслідок цього назавжди 
втрачені матеріальні залишки битви. Єдине, що лишилося – це мушкетні 
та пістолетні кулі. Однак, відлиті з олова або свинцю, вони за століття так 
почорніли, що стали схожими на грудочки землі. Рівень концентрації куль, 
які може виявити тільки електромагнітний металошукач, свідчить про 
інтенсивність бою, що тут відбувся, але його адресність встановлюється 
за допомогою аналізу знахідок та наукової гіпотези щодо події, яка 
перевіряється археологічною розвідкою. Водночас слід зазначити, що 
археологічній розвідці має передувати наукова гіпотеза, а не навпаки. 

Враховуючи особливість проведення Жовтоводської битви, для визна-
чення її територіальної локалізації автор обрав гіпотезу закономірностей 
просування армій супротивників. Такий підхід зумовлений тим, що битва 
розпочалася на шляху під час просування польського війська на Низ 
Дніпра через район Жовтих Вод, а української армії – з Низу Дніпра по 
цьому самому шляху до цього ж району і завершилася на ньому під час 
відступу залишків польської армії на волость. То що ж це за шлях? За 
визначенням самого Б. Хмельницького, Жовтоводська битва відбулася 
„на Жолтой воді, в полі серед дороги запорозької”17, тобто в степу в районі 
Жовтих Вод посеред Запорозького тракту.

Від Кременчука й Крилова на Низ Дніпра через район Жовтих Вод про-
лягали два шляхи: Казикерменський і Саксаганський. Перший, за визначен-
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ням Д. Яворницького, йшов „на Жовте, Курячу Балку, Недайводи, вододілом 
Саксагані і Інгульця, через Давидів Брід, в Казикермень, через Дніпро і на 
Кримський шлях”18. Аналіз графіка просування польського війська сухо-
долом свідчить, що воно рухалося Саксаганським шляхом, який підходив 
до району Жовтих Вод по вододілу річок Жовтої – притоки Інгульця та 
Омельника-2 і пролягав через верхів’я р. Княжі Байраки, а далі – на південь, 
через верхів’я р. Комісарівки, через р. Жовту, притоку Комісарівки (біля сучас-
ного м. П’ятихаток), через р. Саксагань (при впадінні у неї Лозоватки) і біля 
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Коржевої Могили (висота 145,4) або біля сучасного м. Щорська переходив у 
Микитинський шлях. Враховуючи задум командування Речі Посполитої – 
якнайшвидше прибути на Низ Дніпра, щоб там знищити Б. Хмельницького 
– шлях просування польського війська був найкоротшим (суходолом близь-
ко 300 км, а Дніпром – 450 км). Не випадково його Б. Хмельницький 
назвав „запорозьким”, очевидно, він мав ще назву Запорозького, подібно до 
Микитинського шляху, який називався також Січовим. Отже, Жовтоводська 
битва відбулася на Саксаганському (Запорозькому) шляху як зустрічна 
баталія двох армій (польської та української) під час руху назустріч одна одній, 
тобто на марші. Відтак, базовою гіпотезою для визначення територіальної 
локалізації битви можуть слугувати закономірності просування війська, 
зокрема польського. Адже битва розпочалася там, де поляки зупинилися на 
відпочинок. Визначення цього місця і є відповіддю на питання територіальної 
локалізації битви. До цих закономірностей передусім належать графіки руху 
польського війська суходолом (Саксаганським шляхом) та водою (Дніпром). 
Аналіз графіків просування свідчить, що середня швидкість руху польсь-
кого війська суходолом на ділянці від Крилова до Княжих Байраків із 
урахуванням днів простою становить 20,4 км на добу, а без них – 34 км на 
добу. Отже, великі (чотиригодинні) перепочинки робилися після подолання 
півдобового шляху (15 – 17 км) опівдні. Це дуже важливий показник, яким 
вміло скористалися Б. Хмельницький і Тугай-бей. Вони рухалися назустріч 
С. Потоцькому, отримуючи від своєї оперативної (глибинної) розвідки 
детальну інформацію про рух польського війська, а також заплановані місця 
ночівель та великих (чотиригодинних) перепочинків. Їх завчасно обладнав 
полковник Переяславського реєстрового полку А. Душинський, який був 
у складі суходільної частини польського війська. Випереджаючи польсь-
ке військо на дві доби, він із двома сотнями козаків „прокладав” маршрут 
його руху, виконуючи функції квартир’єра. Польське військо просувалося 
без бойового забезпечення, тобто не діяли оперативна і тактична розвідки, 
тому С. Потоцький не знав, що йому назустріч рухається супротивник. 
Раптова атака татарської кавалерії опівдні 29 квітня 1648 р. на його військо, 
яке перебувало на відпочинку, стала для нього несподіванкою. Маршрут 
Саксаганського шляху зображений на карті-схемі. 

