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Переклад та на основі науково-популярної літератури 

Максим Кривоніс 
 

Герой Освободительной войны украинского народа 
против гнета магнатско-шляхской Речи Посполитой 1648-
1654 гг. Максим Кривонос родился около 1600 г. Об этом 
косвенно свидетельствует тот факт, что во время войны его 
сын (Кривоносенко) был уже в зрелом возрасте.  
В первой половине 1649 г. сын М. Кривоноса некоторое 
время занимал важную должность остропольского 
полковника и в таком ранге переписывался с Богданом 
Хмельницким. Несколько позже он был паволотским 
сотником, а в начале 1650 г. он назван среди полковников, 
охранявших Подолье от возможного нападения польско-
шляхских войск. 

Точные данные о месте рождения и социальном 
происхождении М. Кривоноса отсутствуют. Анализ 
известных сегодня источников дает основания решительно 
отрицать тезис известного украинского историка 
государственной школы В. Липинского, который отстаивал 
шотландское происхождение М. Кривоноса, и именно в 
этом видел корни его якобы деструктивной политики. Весть 
о шотландском происхождении Кривоноса была взята им из 
малодостоверной немецкой брошюры 1649 г., написанной 
неизвестным немецким офицером, бывшим на службе Речи 
Посполитой. Этот автор освещал историю начального этапа 
Освободительной войны поверхностно, с грубыми 
ошибками, нередко пользовался непроверенными слухами, 
происходившими из лагеря карателей. Вышеупомянутое 
сообщение о происхождении Кривоноса могло быть, на наш 
взгляд, отголоском слухов о службе Кривоноса в Западной 
Европе в годы Тридцатилетней войны.  
Возможно, именно поэтому источники не упоминают его 
деятельность до 1647 г., даже во время социальных 
конфликтов 20-30 гг. XVII в. в Украине. Однако уже в 1648 
г. М. Кривонос выступает как один из руководителей 
Освободительной войны как авторитетный и опытный 
полководец. 

Социальное происхождение Кривоноса точно 
определить не удается. Источники, как правило, очень 
вскользь затрагивают этот вопрос, а поскольку они, к тому 
же, в основном создавались в среде католической элиты, то 
к их показаниям нужно подходить с особой осторожностью. 
Так, в этих источниках обычно называли человеком 
"низкого" происхождения каждого повстанца, даже тогда, 
когда тот несомненно принадлежал к шляхтичам, как, 
например, Даниил Нечай или Иван и Даниил Выговские. 
Правда, и сам Б. Хмельницкий в письме к А. Киселю от 23. 
VIII. 1648 г. называет М. Кривоноса "простаком", но это 
письмо было вызвано некоторыми обстоятельствами 
сложной дипломатической борьбы гетмана, когда он для 
отвода глаз должен был отмежеваться от действий своего 
полковника. Следовательно, этому известии тоже не стоит 
особо доверять. Таким образом, тезис о крестьянском, 
мещанском или казацком происхождении Кривоноса 
недостаточно обоснован. В то же время следует обратить 
внимание на то, что в XVI в. на Подляшье ("Дорогочинская 
земля") проживал род украинской православной шляхты 

Герой Визвольної війни українського народу проти 
гніту магнатсько-шляхетської Речі Посполитої 1648-1654 
рр. Максим Кривоніс народився близько 1600 р. Про це 
опосередковано свідчить той факт, що під час війни його 
син (Кривоносенко) був вже у зрілому віці. В першій 
половині 1649 р. син М. Кривоноса певний час перебував 
на важливій посаді остропільського полковника і в 
такому ранзі листувався з Богданом Хмельницьким. 
Дещо пізніше він був паволоцьким сотником, а на 
початку 1650 р. його названо серед полковників, які 
охороняли Поділля від можливого нападу польсько-
шляхських військ. 

Точні дані про місце народження і соціальне 
походження М. Кривоноса відсутні. Аналіз відомих на 
сьогодні джерел дає підстави рішуче заперечити тезу 
відомого українського історика державницької школи В. 
Липинського, котрий обстоював шотландське 
походження М. Кривоноса, і саме у цьому вбачав корені 
його нібито деструктивної політики. Звістка про 
шотландське походження Кривоноса була запозичена 
ним з малодостовірної німецької брошури 1649 р., 
написаної невідомим німецьким офіцером, який був на 
службі Речі Посполитої. Цей автор висвітлював історію 
початкового етапу Визвольної війни поверхово, з 
грубими помилками, нерідко користувався 
неперевіреними чутками, що походили з табору 
карателів. Вищезгадане повідомлення про походження 
М. Кривоноса могло бути, на наш погляд, відголоском 
чуток про службу М. Кривоноса у Західній Європі в роки 
Тридцятилітньої війни. Можливо, саме тому джерела не 
згадують про його діяльність до 1647 р., навіть під час 
соціальних конфліктів 20—30 рр. XVII ст. на Україні. 
Проте вже у 1648 р. М. Кривоніс виступає як один з 
керівників Визвольної війни, як авторитетний і 
досвідчений полководець. 

