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БИТВА ПІД БЕРЕСТЕЧКОМ 
 

Національно-визвольна революція українського народу 1648–
1676 рр. стала переломниметапом у багатовіковій історії України. За своїм 
характером ця революція була по суті однією з перших національних 
революцій у Європі на початку нового часу. Її головними рушійними 
силами виступало козацтво, селянство, міщанство, значна частина 
православної та української шляхти, що зазнавали утисків від польських 
магнатів, шляхтичів та урядовців. 

На долю українського народу припало чимало випробувань. 
Прагнення до незалежності, цілісності і самобутності власної держави, 
притаманне українцям на протязі багатьох століть. І сьогодні Україна 
відстоює свої права за незалежність. Ось чому на сьогоднішній день є 
актуальна тема Національно-визвольної революції під проводом Богдана 

http://frgf.utmn.ru/mag/22/47
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Хмельницького, а саме битви під Берестечком 1651 р. 
Національно-визвольна революція (1648–1657 рр.) була викликана 

низкою причин: 1) національними, 2) соціальними, 3) релігійними 
утисками українського народу з боку польської шляхти. 

Ставши гетьманом Б. Хмельницький зумів підняти повстання на 
Січі.Вдалий наступ козацького війська, сприяв військовий союз Богдана 
Хмельницького з Іслам-Гіреєм. Після успішних перемог Хмельницький 
укладає перемир’я під Замостям 1649 р. Проте невдовзі військова компанія 
розпочинається знову. 

Влітку 1651 р. між Україною і Польщею розпочалися бойові дії. 
Вирішальна битва відбулася на кордоні Галичини і Волині. Битва під 
Берестечком була одна із найбільших та найважливіших бойових зіткнень 
за всю Національно-визвольну революцію. 

На початку червня 1651 р. 150-тисячна польська й 100-тисячна 
українські армії зустрілися під Берестечком [1, c. 201]. Український табір 
зупинився занадто близько від польських позицій, розташуватись на більш 
віддалені позиції козакам заважала розташована у тилу заболочена 
Пляшівка. Таке розташування для українців було невдалим, бо позбавляло 
їхнє військо можливості маневрувати на полі бою, особливо на його 
правому фланзі. У разі атаки ворога на цей фланг перекривався шлях 
підходу до нього татарській кінноті, яка у разі чого могла б надати 
основному козацькому війську істотну підтримку. Руху в тилу козацького 
війська також заважав болотистий берег Пляшівки [6, с. 77]. 
Борисенко В. Й. зазначає, що табір мав форму квадрата довжиною і 
шириною 7 верст. За три версти від нього стали 50 тис. татар Іслам-Гірея. 
Битва розпочалась 18 червня з традиційних лицарських поєдинків і 
невеликих сутичок [1, c. 201]. 19 червня козацьке військо й татари пішли у 
рішучий наступ Українське військо в ході битви знищило 7 тисяч 
польських кінників, захопило 28 польських хоругв [6, c. 123]. 

Розпал битви припав на 30 червня з самого ранку був густий туман 
який укрив поля під Берестечком.У білій імлі на відстані списа люди не 
бачили один одного. Обидві армії готувались до вирішального бою. Ян 
Казимир вів свою армію з табору, залишивши в ньому лише невелику 
частину польської піхоти та челядь, виставивши догори гусарські списи з 
червоними стрічками, щоб створити враження наявності в нього 
численних резервів. Мости через Стир король наказав знищити, 
відтинаючи таким чином шляхті дорогу до відступу [7, c. 75]. 

Коли ранковий туман розсіюється, обидві армії постають у всій 
пишноті, і, як пише французький історик Шевальє, «ця мить нагадувала 
завісу, яка, піднімаючись, відкриває театральну панораму». Татари з 
невеличким загоном силістрійських турків розташувалися проти поляків 
ліворуч у вигляді півмісяця, а козаки стали проти флангу Калиновського. 
Особливо жахала важка кіннота – польські гусари, одягнені в зброю, і з 
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крилами за спиною з орлиних пір’їн. Татари, ще не вступаючи у 
вирішальний бій, вже злякалися! Морально битва була ними програна [6]. 
Зіткнення противників було страшним. За свідченнями учасника 
Берестейської битви А. М’ясковського, «півгодини все було у вогні, не 
було нічогочути лише гук… з ручної стрільби і гармат, так що ми вже 
думали, що ніхто звідтіля не повернеться». В такий критичний момент все 
могла вирішити стрімка атака татар. Але Іслам-Гірей зраджує козаків і 
тікає з поля бою [4, с. 159]. 