Зазначимо, що з джерел достеменно відомо, що Жовтоводська битва 
відбулася у два етапи. У зв’язку з цим обрана автором гіпотеза законо-
мірностей просування армій супротивників для визначення територіальної 
локалізації Жовтоводської битви має дві підгіпотези, або дві версії просу-
вання армій супротивників відповідно до цих етапів.

Перший етап. Польське військо після ночівлі в Княжих Байраках, 
зранку 29 квітня 1648 р., вирушило Саксаганським шляхом на Низ Дніпра, 
плануючи наприкінці дня, подолавши відстань у 30 км, зупинитися на 
ночівлю на р. Саксагані, де А. Душинський ще 27 квітня обладнав табір-
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„кошик” (назва запропонована В. Маєвським)19. Подолавши півшляху 
(15 км), польське військо опівдні 29 квітня зупинилося на великий 
(чотиригодинний) перепочинок на річці Жовтій, притоці Комісарівки, 
на північній околиці сучасного м. П’ятихаток. Несподівано для поляків 
їх атакувала татарська кіннота, очолювана Тугай-беєм. Як повідомляє 
польський учасник битви (пахолок), якому вдалося врятуватися після 
розгрому польського війська, „окопалися ми відразу за Жовтою Водою 
над водою. Того ж дня пан комісар відправив до Княжих Байраків офіцера 
з 30 козаками, щоб переслати інформацію”20. Очевидно він сподівався, що 
там ще працює поштова станиця, але її вже блокував козацько-татарський 
розвідувальний загін, якому козаки здали офіцера, а самі приєдналися до 
повстанців. Через чотири години після початку Тугай-беєм бойових дій до 
району битви прибув Б. Хмельницький із козаками та артилерією і почав 
облогу польського укріпленого табору, яка тривала до 15 травня 1648 р.

Для перевірки нової версії у березні – квітні 2005 р. співробітники 
двох науково-дослідних лабораторій – історії Придніпровського регіону 
(І. Стороженко) та археології Подніпров’я (В. Шалобудов) – Дніпро-
петровського національного університету імені Олеся Гончара провели 
археологічну розвідку на берегах р. Жовтої (Комісарівської)21. Визна -
чено місце, де польське військо переправлялося через р. Жовту (Коміса-
рів ську), а також місце розташування польського укріпленого табору. 
Отримані знахідки: кулі, залишки порохівниці, деталі возів, кістяки коней 
тощо. Пошуки ускладнилися тим, що при спорудженні на річці та її прито-
ках численних гребель було знято значний шар землі з її берегів і узбережної 
території, унаслідок чого назавжди втрачені матеріальні свідчення битви. 
Однак на місці переправи через річку, а також на території північної части-
ни польського табору, де пролягає траса високовольтних ліній і ґрунт оброб-
лявся тут не надто активно, а головне – звідси його не забирали на побудову 
дамб через річку, збереглися матеріальні залишки битви.

Щоб підтвердити достовірність визначеного місця розташування пере-
прави та польського укріпленого табору, протягом 2007 – 2009  рр. силами 
вищеназваних лабораторій та за участі пілота-мотопарапланериста з циф-
ровою фототехнікою І. Ігнатьєва детальніше обстежені береги головного 
річища та приток р. Жовтої (Комісарівської)22. На притоках р. Жовтої 
(Комісарівської), наближених до Саксаганського шляху, а також в інших 
місцях на берегах головного річища цієї річки слідів битви не знайдено, за 
винятком уже названої правобережної ділянки біля переправи (перевозу), 
яку, очевидно, обслуговували козаки П’ятихатського зимівника разом із 
козаками поштової станиці „Жовтенької”.