Соціальне походження М. Кривоноса точно 
визначити не вдається. Джерела, як правило, дуже 
побіжно торкаються цього питання, а оскільки вони, до 
того ж, в основному ствбрювалися у середовищі 
католицької еліти, то до їхніх свідчень треба підходити з 
особливою обережністю. Так, у цих джерелах звичайно 
називали людиною "низького" походження кожного 
повстанця, навіть і тоді, коли той безсумнівно належав до 
шляхтичів, як наприклад Данило Нечай або Іван і Данило 
Виговські. Щоправда, і сам Б. Хмельницький в листі до 
А. Киселя від 23.VIII. 1648 р. називає М. Кривоноса 
"простаком", але цей лист був викликаний деякими 
обставинами складної дипломатичної боротьби гетьмана, 
коли він про людське око мусив відмежуватися від дій 
свого полковника. Отже, цій звістці також не варто 
особливо довіряти. Таким чином, теза про селянське, 
міщанське або козацьке походження Кривоноса 
недостатньо обґрунтована. Водночас варто звернути 
увагу на те, що у XVI ст. на Підляшші ("Дорогочинська 
земля") мешкав рід української православної шляхти 
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Кривоносов. Если подтвердится, что герой 
Освободительной войны происходит из него, отпадает 
версия о том, что фамилия Кривоноса образовалась от 
прозвища. Заметим, что в украинских народных думах, 
польской публицистике XVII ст. нередко обыгрывались 
фамилии героев Освободительной войны. Достаточно 
вспомнить, что фамилия Хмельницкий авторами дум и 
песен была превращена в "Хмель" ("Не тот ли Хмель, что по 
шесту вьется, не тот ли Хмель, что с ляхами бьется"). Так же 
и Кривоноса называли "Перебийносом". Польско-шляхские 
публицисты довольно злобно каламбурили по этому поводу. 
Так, польский анонимный автор в своем пасквиле-открытке 
"Значный казак Криво нос" (Краков; 1648 г.) откровенно 
издевался над якобы огромным и кривым носом казацкого 
полковника. Кстати, там же была помещена карикатура на 
Кривоноса. Это единственное прижизненное изображение 
казацкого полковника вряд ли передает реальные черты его 
лица. 

Трудно установить место рождения Н. Кривоноса. 
Одни историки считают родиной казацкого полковника 
Житомирщину, другие – г. Остриг на Волыни, третьи – 
Могилев-Подольский, четвертые – Приднепровье. Мы 
разделяем точку зрения тех исследователей, по мнению 
которых Кривонос происходил из города Ольшана 
Черкасской области. В пользу этого говорит и то, что в 
украинской народной думе "Хмельницкий и Барабаш" М. 
Кривонос называется "Максимом Олшанским", то есть 
Ольшанским. Этот фольклорный источник подтверждает и 
тот факт, что Кривонос возглавлял именно черкасский полк, 
на территории которого находилась Ольшана. Ведь, как 
известно, полковники повстанцев за незначительными 
исключениями возглавляли полки, которые формировались 
в их родных краях. 

Уже в самом начале Освободительной войны Кривонос 
был одной из наиболее знатных и заметных фигур среди 
повстанцев. Об этом свидетельствует, в частности, его роль 
в Жовтоводском и Корсунском сражениях. Так, под 
Желтыми Водами оказалось, что лагерь Стефана Потоцкого 
невозможно взять за неимением у повстанцев артиллерии. К 
тому же, ордынцы начали сетовать на обременительность 
осады. Тогда было решено начать переговоры. Польские 
войска, рассчитывая выиграть время до подхода своих 
главных сил, согласились наконец отдать повстанцам свои 
пушки при условии, что взамен они получат в качестве 
заложников двух казацких старшин из самых выдающихся. 
К карателям тогда согласились пойти "Кривонос и Крыса из 
Крылова", как показал анонимный участник карательной 
поездки. Конечно, повстанцы не могли после этого вести 
наступление на лагерь поляков, потому что оба заложника 
были бы немедленно казнены. Однако и Михаил Крыса и 
Максим Кривонос проявили острый ум, хитрость и отвагу. 
Воспользовавшись незначительной схваткой, Криса убежал 
в свой лагерь. Тогда М. Кривонос, по свидетельству уже 
упоминавшегося мемуариста, решил воспользоваться 
растерянностью карателей. Поскольку небольшой отряд 
повстанцев снова начал дергать телеги, Кривонос 
предложил полякам свои "услуги", сказав: "Дайте скорее 

