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В статті здійснено спробу простежити еволюцію європейської 
лінійної піхоти з кінця XV до середини XVII ст. і розвиток на цьо-
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У сучасній військовій історіографії виразно простежується тен-
денція оцінки рівня озброєння, організації та бойових можливос-
тей військових формацій тих чи інших держав не тільки в порів-
нянні з їх противниками, але й з найбільш розвиненими у військо-
вому відношенні на той час державами. Численні дослідження з іс-
торії українського козацького війська1 таких порівняльних оцінок 
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з різних причин просто уникають. Це, певною мірою, послаблює 
об’єктивну оцінку цих сторін українського козацтва. Винятки з цієї 
традиції, яка склалася давно, дуже рідкісні2. Щоб оцінити сильні та 
слабкі сторони козацького війська потрібно порівняти всі основні 
його якості з аналогічними якостями як провідних у військовому 
відношенні держав, так і найближчих сусідів та противників.

З усіх родів сухопутних військ, які існували в XVI – середи-
ні XVII ст., тобто піхоти, кавалерії, артилерії та саперів, в укра-
їнському козацькому війську найвищі оцінки отримала козацька 
піхота. Так як сапери, як окрема формація, в козацькому війську 
в цей час ще не сформувалися, а для розвитку артилерії бракува-
ло власної виробничої бази (козацька артилерія комплектувала-
ся майже виключно з трофейного озброєння, що змушувало ви-
користовувати найрізноманітніші системи та калібри), а та ж від-
сутність економічної бази теж виключала формування більшості 
видів кавалерії, то подібні оцінки видаються реальними.

Піхота ще з VIII ст. почала поступатися важкій кавалерії, а далі 
виявилася зовсім неспроможною протистояти броньованій лицар-
ській кавалерії, славу якої в середині ХІІІ ст. підтвердила важка мон-
гольська кавалерія3. Розвиток озброєння йшов шляхом нарощування 
бронювання не тільки вершника, але й коня. Тому підготовка бойо-
вого лицарського коня – дестрієра – була не менш важкою і дорогою 
ніж підготовка лицаря4. Постійне зростання навантаження на цих 
коней змусило вдатися до селекції – схрещення арабських скакунів і 
фламандських ваговозів. Ці коні, однак, швидко втомлювалися, були 
нездатні на галоп, віддаючи перевагу повільному кроку або бігу рис-
сю. З тієї ж причини для битви обирали переважно рівнини, де мож-
на було легко розігнатися, уникаючи пересічених місцевостей5.

Винайдення арбалетів, які натягувалися з допомогою спеці-
ального пристрою і могли прицільно метати болти на віддаль до 
300 метрів, пробиваючи до 150 метрів будь-який панцир, нічо-
го не змінило. Арбалети використовували переважно при обороні 
замків, а спеціальні загони арбалетників, які прибували на служ-
бу зі своєю зброєю та запасом болтів у кількості 12 одиниць6, стали 
звичними в багатьох арміях з кінця ХІІ ст. і комплектувалися пе-
реважно з генуезців, але ці стрільці не мали захисного озброєння 
і мусили втікати з поля бою в момент розгортання кавалерійської 
атаки. Арбалети в 3-4 рази поступалися лукам у скорострільнос-
ті, яка у лучників сягала 10-12 пострілів у хвилину, але виграва-
ли у пробивній силі. Англійський довгий лук теж був здатним пря-
мим влученням пробити будь-який лицарський панцир на відста-
ні у 100 кроків. Але лучники теж не мали захисного озброєння і не 
могли вести прицільну стрільбу з моменту атаки лицарської кава-
лерії противника, а мусили втікати, ховаючись за бойовими по-
рядками своїх військ. Лише прикривши їх своїми латниками, а 
для цього довелося їх змусити прийняти бій у пішому строю (ан-
глійські королі з часів Ричарда Левине Серце добивалися суворої 
військової дисципліни, заохочуючи підлеглих власним прикладом, 
тому Едуард ІІІ та його спадкоємець Едуард Чорний принц в битві 
при Кресі 26 серпня 1346 р. теж стояли в пішому строю), англійці 
добилися ефективної стрільби на всіх етапах бою7.
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Ще до цього винахід алебарди та її різновидів (глефи з нако-
нечником у формі ножа з широким лезом та відвідними гаками; 
кузи з диском для захисту руки, якою можна було наносити ко-
лючі та рублячі удари; рунки з двома відростками у формі півмі-
сяця, фріульського списа з двома відростками-гаками, загнутими 
донизу; гізарми-бойової коси, бойових вил та бойових ціпів)8, доз- 
волив піхотинцям протистояти залізній лицарській кавалерії, яка 
монопольно панувала на полях битв, що було продемонстровано 
при Куртре 11 липня 1302 р. в так званій битві “золотих шпор”, де 
фламандська піхота завдала поразки цвіту французького лицар-
ства9, та Моргартені 15 листопада 1315 р., де швейцарська піхо-
та розгромила австрійських лицарів10. Стало зрозумілим, що піхо-
та, одягнена в захисні панцири, озброєна алебардами і вишикува-
на у кілька щільних шеренг, здатна не тільки витримати удар ли-
царської кавалерії, але й завдавати їй значні втрати. А якщо така 
піхота прикривала лучників та арбалетників, дозволяючи їм вести 
прицільну стрільбу до самого моменту зіткнення сторін, то у лицар-
ської кавалерії залишалося зовсім мало шансів на перемогу.