Отже, виявленій нами ділянці (за знахідками) розташування перепра-
ви і польського табору на р. Жовтій (Комісарівській) на північній околиці 
м. П’ятихаток альтернативи немає. Це дало підстави зробити висновок, 
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що визначене місце початку битви на Жовтих Водах 1648 р. має високий 
ступінь достовірності. На аерофотознімку (іл. 1) показано місце знаход-
ження польського укріпленого табору на р. Жовтій (Комісарівській). 

Другий етап. Після прийняття (14 – 15 травня 1648 р.) польським військом 
умов капітуляції, С. Потоцький передав Б. Хмельницькому клейноди та гар-
мати й отримав можливість безпечно відступити на волость. Опівночі, як 
зійшов місяць (за розрахунками), польське військо рушило Саксаганським 
шляхом у зворотному напрямку до Княжих Байраків. Татарська кіннота 
супроводила його з боєм, розраховуючи самостійно розгромити і захопити 
полонених, але польські кавалеристи успішно відбивали атаки татар. Уже 
названий учасник битви – пахолок – повідомляє, що коли військо минуло 
Княжі Байраки, до татар приєдналися козаки і почали розстрілювати рухо-
мий польський табір з гармат. Це сталося, за його ж визначенням, на відстані 
„двох миль23 від Жовтої Води”, тобто за 20 км до р. Жовтої24. Оскільки 
подія відбулася у верхів’ї р. Жовтої (Інгулецької), до якої відстань 2–3 км, 
то вищевикладені етапи битви свідчать, що в них гармонійно вписується 
лише р. Жовта (Комісарівська). Саме від неї по Саксаганському шляху на 
віддалі 15 км розташовані Княжі Байраки, де польське військо ночувало 
напередодні битви. Звідси саме до цієї річки пролягає перша половина 
(15 км) денного (30 км) переходу, щоб зупинитися на великий чотириго-
динний перепочинок, а розгром польського війська відбувся за 20 км від 
р. Жовтої (Комісарівської) і за 5 км від Княжих Байраків.

Іл 1. Над територією колишньої північної частини польського 
укріпленого  табору біля переправи через р. Жовту (Комісарівську). 

Світлина І. Ігнатьєва з висоти 100–150 м. 2010 р.
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Про місце остаточної поразки польського війська пахолок повідом ляє таке: 
„…за Княжими Байраками осадили наших на Балці. Там вступним боєм бра-
лися і з обох сторін немало трупів упало. Наші, не мігши їхню силу витримати, 
піддалися. На цій Балці пана каштеляна (С. Потоцького – І.С.) постріляно 
і зарізано усю старшину пана каштеляна, пана комісара та інших панів 
полковників. Пана Сапегу Хмельницький забрав, а усіх інших – татари”25.

Аналізуючи картографічний матеріал, спробуємо гіпотетично виз-
начити, де ж розташована ця „Балка”. Якщо рухатися по сучасній мапі 
Саксаганським шляхом на волость від Княжих Байраків (від сіл Дмитрівка 
та Жовтоолександрівка), то через 2 км праворуч – с. Веселий Поділ. Воно 
міститься на правому розгалуженні верхів’я колишньої р. Водяної – прито-
ки Омельника-2 (названі села П’ятихатського району Дніпропетровської 
області). Далі, ще через 1 км – висота 191 і ліворуч – с. Пахарівка 
(Олександрійського району Кіровоградської області). Ще через 2 км 
(подолавши висоти 190,2; 185,7; 193,1 (Гостру); 193,6;) підходимо до рубе-
жу висот 193,3–195,2 (Чабанка), від якого до Княжих Байраків – 5 км, а 
до р. Жовтої (Комісарівської) – 20 км. Під час руху цією двокілометровою 
ділянкою спостерігаємо, що праворуч рівнобіжно і впритул до шляху тяг-
неться ліве розгалуження верхів’я р. Водяної, а нині – балки під назвою 
Злодійка. На думку автора, це і є та „Балка”, біля якої, за повідомленням 
учасника битви, і було розгромлено польське військо. На аерофотознімку – 
(іл. 2) вигляд балки Злодійки від могили Чабанки. 