Кривоносів. Якщо підтвердиться, що герой Визвольної 
війни походить з нього, відпадає версія про те, що 
прізвище Кривоноса утворилося від прізвиська. 
Зауважимо, що в українських народних думах, польській 
публіцистиці XVII ст. нерідко обігравалися прізвища 
героїв Визвольної війни. Досить згадати, що прізвище 
Хмельницький авторами дум та пісень було перетворене 
в "Хміль" ("Чи не той то Хміль, що по тичині в’ється, чи 
не той то Хміль, що з ляхами б'ється"). Так само і 
Кривоноса називали "Перебийносом". Польсько-
шляхетські публіцисти досить злостиво каламбурили з 
цього приводу. Так, польський анонімний автор у своєму 
пасквілі-листівці "Значний козак Криво ніс" (Краків; 
1648 р.) відверто знущався над нібито величезним і 
кривим носом козацького полковника. До речі, там же 
було вміщено карикатуру на Кривоноса. Це єдине 
прижиттєве зображення козацького полковника навряд 
чи передає реальні риси його обличчя.  

Важко встановити також місце народження М. 
Кривоноса. Одні історики вважають батьківщиною 
козацького полковника Житомирщину, другі — м. Остріг 
на Волині, треті — Могилів-Подільський, четверті — 
Наддніпрянщину. Ми поділяємо точку зору тих 
дослідників, на думку яких М. Кривоніс походив з міста 
Вільшаної на Черкащині. На користь цього говорить і те, 
шо в українській народній думі "Хмельницький та 
Барабаш" М. Кривонос зветься "Максимом 
Олшанським", тобто Вільшанським. Це фольклорне 
джерело підтверджує і той факт, що М. Кривоніс 
очолював саме черкаський полк, на території якого 
знаходилася Вільшана. Адже, як відомо, полковники 
повстанців за незначними винятками очолювали ті 
полки, які формувалися в їх рідних краях. 

Вже на самому початку Визвольної війни Кривоніс 
був однією з найбільш авторитетних та помітних фігур 
серед повстанців. Про це свідчить, зокрема, його роль у 
Жовтоводській та Корсунській битвах. Так, під Жовтими 
Водами виявилося, що табір Стефана Потоцького 
неможливо взяти через брак у повстанців артилерії. До 
того ж, ординці почали нарікати на обтяжливість облоги. 
Тоді було вирішено розпочати переговори. Польські 
війська, розраховуючи виграти час до підходу своїх 
головних сил, погодилися нарешті віддати повстанцям 
свої гармати за умови, шо взамін вони отримають як 
заложників двох козацьких старшин з числа 
найвизначніших. До карателів тоді погодилися піти 
"Кривонос та Криса з Крилова", як засвідчив анонімний 
учасник каральної виправи. Звичайно, повстанці не 
могли після цього вести наступ на табір поляків, бо 
обидва заложники були б негайно страчені. Однак і 
Михайло Криса і Максим Кривоніс виявили гострий 
розум, хитрість і відвагу. Скориставшись незначною 
сутичкою, Криса втік до свого табору. Тоді М. Кривоніс, 
за свідченням вже згадуваного мемуариста, вирішив 
скористатися з розгубленості карателів. Оскільки 
невеликий загін повстанців знову почав шарпати вози, 
Кривоніс запропонував полякам свої "послуги", 
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лошадь, дайте комошины (?)! Конечно, увидите, как убью 
которого!" Увидев Кривоноса на коне, казаки бросились 
врассыпную, а полковник, притворяясь погоней, отдалился 
от вражеского лагеря и оказался среди своих.  
В час ночи карательное войско Стефана Потоцкого 
двинулось на Чигирин, отбиваясь от татарских отрядов 
Тугай-бея и Карач-мурзы. А на рассвете, когда каратели 
проходили мимо Княжеских Байраков, их догнала казацкая 
конница и открыла настолько точный огонь, что татары 
подняли шум: "(вы) всех перестреляете, а нам что будет в 
ясыр?". Тогда повстанцы пошли на штурм и разгромили 
вражеские силы. Таким образом, 16 мая 1648 г. 
Жовтоводская битва закончилась блестящим успехом 
повстанцев. 

После этого сражения поход 20 тыс. повстанцев и 4 
тыс. татар на Корсунь, где находились основные силы 
кварцяного войска М. Потоцкого, проходил по маршруту: 
Онуфриевка - Крылов (20 мая) - Чигирин (21 мая) - 
Александровка (22 мая) - переправа через г. Тясмин возле г. 
Тясменного (23 мая) - Городище (24 мая) - Корсунь (25 мая). 
Во время этого похода 6-тысячным авангардом 
повстанческих войск руководил М. Кривонос. Это, 
несомненно, свидетельствует о выдающейся роли казацкого 
полководца, который уже в начале Освободительной войны 
выдвигается на второе место после Б. Хмельницкого. 
Характерно, что некоторые польско-шляхские авторы, 
например, С. Маскевич, считают его руководителем 
повстанческих войск. 