Поразки лицарського війська на полях Столітньої війни 
(1337-1453) привели до відновлення значення піхоти, “став від-
новлюватися баланс між кіннотою, важкою піхотою і стрільця-
ми, раніше невиправдано схилений на користь важкої кавалерії з 
конкретних соціально-економічних причин”11. 

Сприяли цьому міста, які, домігшись самоврядування, звіль-
нилися з-під опіки феодалів, а сильніші з них за сприятли-
вої кон’юнктури трансформувалися у окремі політичні одини-
ці. Намагаючись знайти вихід через скорочення витрат на утри-
мання найманих військ кондотьєрів, які заміняли відсутність ли-
царського війська, ці міста-держави вхопилися за винахід вогне-
пальної зброї, підтримуючи його та розвиваючи. 

Вже у 1326 р. флорентійська синьйорія призначила двох май-
стрів з виготовлення бомбард, а у 1331 р. бомбарди вже використо-
вувалися при облозі Чівідале12. Наступним кроком була поява ручної 
вогнепальної зброї – ручниць. У 1364 р. магістрат Перуджі доручив 
виготовити 500 ручниць довжиною не більше 8 дюймів, котрі можна 
було б утримувати однією рукою і куля яких пробивала би обладун-
ки. У 1381 р. магістрат Аусбургу вже виставив 30 стрільців з ручни-
цями, а міліція Нюрнбергу у 1388 р. мала 48 стрільців з ручницями13. 

Перші ручниці-скопітуси (scopitus) були звичайними трубка-
ми з шестом на кінці, який закінчувався ремінним кільцем, що надя-
галося на шию. Під час стрільби ручницю ставили на вилку, укріп лену 
на передній луці сідла, постріл здійснювався з допомогою запа-
леного гнота. Сильна віддача змушувала притискати зброю тиль-
ною частиною до нагрудника. Тому у Франції її називали петрі-
нал (petrinal). Вкорочені скопітуси з Перуджі дали поштовх до поя-
ви пістолетів, які як здогадувався Фрідріх Енгельс, були сконстру-
йовані у тосканському місті-комуні Пістойя14. Подальший розви-
ток скопітусів та петріналей привів до появи у Німеччині близь-
ко 1379 р. аркебузи (фр. arquebuse) – гнотової рушниці довжиною 
цівки від 1,2 до 2,4 м та калібром 12, 5-18, 5 мм. З цієї зброї куля 
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вилітала зі швидкістю до 250-300 м/с на віддаль до 250 м, проби-
ваючи будь-який доспіх наскріз з 30-35 м15. Але для того, щоби ви-
стрелили з аркебузи необхідно було спочатку від’єднати тліючий 
гніт і вкласти його до прикріпленого до пояса металевого футля-
ру з прорізами для доступу повітря. Потім з дерев’яної гільзи ви-
сипати в цівку відміряний заряд пороху, забити його шомполом в 
кінець цівки і запхнути туди пиж з волоку, щоби порох не виси-
пався. Потім треба було додати туди кулю і знову запхнути інший 
пиж, щоб куля не випала. Далі з рожка висипати на поличку тро-
хи пороху, закрити кришечку полички і знову вставити гніт в губ-
ки спускового гачка. Після довгих тренувань аркебузир витрачав 
на ці операції дві хвилини. Арбалет мав скорострільність у 4-8 ра-
зів більшу і був ефективним до 150 м, англійський лук мав скоро-
стрільність у 12-20 разів більшу. При цьому через велику віддачу 
прицільна стрільба з аркебузи була практично неможливою. 