Іл 2. Погляд від могили Чабанки на балку Злодійку, 
біля якої 16.05.1648 р. було розгромлено польське військо. 

Світлина І. Ігнатьєва з висоти 100–150 м. 2010 р.
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Дубецький (Dubiecki) Мар’ян Кароль 1 
(26.08.1838–26.10.1926) – польський 
історик. Народився у м. Ізяславі, (тепер 
Хмельницької обл.) в поміщицькій сім’ї. 
У 1860 р. закінчив Київський університет. 
За участь у польському визвольному 
повстанні 1863 –1864 рр. був засланий 
на 10 років до Сибіру. Після повернен-
ня із заслання протягом 1874 – 1883 рр. 
проживав у Катеринославській губернії 
та Одесі, а з 1884 р. – у Кракові. Автор 
низки монографій зі всесвітньої історії, 
історії Польщі та польської літератури. 
Написав кілька праць з історії України, 
зокрема: „Кодак – прикордонна фортеця 

та її околиці” (Краків, 1879); „Поле битви 
на Жовтих Водах” (Краків, 1880). Див.: 
Радянська енциклопедія історії України: 
У 4 т.– К., 1970.– Т. 2.– С. 96.
Грушевський М.С. Історія України-Руси: 2 
В 11 т.– К., 1995.– Т. 8.– Ч. 2. – С. 183; . 
Эварницкий Д.И. История Запорожских 
Козаков.– С.-Петербург, 1895. – Т. 2. – 
С. 240; Яворницький Д.І. Історія запо-
розьких козаків: У 3-х т.– К., 1990. – Т. 2. 
– С. 182, 474, 475.
Эварницкий Д.И. История Запорожских 3 
Козаков. – Т. 2. – С. 240 – 241.
Епістолярна спадщина академіка Д.І. Явор-4 
ницького. Вип. 3: Листи музейних діячів 

Для перевірки цієї версії у квітні 2010 р. співробітники раніше згада-
них науково-дослідних лабораторій провели археологічну розвідку біля 
балки Злодійки та могил Гострої (висота 193,1) і Чабанки (висота 195,2) 
з метою виявлення матеріальних залишків бою26. Незважаючи на те, що 
бій був скороминучий, а земля, на якій він відбувся, понад два століття 
зазнає щорічної сільськогосподарської обробки, експедиція все ж виявила 
матеріальні свідчення цієї події. 

Отже, на підставі викладеного вище можемо зробити висновок, що 
перший етап битви на Жовтих Водах 1648 р. між українською (козацькою) 
і польською арміями, які відповідно очолювали Богдан Хмельницький і 
Стефан Потоцький, відбувся в районі Жовтих Вод на Саксаганському шляху 
на правому березі р. Жовтої (Комісарівської), на північній околиці сучасно-
го міста П’ятихаток протягом 29 квітня – 15 травня 1648 р. Географічні 
координати цього місця: північна широта 48° 27', східна довгота 33° 44'.

Другий етап битви – остаточний розгром залишків відступаючої 
польської армії – відбувся у першій половині дня 16 травня 1648 р. 
на Саксаганському шляху біля Княжих Байраків на відстані 20 км від 
р. Жовтої (Комісарівської) і 5 км від Княжих Байраків біля балки Зло-
дійки та могил Гостра (193,1) і Чабанка (195,2), а також на віддалі 2 км 
північніше сучасного с. Пахарівки Олександрійського району Кірово-
градської області. Географічні координати цього місця: північна широта 
48° 37', східна довгота 33° 37' (див. карту-схему).

Підсумовуючи, доречно навести слова Стефана Цвейга про те, що 
„історична подія завершується не тоді, коли вона відбулася, а лише 
після того, як вона стає надбанням нащадків”. Тож битва на Жовтих 
Водах 1648 р. завершилася сьогодні, на 362 році від того дня, коли вона 
відбулася, і стала надбанням українців і поляків як прецедент в аспекті 
історичного примирення наших народів. 
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