Воспользовавшись тем, что татары Тугай-бея отвлекли 
внимание карателей, Кривонос на рассвете 25 мая 1648 г. 
обошел неприятеля с тыла и сделал засаду в Гороховой 
Диброве. Там был раскопан путь, набросаны стволы 
деревьев, что сделало невозможным проезд не только 
повозок, но и конницы. Польско-шляхский автор писал: 
"Лагерь (М. Потоцкого) вошел в эту дубраву, как в ловушку; 
дальше идти он не мог, потому что пути были раскопаны и 
огорожены. Сзади на лагерь давили всем бременем татары; 
спереди и по бокам казаки наносили большой вреда 
(пользуясь)... шанцями. Наши... защищались четыре часа". 
Сопротивление карателей было сломлено. Итак, 26 мая 1648 
г. Корсунское сражение закончилось еще одной блестящей 
победой повстанцев и стало сигналом для общенародного 
восстания в Украине.  

сказавши: "Дайте скоріше коня, дайте комошини (?)! 
Авжеж, побачите, як заб’ю котрого!" Побачивши 
Кривоноса на коні, козаки кинулися врозтіч, а 
полковник, вдаючи погоню, віддалився від ворожого 
табору і опинився серед своїх. О першій годині ночі 
каральне військо Стефана Потоцького рушило на 
Чигирин, відбиваючись від татарських загонів Тугай-бея 
та Карач-мурзи. А на світанку, коли карателі проходили 
повз Княжі Байраки, їх наздогнала козацька кіннота і 
відкрила настільки влучний вогонь, що татари підняли 
галас: "(ви) всіх перестріляєте, а нам що буде в ясир?". 
Тоді повстанці пішли на штурм і розгромили ворожі 
сили. Таким чином, 16 травня 1648 р. Жовтоводська 
битва закінчилася блискучим успіхом повстанців. 

Після цієї битви похід 20 тис. повстанців та 4 тис. 
татар на Корсунь, де знаходилися основні сили 
кварцяного війська М. Потоцького, проходив за 
маршрутом: Онуфріївка — Крилов (20 травня) — 
Чигирин (21 травня) — Олександрівка (22 травня) — 
переправа через р. Тясмин біля м. Тясменного (23 травня) 
— Городище (24 травня) — Корсунь (25 травня). Під час 
цього походу 6-тисячним авангардом повстанських 
військ керував М. Кривоніс. Це, безсумнівно, засвідчує 
визначну роль козацького полководця, який вже на 
початку Визвольної війни висувається на друге місце 
після Б. Хмельницького. Характерно, що деякі польсько-
шляхетські автори, наприклад С. Маскевич, вважають 
його керівником повстанських військ. 

Скориставшись тим, що татари Тугай-бея відволікли 
на себе увагу карателів, Кривоніс на світанку 25 травня 
1648 р. обійшов неприятеля з тилу і зробив засідку в 
Гороховій Діброві. Там було розкопано шлях, накидано 
стовбури дерев, що унеможливило проїзд не лише возів, 
а й кінноти. Польсько-шляхетський автор писав: "Табір 
(М. Потоцького) увійшов у цю діброву, як у пастку; далі 
йти він не міг, бо шляхи були розкопані й загороджені. 
Ззаду на табір тисли всім тягарем татари; спереду і з 
боків козаки завдавали великої шкоди (користуючись)... 
шанцями. Наші... боронились чотири години". Опір 
карателів було зламано. Отже, 26 травня 1648 р. 
Корсунська битва закінчилася ще однією блискучою 
перемогою повстанців і стала сигналом для 
загальнонародного повстання в Україні. 

 
Произошедшие позже события недостаточно 

исследованы, что является серьезным препятствием для 
реконструкции важнейшего отрезка жизненного пути М. 
Кривоноса. Однако ряд моментов можно восстановить с 
достаточно высокой точностью. 

После Корсунской битвы, 30 мая, войско Б. 
Хмельницкого вместе с союзными татарами прибыло в 
Белую Церковь, а позже (1.VI. 1648) к ним присоединился и 
сам крымский хан Ислам-Гирей III во главе основных сил 
орды. Очевидно, именно здесь впервые обнаружился старый 
антагонизм между мятежниками и ордынцами. Во время 
распределения добычи и пленных дело дошло до 
вооруженных столкновений между союзниками. По явно 

Події, які відбулися пізніше, недостатньо 
досліджені, що є серйозною перешкодою для 
реконструкції найважливішого відрізку життєвого шляху 
М. Кривоноса. Однак ряд моментів можна відновити з 
досить високою точністю. 