Тому аркебуза довго не могла довести свою перевагу. Вихід 
було знайдено у залповій стрільбі, яка вимагала синхронного ви-
конання 32 операцій під час підготовки, але давала вражаючий 
ефект, вперше продемонстрований в битві при Босворті 22 серп-
ня 1485 р.16. Аркербуза швидко стала основною стрілецькою 
зброєю. Іспанський полководець Гонсало Фернандес де Кордова 
(1453-1515), програвши французам в битві при Семінарі (28 черв-
ня 1495 р.) в Калабрії, негайно переозброїв своїх стрільців аркебу-
зами з прикладом і вже 21 квітня 1503 р. при Черіньйоле в Апулії 
його аркебузири відбили всі атаки французів і швейцарців. Вже 
першим залпом по 70 шеренгах французів, які пішли в атаку, був 
вбитий конетабль Луї д’Арманьяк герцог де Немур17. Але повний 
тріум аркебузири продемонстрували при Павії 24.02.1525 р., 
коли одним пострілом виводили зі строю 2–3 противників18.

У 1521 р. іспанці вдосконалили аркебузу, сконструював-
ши мушкет. Ця рушниця довжиною цівки 1,5 м і вагою 7-9 кг, 
калібром 22-23 мм, стріляла кулями вагою 50-60 г з швидкістю 
500 м/с, що дозволяло влучати в ціль з 30-35 м, а при залповому 
вогні давало ефект на віддалі до 200-240 м. Для підготовки по-
стрілу достатньо було 28 операцій і скорострільність тренованих 
мушкетерів сягала 1 пострілу за 1 хвилину. Стрілецькі підрозділи 
почали доповнюватися мушкетерами.

Польща і Литва, як зауважив Річард Фрост, вже з кінця XV ст. 
успішно засвоювали європейські технічні новинки19. Непридатність 
шляхетського ополчення проявилась вже під час Тринадцятирічної 
війни 1454-1466 рр.20, а також у виправах в Дике поле, зокрема 
у 1497 р.21. Уряд намагався компенсувати ці недоліки організаці-
єю на східних кордонах у 1479 р. т. з. “оборони поточної”22 та залу-
ченням рот найманої піхоти, організованої за європейськими зраз-
ками. Вартість такої піхоти постійно зростала з другої половини 
XV ст., коли найдешевший воїн обходився у 5 флоринів за три міся-
ці служби23. Комплектувалася ця піхота шляхом найму, яким займа-
лися безпосередньо капітани, які командували ротами (з 143 капі-
танів, відомих за період 1454-1500 рр., 62 були шляхтичами, а 76 
– міщанами). При цьому переважна більшість найманців походила з 
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Чехії, Моравії, Сілезії та словацьких комітатів Угорщини, поступово 
поступаючись вихідцям з різних німецьких земель. Протягом XV ст. 
піші роти на 80 % були озброєні кушами (арбалетами) і тільки по 
10 % складали пікінери та павез’єри (які крім важких пік мали ве-
ликі прямокутні дерев’яні щити-павези, обтягнені тканиною, для за-
хисту від стріл). Вже з перших десятиліть ХVI ст. арбалетників поча-
ли замінювати аркебузирами24. Значною мірою саме аркебузири за-
безпечили князю Костянтину Івановичу Острозькому перемогу над 
значно чисельнішим московським військом під Оршею у 1508 р.25. 
Піхота князя Острозького шикувалася в чотири шеренги: першу за-
ймали пікінери, другу – павез’єри, третю і четверту – аркебузири.

Козацькі формації, які виникли в кінці XV ст., ще довго ви-
користовували лук (про це навіть свідчить прізвисько знаменито-
го гетьмана Петра Конашевича – Сагайдачний) та носили кольчуги 
з плоскими кільцями – байдани (звідки походить прізвисько кня-
зя Дмитра Вишневецького – Байда), але всі успіхи козацької піхо-
ти пов’язані з вогнепальною зброєю. При цьому саме у бойовому 
мистецтві козаків, які на перших фазах його розвитку зустріча-
лися майже виключно з татарсько-турецькими формаціями, дуже 
швидко відбувся перехід від аркебузи до мушкета. Військо не мало 
власної виробничої бази і комплектувало матеріальну частину за 
рахунок трофеїв, вже пізніше було налагоджено ремонт та виго-
товлення вогнепальної зброї. Основою став турецький мушкет, так 
звана яничарка (цією зброєю переозброювалися яничарські орти, 
які раніше віддавали перевагу лукам). З другої половини XVI cт. 
яничарки стали основною зброєю козацької піхоти. Цей мушкет з 
5-6–гранним прикладом, обтягненим оксамитом, мав трохи довшу 
цівку і був ефективним при залповому вогні до 300 м.26. Оцінка 
яничарок в літературі далеко не однозначна, пишуть навіть про 
прицільний вогонь яничар з далекої відстані. Мабуть варто довіри-
тися оцінці сучасника князя Криштофа Збаразького (1580-1627), 
який був послом у Стамбулі у 1622-1623 рр. і добре знався на зброї. 
Він відзначав сильну віддачу яничарки, при стрільбі не можна було 
наближати рушницю близько до обличчя, через погану якість по-
роху прицільна стрільба була взагалі неможливою, але залпи дава-
ли добрий ефект27. Козацька піхота також стріляла переважно зал-
пами, шикуючись переважно в три шеренги. Такий стрій називав-
ся “стати в батаву”28. При цьому перша шеренга, давши залп, від-
ходила назад, уступаючи місце другій, що дозволяло вести частий, 
майже безперервний, вогонь.