За однією із версій, щоб заспокоїти татар, Хмельницький із писарем 
І. Виговським подалися до ханського табору і наздогнали хана поблизу 
містечка Ямпіль, до якого від поля битви майже 90 км. При цьому хан 
затримує і забирає Хмельницького із собою. Козаки залишилися в таборі 
без проводу. Досі достеменно невідома причина втечі татар. Згідно 
досліджень М. Грушевського Хмельницького татари не силували, він 
полишив поле битви за власного бажання. У війську розпочинається 
паніка, будучи дезорієнтованими і немаючи між собою злагодженості 
військо не могло дати відсіч польській армії які активно наступали. 

М. Грушевський наводить іще одне пояснення: хан не був 
зацікавлений у перемозі чи то Польщі, чи то козаків, оскільки переконлива 
перемога будь-якої з сторін була б негативним результатом для татар  
[2, с. 4]. 

Атмосфера у козацькому таборі, де західну його частину займала 
чернь, а центральну і східну – козаки, була доволі напруженою. 
Відсутність Богдана Хмельницького загострювала в таборі суперечності, 
що існували між селянами, ремісниками, рядовими козаками, з одного 
боку та козацькою старшиною і дрібними шляхтичами – з іншого. Козацькі 
полковники, рахуючись в основному з козаками, не звертали уваги на 
чернь, а та, у свою чергу, не довіряючи козацькій старшині й очікуючи її 
відходу з табору, пильно за нею стежила. Всередині українського табору 
почав поширюватися розбрат, загальне недовір’я один до одного, страх та 
паніка [5,с. 95]. 

Як зазначає історик Борисенко: «Поляки впритул наблизились до 
козацького табору, артилерія обстрілювала його з боку Пляшівки майже 
безупинно. Рада старшини вирішила вивести військо з оточення й 
відступити разом із усім табором» [1, с. 202]. 

Відхід з ворожого кільця очолив Іван Богун. Вранці кіннота почала 
виходи з оточення. Вдарила польська артилерія пішли в атаку драгуни. 
Частина козацьких полків організовано відійшли на схід. Але багато 
козаків і селян потрапляли в оточення окремими загонами і мужньо 
оборонялися. На полі бою і в околицях Берестечка загинуло близько 50 
тис. козаків [3, c. 5]. 

Поляки не зважилися продовжити війну й розпочали переговори. 
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Внаслідок битви Хмельницький був змушений прийняти (Білоцерківський 
мирний договір), підписаний під Білою Церквою 28 вересня 1651 р. За цим 
договором число реєстрового війська зменшувалось до 20.000, козацьку 
територію обмежено тільки до Київського воєводства, шляхті повернуто її 
давні володіння, а селяни мали повернутися на панщину. 

Намагання Б. Хмельницького стабілізувати становище (виключення з 
реєстру 8 тис. козаків, надіслання таємних універсалів мешканцям 
Брацлавщини з проханням терпляче «зносити підданство панам» й 
обіцянкою «зняти з них це ярмо» та ін.) успіху не мали. Поява на початку 
березня 1652 р. на Лівобережжі підрозділів польської армії викликала тут 
новий спалах боротьби. Розпочалося масове переселення мешканців 
Чернігівського воєводства на територію Миргородщини, Полтавщини, 
Гадяччини та Московії [3, с. 172]. 

Однак битва під Берестечком не стала завершенням війни. 
Білоцерківський договір, який так і не був затверджений сеймом, не тривав 
і року, а 2 червня 1652 року відбулась нищівна для польського війська 
Битва під Батогом. 

Отже, можна зробити такі висновки, що  битва під Берестечком 
вилилась в негативні наслідки для українського народу. Козаки знову 
пристали на не вигідні для них умови. Але все ж незважаючи на численні 
втрати в ході битви та обмеження автономії. Польсько-литовська армія не 
змогла забрати найдорожче що було в українців – це дух свободи та любов 
до своєї землі. Який з покоління в покоління передається на ментальному 
рівні. В цьому і є наша особливість, щоб не довелось українському 
народові пережити, ми завжди будемо відстоювати свої права та  прагнути 
до своєї незалежності. 
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