Після Корсунської битви, 30 травня, військо Б. 
Хмельницького разом із союзними татарами прибуло до 
Білої Церкви, а пізніше (1.VI. 1648 р.) до них приєднався 
і сам кримський хан Іслам-Гірей III на чолі основних сил 
орди. Очевидно, саме тут вперше виявився старий 
антагонізм між повстанцями та ординцями. Під час 
розподілу здобичі та полонених справа дійшла до 
збройний сутичок між союзниками. За явно 
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преувеличенным данным, погибли 2 тыс. казаков и 4 тыс. 
татар. Стали поступать тревожные слухи о разорении 
татарами украинских сел. Как свидетельствует конфессата 
(протокол допроса) казака Григория из Ольшаны, 
повстанцы собрались на совет, на котором подняли вопрос о 
целесообразности дальнейшего союза с татарами. 
Возможно, именно здесь Кривонос произнес речь, в которой 
призвал повстанцев разорвать "с поганцами, лихими 
чертами". 

После этого 3 июня 1648 г. хан покинул Белую Церковь 
и, разграбив Березну, Носовку, Животов, двинулся по 
Черному пути в Крым. Несколько позже вернулись с ясиром 
из Украины после разорения Казятина и Меджибожа отряды 
Калги-султана и Эмир-ширина. 

Б. Хмельницкий сделал своей временной резиденцией 
Белую Церковь, которая стала центром сбора и 
формирования повстанческих войск, и оставался там 
довольно долго, занимаясь административными, военными 
и дипломатическими вопросами. Иногда он выезжал в 
Корсунь, Черкасс, Чигирин и ряд других городов. 
Некоторые исследователи упрекали Б. Хмельницкого, 
обвиняя его в потере инициативы, но с этим утверждением в 
целом нельзя согласиться. Хотя гетман находился в Белой 
Церкви, но по его приказу другие главари Освободительной 
войны поднимали восстание по всей Украине. Сразу после 
Корсунской битвы были разосланы гонцы с известием о 
победе и с призывом ко всему украинскому народу восстать 
против угнетателей.  
Против врага были направлены казачьи полки под 
руководством выдающихся полководцев. Так, на Волынь и 
Полесье были направлены полки Г. Яцкевича (Гараська), И. 
Донца и др., в Белоруссию полки под руководством Яна 
Соколовского, который в правительстве Б. Хмельницкого 
занимал должность "костырского гетмана", то есть 
представителя казацкой старшины, который отвечает за 
отношения с "чернью". 

Руководство повстанцами на главном, западном 
направлении Б. Хмельницкий поручил М. Кривоносу, 
доверив ему 10-тысячное войско. Формально М. Кривонос 
действовал как черкасский полковник, но фактически как 
наказный гетман, осуществлявший общее руководство над 
пятью повстанческими полками: черкасским, 
белоцерковским (полковник Иван Гиря), корсунским 
(полковник Шан-Гирей), уманским (полковник Иван 
Ганжа), винницким (?) (полковник "Остап", то есть, 
очевидно, Остап Иванский из г. Ивани). По 
дипломатическим соображениям Б. Хмельницкий отделился 
от действий М. Кривоноса на Правобережной Украине и 
трактовал их в переговорах с правительством Речи 
Посполитой как самовольные. Не затушевывая 
противоречий между гетманом и черкасским полковником, 
о чем речь пойдет ниже, следует признать, однако, что эти 
заявления Б. Хмельницкого делались с целью 
дезориентации правительства Речи Посполитой для того, 
чтобы способствовать успеху дипломатических мер 
гетманской администрации. Характерно, что источники 
сохранили упоминания о переписке гетмана с Кривоносом, 

перебільшеними даними, загинуло 2 тис козаків і 4 тис. 
татар. Стали надходити тривожні чутки про спустошення 
татарами українських сіл. Як свідчить конфесата 
(протокол допиту) козака Григорія з Вільшаної, 
повстанці зібралися на раду, на якій порушили питання 
про доцільність подальшого союзу з татарами. Можливо, 
саме тут Кривоніс виголисив промову, в якій закликав 
повстанців розірвати "з поганцями, лихими чортами". 

Після цього 3 червня 1648 р. хан покинув Білу 
Церкву і, пограбувавши Березну, Носівку, Животів, 
рушив Чорним шляхом до Криму. Дещо пізніше 
повернулися з ясирем з України після сплюндрування 
Козятина та Меджибожа загони Калги-султана та Емір-
ширина. 