Коли головні битви Столітньої війни продемонстрували не-
спроможність лицарської кавалерії, навіть підсиленої сержанта-
ми – озброєними на лицарський манер коштом державної скарб-
ниці більш дисциплінованими бійцями з інших станів, які мог-
ли, відзначившись на службі, отримати статус лицаря, правите-
лі вдалися до військових реформ, метою яких було створення по-
стійних професійних військ, які би за свою службу отримували 
плату. Але утримання такого війська коштувало дуже дорого, че-
рез що його чисельність була незначною.

Так міланський герцог Філіпо Марія Віконті у 1420 р. зумів на-
брати у свою постійну гвардію (familiars of armo, famiglia ducale) 
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лише 700 латників, відбираючи туди тільки тих, хто прослужив у 
найманих військах герцогства не менше 5 років. У 1467 р. його на-
ступники довели цей контингент до 2 тисяч латників, об’єднаних 
у 11 ескадронів. За міланським прикладом неаполітанський ко-
роль Альфонс V організував постійне військо у складі 20 ескадро-
нів латників загальною чисельністю 1000 осіб. Ці ескадрони та-
кож складалися зі списів чисельністю 3 особи (латник, зброєносець 
і паж)29. Озброєння такі війська отримували за рахунок скарбни-
ці, а крім того їм платили по 4 дукати на місяць. Французький ко-
роль Карл VII у 1439 р. розпочав масштабні військові реформи, які 
відбувалися у кілька етапів. У 1445 р. було організовано 15 коро-
лівських ордонансових рот, очолених капітанами, які складалися 
з 100 лансів (lances), тобто “списів”. Кожен спис включав кінного 
латника-жандарма (home d’armes), двох кінних лучників-аршерів 
(archers) та 1-2 зброєнос ців та пажа. Вже у 1447 р. до лансе вве-
ли кутільє (coutiller) – латника з легшим обладунком ніж у жандар-
ма. Для гарнізонної служби були організовані роти малого ордо-
нанса. За англійським прикладом ордонансами 1445, 1448, 1451 
і 1460 рр. були сформовані роти франк-аршерів (піших лучників) 
з числа селян, які раз на тиждень були зобов’язані відбувати тре-
нування зі стрільби30. Слідом за королем свої ордонансові роти у 
1471 р. створив герцог Бургундії Карл Сміливий. Але ці реформи 
по суті були покликані зберегти чи продовжити існування лицар-
ського війська і не містили нічого істотно нового31. 

Війська кондотьєрів, яких наймали на службу міста-комуни, а 
за ними – і дрібніші та значні правителі, теж тільки модернізовували 
існуючу організацію лицарського війська. Кондота (угода про вій-
ськову службу) була звичайною торговельною угодою між міським 
урядом, герцогом чи іншим правителем з одного боку і капітаном-
кондотьєром з іншого боку, в якій передбачалася чисельність і склад 
загону, термін служби, розміри винагороди, права та обов’язки сто-
рін. Лансе в компаніях (ротах) кондотьєрів складався з трьох бійців: 
латника (capo lancia), зброєносця (piatta) та пажа (ragazzo). Піатта 
мали лати і озброєння як куті льє. До кінця XV ст. в лансе ввели ще 
одного зброєносця-піатта та кінного лучника. Війська кондотьєрів 
зрідка перевищували тисячу лансе. Чисельність піхоти та кавале-
рії була приблизно рівною. Угоди спочатку укладалися на 2–3 міся-
ці, з XV ст. – від 6 місяців до двох років. Капітан отримував завда-
ток, який становив третину всієї суми. Кондотьєри отримували та-
кож право на частину військової здобичі. За штурм міста чи замку 
належалася окрема плата. Полонені (за яких брали викуп) та рухоме 
майно переходило в руки кондотьєра та його загону. В середньому 
лансе отримував по 10 дукатів в місяць. У XV ст. ця плата (soldo – 
звідси термін солдати) у різні періоди у різних містах-державах ко-
ливалася від 8 до 15 дукатів. Капітани ж діставали замки і лени, а 
окремі з них самі ставали правителями32. Кондотьєри набирали свої 
компанії з вільних людей різних станів. 

Компанії кондотьєрів складалися з 100-50 лансе, а пізніше 
навіть 25 (т. з. малі компанії). З кінця XV ст. 8-10 малих ком-
паній об’єднувалися в полки (colonella) на чолі з полковниками 
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(соlonelli). Чисельність таких компаній сягала 500, 250 і 125 бій-
ців, а полків – відповідно 900-1250 бійців. Цікаво, що чисельність 
польських затяжних рот складала від 20-40 осіб у середині XV ст. 
до 150-200 осіб у XVI ст.33.