Б. Хмельницький зробив своєю тимчасовою 
резиденцією Білу Церкву, яка стала центром збирання та 
формування повстанських військ, і залишався там 
протягом досить тривалого часу, займаючись 
адміністраційними, воєнними та дипломатичними 
питаннями. Інколи він виїжджав до Корсуня, Черкас, 
Чигирина та ряду інших міст. Деякі дослідники дорікали 
за це Б. Хмельницькому, звинувачуючи його у втраті 
ініціативи, але з цим твердженням в цілому не можна 
погодитися. Хоча гетьман перебував у Білій Церкві, але 
за його наказом інші ватажки Визвольної війни піднімали 
повстання на всій Україні. Відразу після Корсунської 
битви було розіслано гінців із звісткою про перемогу і з 
закликом до всього українського народу повстати проти 
гнобителів. Проти ворога було спрямовано козацькі 
полки під проводом визначних полководців. Так, на 
Волинь і Полісся були направлені полки Г. Яцкевича 
(Гараська), І. Донця та ін., до Білорусії полки під 
проводом Яна Соколовського, котрий в уряді Б. 
Хмельницького займав посаду "костирського гетьмана", 
тобто представника козацької старшини, який відповідає 
за відносини з "черню". 

Керівництво повстанцями на головному, західному 
напрямі Б. Хмельницький доручив М. Кривоносу, 
довіривши йому 10-тисячне військо. Формально М. 
Кривоніс діяв як черкаський полковник, але фактично — 
як наказний гетьман, який здійснював загальне 
керівництво над п’ятьма повстанськими полками: 
черкаським, білоцерківським (полковник Іван Гиря), 
корсунським (полковник Шан-Гірей), уманським 
(полковник Іван Ганжа), вінницьким (?) (полковник 
"Остап", тобто, очевидно, Остап Іванський з м. Івані). З 
дипломатичних міркувань Б. Хмельницький 
відмежувався від дій М. Кривоноса на Правобережній 
Україні і трактував їх у переговорах з урядом Речі 
Посполитої як самовільні. Не затушовуючи 
суперечностей між гетьманом та черкаським 
полковником, про що мова піде нижче, слід визнати, 
однак, що ці заяви Б. Хмельницького робилися з метою 
дезорієнтації уряду Речі Посполитої, для того, щоб 
сприяти успіху дипломатичних заходів гетьманської 
адміністрації. Характерно, що джерела зберегли згадки 
про листування гетьмана з Кривоносом, в яких Б. 
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в которых Хмельницкий обещал вскоре прийти на помощь 
своему полковнику. 

В авангарде повстанческих полков, действовавших к 
западу от линии: Корсунь – Белая Церковь, шли М. 
Кривонос и И. Гиря со своими людьми, а за ними – Шан-
Гирей во главе корсунского полка. К югу от них 
продвигались полки И. Ганжи и А. Иванского. Среди других 
руководителей Освободительной войны на Правобережной 
Украине, отличившихся летом 1648 г., следует назвать 
Карпа Полторакожуха, Трифона, Копейку, Полумесяца, 
Брагу и др., которые действовали в составе войск М. 
Кривоноса, а иногда - во главе отдельных отрядов. Поход 
Крйвоноса на Правобережную Украину был с большим 
энтузиазмом встречен народными массами. Они 
присоединялись к восстанию, освобождали от феодалов 
города и села, сдавали их Кривоносу, нередко в решающие 
моменты осады казаками городов поднимали восстание в 
тылу, открывали городские ворота. Тысячи крестьян и 
мещан "показачивались", образовывали "кучи" - как тогда 
называли повстанческие отряды, вступали непосредственно 
в войско Кривоноса. Характерно, что источники по-разному 
оценивают силы Кривоноса — в начале похода в 10 тыс. 
чел., а затем — от 20 до 80 тыс. Повстанцев поддерживали 
также представители православного духовенства, части 
украинской православной шляхты. Как признал на допросе 
казацкий разведчик Ярема Кунцевич, луцкий православный 
епископ Афанасий направил повстанцам 70 гаковниц, 8 
полков пороха, олово, 7 тысяч злотых и призвал Кривоноса 
ударить на Олику и Дубно. 

Действительно, Кривонос двигался в этом направлении. 
По некоторым данным, Б. Хмельницкий поручил ему дойти 
до Прилука на Волыни и ждать подхода главных Сил 
повстанцев. Там же Б. Хмельницкий и М. Кривонос должны 
были вместе ждать возвращения из Варшавы посольства во 
главе с Федором Вишняком. Однако М. Кривонос 
значительно "перевыполнил план", поставленный Б. 
Хмельницким, освободив из власти Речи Посполитой 
значительную часть Правобережной Украины. 
Неудивительно, что испуганная польская шляхта 
приписывала Кривоносу почти все победы повстанцев 
летом 1649 г. и считала его непосредственным участником 
всех важных операций на Волыни и Подолье, что мешает 
определить реальный маршрут похода войск Кривоноса и 
прежде всего полководца. 