Одночасно з появою загонів кондотьєрів в містах на рубежі 
XIV-XV ст. взамін міського ополчення з’явилася професійна піхота 
(tonteria), в складі якої були арбалетники (balestrieri), лучники (arceri), 
пікінери (picehieri), павез’єри та стрільці зі скопітусів (schiopettari), 
яких замінили аркебузири. На кінець XV ст. багата Флоренція утри-
мувала 10 тис. тонтеріа, в т. ч. 7 тис. пікінерів, 1 тис. аркебузирів, 
2 тис. арбалетників, лучників і павез’єрів. У 1482 р. військо Мілану 
мало у своєму складі 233 арбалетників, 352 аркебузирів і 1250 пе-
тріналіїв. До 1490 р. Мілан повністю відмовився від арбалетників і 
замінив частину періналіїв аркебузирами34. 

Першим відомим кондотьєром був Альберто да Джусано 
(1105-1177), міланський гвельф, чия Компанія Смерті у складі 
300 піхотинців та 500-900 кінних латників вирішила долю бит-
ви при Леньяно 29 травня 1175 року. Армія імператора Фрідріха І 
Барбароси чисельністю біля 6 тисяч, в т. ч. близько 1 тисячі піхо-
тинців, рухалася в напрямку Павії. Міланці мали 1450 кавалерис-
тів та 2050 піхотинців. Їх авангард у 700 кавалеристів, був розсія-
ний Фрідріхом І і в основній битві участі не брав. Атакувавши про-
тивника, імператор розкидав їх кавалерію і кинув війська до кар-
рочо – обоз зі знаменами, який оточили в строю каре міланські пі-
хотинці. Схоже, що в цьому бою міланська піхота вперше застосу-
вала алебарду-гізарму (бойова коса). Відчайдушний опір Компанії 
Смерті дозволив решткам міланської кавалерії зібратися і нанести 
удар в спину імперським військам. Міланські кавалеристи проби-
лися до почту Фрідріха І, збили з коней його прапороносця і самого 
імператора. Вважаючи, що Фрідріх І загинув, імперська армія від-
ступила до Павії, куди через кілька днів прибув і поранений імпе-
ратор, якого переможці не відшукали на полі бою35. 

В Італію потягнулися німецькі та англійські шукачі пригод зі 
своїми сформованими загонами, часто змінюючи своїх господарів і 
воюючи проти тих, кому раніше служили. Найбільш відомим з них 
був англійський лицар Джон Хоквуд (Джованні Акуто, аку то – кру-
тий) (бл. 1320/1323-1394), який на першому етапі Столітньої ві-
йни командував в англійському війську Білою компанією, а потім 
був кондотьєром на службі у Неаполітанського королівства, папи 
та Флоренції. Великі кондотьєри Раймонд Кардона (+ після 1325), 
Каструччо Кастракані (1281-1328), Альберіно да Барбіано (1348-
1409), Браччо да Монтоне (1368-1424), Муціо Аттендоло (1369-
1424) та його син Францеско Сфорца (1401-1466), Еразмо да Нарні 
Гаттамелата (тобто улеслива кішка) (1370-1443), Ніколо Піччініно 
(1386-1444), Франческо да Карманьйола (1390-1432), Бартоломео 
Коллеоне (1400-1475), Діомедо Караффа (1406-1487), Сіджізмондо 
Пандольфо Малатеста (1417-1468), Орсо дель Орсіні (+ 1479), Прос-
перо Колонна (1452-1523) та Етторе Ф’єрамоска (1476-1515) похо-
дили з різноманітних верств, добилися почестей, слави, багатства, 
деякі стали герцогами, іншим спорудили величні монументи36. 
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Франческо Сфорца, внук простого селянина, який став мі-
ланським герцогом, одним з перших оцінив достоїнства вогне-
пальної зброї: його артилерія при штурмі П’яченци у 1448 р. впер-
ше в Італії зіграла вирішальну роль37, а дим від стрільби скопі-
таріїв повністю закрив поле битви при Караваджо 14 вересня 
1448 р., заважаючи орієнтуватися бійцям з обох сторін38. 

Бартоломео Коллеоне вперше застосував артилерію в польо-
вій битві39. Орсо дель Орсіні в трактаті “Del governo et exercitio della 
militia” (1476) та Діомедо Караффа в трактаті “Ammaestrimenti 
militare” (виданий у Неаполі в 1608 р.) підкреслили роль артиле-
рії та вогнепальної зброї у всіх видах боїв. Просперо Колонна за-
провадив нову організаційну структуру – коронелію (бригаду) у 
складі 15 рот загальною чисельністю 2900 солдатів. Дві короне-
лії складали баталію, яка залишалася найвищим з’єднанням в іс-
панській армії до 1534 р. В німецьких землях з 1486 р. виникла 
спеціальна формація найманої піхоти – ландскнехти. Полк (регі-
мент) ландскнехтів складався з 10-18 рот (фенлейнів), очолених 
гауптманами (капітанами), чисельністю по 300-500 осіб. 

У 1536 р. король Карл V видав генуезький ордонанс, який вво-
див замість баталій і коронелій – терцію (tercio) чисельністю солдатів 
у складі 12 рот. Десять рот пікінерів мали у своєму складі по 3 офі-
цери, 8 унтер-офіцерів, 219 пікінерів (половина з яких була без об-
ладунків) і 20 мушкетерів. Дві роти аркебузирів мали по 3 офіцери, 
8 унтер-офіцерів, 224 аркебузирів та 15 мушкетерів. Всього в терції з 
командиром було 3001 чол., в т. ч. офіцерів – 37, унтер-офіцерів – 96, 
пікінерів – 2190, аркебузирів – 448, мушкетерів – 23040.

Зрозуміло, що аркебузири та мушкетери, як і арбалетники і 
лучники, потребували захисту від кавалерійських атак, при на-
ближенні лінійної кавалерії вони ховалися за пікінерами. Пікінери 
залишалися основною силою і під час атак піхоти. На той час до-
вга піка пікінерів вважалася королевою бою41. 

У 1570 р. італійський офіцер на іспанській службі Доменіко 
Моро запропонував скоротити пікінерів до однієї третини, а для 
терції застосовувати стрій у шість шеренг42. Чисельність рот по-
чала скорочуватися за рахунок пікінерів. Так у 1573 р. роти налі-
чували бл. 200 чол., у 1594 р. – до 100 осіб43. До кінця XVI ст. тер-
ції налічували 1500-1800 солдатів, причому доля аркебузирів та 
мушкетерів постійно зростала.

Моріц Оранський (1567-1625), який відібрав пальму першо-
сті у іспанської армії, вдосконалив цю структуру. Він ставив вій-
ська в шаховому порядку, ставлячи поряд пікінерів та мушкете-
рів і кавалерію, яка поступово полегшувала свої обладунки і по-
збулася ударного спису. Бойові порядки складалися з трьох ліній: 
в першій лінії мушкетери з пікінерами (пікінери в центрі, муш-
кетери на флангах), за ними на віддалі 100-150 кроків в другій 
лінії були присутні і кавалерійські підрозділи. Третя лінія, також 
змішана, знаходилася на віддалі 250-300 кроків від другої лінії. 
Його полки чисельністю 800-1000 чол. складалися з 10-16 рот по 
70-100 чол., причому число мушкетерів та пікінерів було рівним. 
В нідерландській армії був ще введений такий підрозділ як пів 
полк в складі 250 пікінерів і 250 мушкетерів44. 
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Шведський король Густав ІІ Адольф (1594-1632) розробив 
цілу систему територіального комплектування і утримання армії 
та її бойової підготовки, значно скоротивши наймані континген-
ти, замінивши їх підготовленими рекрутами з шведських земель 
та земель, підлеглих Швеції. Він далі розвинув систему своїх по-
передників. Його полки налічували 1300-1400 осіб, спершу пікі-
нери складали одну третину, поступово зовсім поступаючись міс-
цем мушкетерам. Мушкетери займали бойовий стрій у три ше-
ренги. Вони за необхідності прикривалися кавалерією. З’явилася 
також полкова артилерія. Півполки (батальйони) отримали по дві 
гармати. Бойові порядки формувалися у дві лінії45. 

Польща намагалася не відставати від рівня європейських ар-
мій. У 1531 р. в піхотних ротах аркебузири складали біля 75% 
складу, решту порівну ділили пікінери та алебардисти. Через брак 
коштів і опір сеймів постійне військо нарощувалося дуже повіль-
но. У 1563 р. було створено т. з. кварцярне військо, яке утримува-
лося від чверті (кварти) доходів з королівщин (територій, які пла-
тили податки безпосередньо в коронний скарб). Це військо налі-
чувало всього 3 тис. кінноти і 1 тис. піхоти46. Кварцярна піхота 
мала роти по 200 осіб, які ділилися на почети по 20 осіб, очолені 
товаришами, шеренговці, яких звалися пахолками або драбами.