Проведенный нами анализ противоречивых показаний 
источников позволяет определить маршрут М. Кривоноса. 
По-видимому, уже в первой декаде июня 1648 г. казачьим 
полковником была освобождена Паволоч. С 14 июня 
шляхтич Куровский в своем письме сообщал, что повстанцы 
находятся уже в миле от Бердичева. Маловероятно, чтобы 
Кривонос пришел на помощь казакам, принявшим Немиров 
(Нестервар) и громил 22—23 июня отряды карателя Окуня, 
на что указывают некоторые документы. Также не стоит 
приписывать Кривоносу действия возле Винницы. 

 
Бердичев, а затем и Мирополь были довольно быстро 

освобождены повстанцами Кривоноса. После этого 

Хмельницький обіцяв невдовзі прийти на допомогу 
своєму полковнику. 

В авангарді повстанських полків, що діяли на захід 
від лінії: Корсунь — Біла Церква, йшли М. Кривоніс та І. 
Гиря із своїми людьми, а за ними — Шан-Гірей на чолі 
корсунського полку. На південь від них просувалися 
полки І. Ганжі та О. Іванського. Серед інших керівників 
Визвольної війни на Правобережній Україні, які 
відзначилися влітку 1648 р., слід назвати Карпа 
Півторакожуха, Трифона, Копійку, Півмісяця, Брагу та 
ін., які часом діяли у складі військ М. Кривоноса, а часом 
— на чолі окремих загонів. Похід Крйвоноса на 
Правобережну Україну був з великим ентузіазмом 
зустрінутий народними масами. Вони приєднувалися до 
повстання, визволяли від феодалів міста й села, здавали 
їх Кривоносу, нерідко у вирішальні моменти облоги 
козаками міст піднімали повстання в тилу, відкривали 
міські брами. Тисячі селян та міщан "покозачувалися", 
утворювали "купи" — як тоді називали повстанські 
загони, вступали безпосередньо до війська М. Кривоноса. 
Характерно, що джерела по-різному оцінюють сили М. 
Кривоноса — на початку походу у 10 тис. чол., а потім — 
від 20 до 80 тис. Повстанців підтримували також 
представники православного духовенства, частини 
української православної шляхти. Як визнав на допиті 
козацький розвідник Ярема Кунцевич, луцький 
православний єпископ Афанасій надіслав повстанцям 70 
гаківниць, 8 півдіжок пороху, олово, 7 тисяч злотих і 
закликав Кривоноса вдарити на Олику й Дубно. 

Дійсно, М. Кривоніс рухався у цьому напрямку. За 
деякими даними, Б. Хмельницький доручив йому дійти 
до Прилук на Волині і чекати на підхід головних Сил 
повстанців. Там же Б. Хмельницький і М. Кривоніс 
повинні були разом чекати на повернення з Варшави 
посольства на чолі з Федором Вишняком. Однак М. 
Кривоніс значно "перевиконав план", поставлений Б. 
Хмельницьким, визволивши з-під влади Речі Посполитої 
значну частину Правобережної України. Не дивно, що 
перелякана польська шляхта приписувала Кривоносу 
майже всі перемоги повстанців влітку 1649 р. і вважала 
його безпосереднім учасником усіх важливих операцій 
на Волині і Поділлі, що, до речі, заважає визначити 
реальний маршрут походу військ Кривоноса і насамперед 
самого полководця. 

Проведений нами аналіз суперечливих свідчень 
джерел дає можливість визначити маршрут М. 
Кривоноса. Очевидно, вже у першій декаді червня 1648 
р. козацьким полковником була визволена Паволоч. З 14 
червня шляхтич Куровський у своєму листі повідомляв, 
що повстанці знаходяться вже в милі від Бердичева. 
Малоймовірно, щоб Кривоніс прийшов на допомогу 
козакам, які взяли Немирів (Нестервар) і громив 22—23 
червня загони карателя Окуня, на що вказують деякі 
документи. Так само не варто приписувати Кривоносу дії 
біля Вінниці. 