У 1578 р. була створена вибранецька піхота, яка комплек-
тувалася і утримувалася за принципом 1 піхотинець від 20 ла-
нів королівської землі47. Вибранці були мушкетерами, які прохо-
дили щорічний 3-місячний вишкіл. Десятники були озброєні але-
бардами. Вибранецькі роти у 1580 р. включали трьох офіцерів 
(ротмістра, поручика і хорунжого), барабанщика, 26 десятників-
алебардистів і 236 мушкетерів. Але їх було небагато, всього біля 
3 тис. вибранців в короні і біля 1 тис. у великому князівстві. Під 
Псков у 1581 р. прибуло 12 рот вибранців чисельністю 1878 осіб48. 

Крім кварцяного війська та вибранецької піхоти в польсько-
му війську були ще наймані угорські гайдуцькі роти чисельністю 
по 100 осіб, та німецькі роти жолжаків, чисельністю 400 осіб, се-
ред яких крім мушкетерів були і пікінери49. Піші регіменти нара-
ховували різне число рот. Перший такий регімент був сформова-
ний у 1576 р. і налічував 600 жовнірів.

Рання структура козацького війська невідома. Перші відо-
мі козацькі походи проти татар у 1489 р. під командуванням 
київського воєводи Єжі Паца та у 1508 р. під командуванням 
черкаського старости Сенка Полозовича були кінними50. Той же 
Сенко Полозович з Христофором Кмітичем у 1523 р. з наказу ко-
роля Сигізмунда Старого зібрали до двох тисяч козаків, з якими 
обороняли дніпровські переправи, але це військо розійшлося так 
і не отримавши обіцяної платні51. Остап Дашкович, який з допо-
могою козаків успішно воював з ординцями, у 1532 р. вперше 
поставив питання про організацію постійного козацького війська 
чисельністю 2 тис. піхоти, 500 осіб. кінноти та військової флоти-
лії для захисту дніпровських перевозів52. 
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Перший козацький реєстр був організований 5 червня 
1572 р. згідно універсалу короля Зигмунта Августа руському во-
єводі Юрію Язловецькому, якому доручалося набрати „певний 
почет” чисельністю 300 козаків, який мав очолити подільський 
шляхтич Ян Бадовський, що підпорядковувався безпосередньо 
коронному гетьманові53. Козаки, взяті до реєстру, мали отриму-
вати плату 2-3 польських злотих і сукно на кафтан54, їм дозволя-
лося тримати у своїх домах вільний шинк (продаж горілки, меду 
і пива), не платити податків та чиншів. Вони звільнялися з-під 
юридикції королівських чиновників і підлягали регіментарю ре-
єстру55. Козацькі реєстри складали: 300 осіб (1572), 500 (1578), 
1000 (1590, 1617), 3000 (1619), 5000 (1624), 6000 (1625, 1630), 
7000 (1634), 6000 (1637) і 40 тис. (1649)56. 

Реальна кількість козаків завжди була більшою за реєстри. 
У 1574 р. гетьман Іван Свірговський привів у Молдову військо з 
1400 козаків, які були організовані у 10 сотень та два загони по 
дві сотні57. У 1577 р. гетьман Шах для походу у Молдову зібрав 6 
сотень, залишивши три сотні на Січі. Його військо, яке з Іваном 
Підковою вступило в Молдову, налічувало 1200 козаків58. У вересні 
1578 р. в ході реформ короля Стефана Баторія було створено пер-
ший козацький полк чисельністю 500 козаків, які мали отримува-
ти за свою службу по 15 злотих. За королівським універсалом від 
17 травня 1579 р. цей полк мав бути у підпорядкуванні черкась-
кого старости князя Михайла Вишневецького (як dux supremus). 
Безпосереднім командиром полку (superintendens) призначався 
Ян Оришовський, при якому мала бути особиста рота чисельністю 
30 козаків59. У гетьмана Криштофа Косинського під П’яткою 2 лю-
того 1593 р. було 5 тисяч козаків з 26 гарматами60. Григорій Лобода 
у жовтні 1593 р. привів під Київ 4 тисячі козаків61. Найбільше чис-
ло козаків були при об’єднанні сил Г. Лободи та С. Наливайка перед 
походом у Молдову в жовтні 1594 р. – 12 тисяч62.

У війську гетьмана Андрія Наливайка63, яке у 1612-1614 рр. пе-
ребувало на Смоленщині, підтримуючи претензії королевича Вла-
дис лава на царський престол, були полки Наливайка, Бориспільця, 
Сидорки, Фастівця, Трохимовича та Довгаля у складі яких було по 
п’ять сотень осіб. Чисельність самих сотень сягала до 150-200 козаків. 
Так, за оцінкою сотника Федора Бута у полках Наливайка і Сидорки 
разом було півтори тисячі козаків, не рахуючи пахолків-джур64. У 
полках Трохимовича та Довгаля було по 700 козаків65.

В похід на Москву з гетьманом П. Конашевичем-Сагайдач ним 
у 1618 р. виступило не менше 12 тис. козаків, ще 3-4 тис. були у вій-
ську королевича Владислава і не менше 1 тис. залишалося на Січі 
і в прикордонних містах66. Полки, які були в складі війська гетьма-
на П. Конашевича-Сагайдачного, складалися переважно з 5 сотень 
(рот), чисельність яких (без пахолків) завжди була більше 100 чол. 
Так полк Ждана Конші налічував 607 чосіб. За пізнішим недатова-
ним реєстром війська гетьмана Сагайдачного в складі полків налі-
чувалося 1200–2330 козаків (гетьманський полк – 1560, Михайла 
Дорошенка – 1450, Теморовського – 1200, Курила – 1407, Богдана 
Конші – 1360, Мартина Пневського – 1400, Андрія [Наливайка?] – 
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2330, Захариновського – 1360, Вошивого – 1160, Бонькового – 1200, 
Версуновського – 1430, пушкарів та візників – 45167. 

Гетьман Яків Неродич-Бородавка зібрав у 1621 р. майже 
50 тис. козаків, з яких 40 тис. вирушило у похід68. Реєстр війська 
під Хотином налічував 41520 осіб69.

Детальніше структуру козацького війська можна охаракте-
ризувати на основі реєстру 1601 р. Все військо складалося з чоти-
рьох 5-сотенних полків по 500 козаків і мало артилерію з 20 гар-
мат. Полк ділився на два відділи, очолені осавулами. При полков-
никові були обозний, писар, хорунжий, сурмач, литаврщик і тру-
бач. Сотні ділилися на курені по 10-12 козаків. Плата гетьмана 
складала 120 злотих. Войсковий обозний і войсковий писар отри-
мували рівну плату з полковниками70. Тут варто зауважити, що 
реєстр складався після реабілітації війська, формально ліквідова-
ного по розгрому повстання Северина Наливайка. За таких умов 
реальна чисельність сотень очевидно була більшою. Ті козаки, які 
не потрапили безпосередньо в реєстр, рахувалися пахолками.

Отже можна вважати, що за чисельністю сотні (роти) ко-
зацької піхоти були приблизно рівні вибранецьким, перевищу-
вали угорські роти, але поступалися німецьким жолдацьким ро-
там польського війська. За своїм озброєнням козацька піхота теж 
була схожою з вибранецькою. Це були мушкетери, які подібно до 
шведів армії Густава ІІ Адольфа, в бойових порядках шикувалися 
в три лінії і вели залповий вогонь. Але цим мушкетерам не виста-
чало шведських рейтарів, здатних прикрити їх від атак кавале-
рії противника. Через те, зустрічаючись з противником, в рядах 
якого була важка кавалерія, козацькі війська протягом всього пе-
ріоду XVI – першої половини XVII ст. прикривалися вагенбургом, 
іноді підсиленим польовими укріпленнями. За такої тактики до-
сягнути загального успіху вдавалося лише за умови використан-
ня допущених противником помилок або за відсутності в остан-
нього артилерії. За інших умов, як це мало місце, наприклад, при 
Солониці 16–28 травня 1596 р., де бл. 8 тис. козаків не встояли 
перед 2,5 тис. військом (переважно важкої кавалерії) коронного 
гетьмана С. Жолкєвського, наступ якого підсилила важка арти-
лерія71, козаки не досягали військового успіху. В польових укрі-
пленнях, як це мало місце під Хотином (4-29 вересня 1621 р.)72, 
чи за відсутності у противника важкої кавалерії, якій легка ко-
зацька кавалерія не могла протистояти, як у Московському похо-
ді 1618 р.73, козацька піхота зарекомендувала себе якнайкраще. 

Це ж саме стосується участі козаків у Тридцятирічній війні 
у складі імперської та французької армії. У битві при Білій Горі 
8 листопада 1620 р., перебуваючи на правому фланзі імперських 
військ в складі корпусу фельдмаршала Й.Ц. Тіллі (1559-1632), 400 
козаків-мушкетерів в результаті довгого залпового вогню відігна-
ли 2 тис. гусарів протестантського війська74. При цьому козацькі 
мушкетери були надійно прикриті важкою кавалерією.

Отже, козацька піхота за своїм озброєнням, структурою, орга-
нізацією та бойовими можливостями відповідала кращим тогочас-
ним європейським зразкам. Але відсутність відповідної матеріаль-
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ної бази, яка не дозволяла козацькому війську мати такого ж рів-
ня кавалерію та артилерію, не дозволяла використати цей фактор 
повною мірою в боротьбі з таким противником, як польське вій-
сько. В той же час цієї переваги цілком вистачало в протистоян-
ні з кримським чи московськими військами, а при підсиленні бо-
йових порядків польовими укріпленнями – і проти турецької армії. 
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