Бердичів, а згодом і Миропіль були досить швидко 
визволені повстанцями Кривоноса. Після цього 
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казацкий полковник подошел к Полонному — городу, 
который был "природой самой укреплен лучше (от других) 
и сильно уфортифицирован". На необходимость взятия 
этого города специально указывал Б. Хмельницкий. В 
последней декаде июня – первой декаде июля 1648 г. эта 
задача гетмана была выполнена. Во время штурма 
укрепления на помощь войскам Кривоноса пришли 
крестьяне и мещане, находившиеся в городе и поднявшие 
восстание, что принудило польско-шляхский гарнизон к 
капитуляции. После овладения Полонным повстанцы 
должны были отправиться на Заслав, что вызвало 
настоящий перполох среди волынской шляхты. 
Приблизительно в то же время (29 июня - 2 июля 1648 г.) 
приходятся известные карательные акции на Волыни Яремы 
Вишневецкого. Отступая на запад из Левобережной 
Украины, идя уже по освобожденным повстанцами землям, 
князь-ренегат жестоко наказывал участников восстания в 
Погребищах, Немировые, Прилуки и др. О жестоких 
репрессиях Вишневецкого стало известно Кривоносу и он 
по этому поводу написал в селе Поповичи письмо к 
командующему войсками князю Доминика Острожского-
Заславского — Корицкому, предупреждая адресата о 
тяжелых последствиях, если он станет поперек дороги 
повстанцам. Интересно, что в найденном нами списке этого 
письма можно прочитать не всеобщее "братьям нашим" 
относительно казненных, но "братьям родным". Если этот 
список точен, он проливает свет на личные мотивы 
ожесточенной ненависти Кривоноса к захватчикам. В июле 
1648 г. он с удвоенной энергией ведет борьбу против врагов 
и не случайно, что именно на него жаловался князь 
Доминик в своем письме к сенаторам, зачитанном на 
заседании конвокационного сейма 20 июля 1648 г.  

козацький полковник підійшов до Полонного — міста, 
яке було "природою самою укріплене краще (від інших) і 
сильно уфортифіковане". На необхідність взяття цього 
міста спеціально вказував Б. Хмельницький. В останній 
декаді червня — першій декаді липня 1648 р. це завдання 
гетьмана було виконане. Під час штурму укріплення на 
підмогу військам Кривоноса прийшли селяни й міщани, 
котрі знаходилися у місті і підняли повстання, що й 
змусило польсько-шляхетський гарнізон до капітуляції. 
Після оволодіння Полонним повстанці мали вирушити на 
Заслав, що викликало справжній перполох серед 
волинської шляхти. Приблизно на той же час (29 червня 
— 2 липня 1648 р.) припадають відомі каральні акції на 
Волині Яреми Вишневецького. Відступаючи на захід з 
Лівобережної України, йдучи вже по визволених 
повстанцями землях, князь-ренегат жорстоко карав 
учасників повстання у Погребищах, Немирові, Прилуках 
та ін. Про жорстокі репресії Вишневецького стало відомо 
Кривоносу і він з цього приводу написав у селі Поповичі 
листа до командуючого військами князя Домініка 
Острозького-Заславського — Корицького, попереджаючи 
адресата про тяжкі наслідки, якщо він стане поперек 
дороги повстанцям. Цікаво, що у знайденому нами 
списку цього листа можна прочитати не загальне "братам 
нашим" щодо страчених, але "браттям рідним". Якщо цей 
список точний, то він проливає світло на особисті мотиви 
запеклої ненависті Кривоноса до загарбників. У липні 
1648 р. він з подвоєною енергією веде боротьбу проти 
ворогів і не випадково, що саме на нього скаржився князь 
Домінік у своєму листі до сенаторів, зачитаному на 
засіданні конвокаційного сейму 20 липня 1648 р.  

 
Карательные акции Вишневецкого не могли погасить 

пламя народной войны. Так, в Немирове снова разразилось 
восстание, и мещане изгнали польско-шляхский гарнизон, 
оставленный Вишневецким. Последний не смог подавить 
восстание, потому что получил сведения о том, что 
Кривонос штурмует Махновку, принадлежавшую киевскому 
воеводе Е. Тишкевичу. В этом городке находились три 
хоругви польско-шляхского войска (две – Тишкевича, во 
главе которых стоял ротмистр Стефан Лев, а одна – уездная 
киевского воеводства), а также 500 шляхтичей с семьями. 
Осадой Махновки руководили М. Кривонос, его сын и И. 
Гиря. В ходе тяжелого штурма повстанцам удалось зажечь 
острог, но шляхтичи продолжали отстреливаться. И тогда 
восставшие мещане открыли ворота казакам. Те ворвались в 
город и оттеснили шляхтичей к замку, попытка взять 
который, однако, не увенчалась успехом. Тогда М. 
Кривонос направил свои войска в бернардинский монастырь 
и быстро взял его. Среди трофеев была небольшая пушка и 
более десятка гаковниц. Это оружие повстанцы втянули на 
колокольню и начали методично обстреливать замок, 
причиняя ему большой вред.  
В то же время, были организованы дополнительные отряды 
из мещан, которые вместе с казаками пошли на новый 
штурм замка. В этот раз он не устоял. Однако в это время к 

Каральні акції Вишневецького не могли загасити 
полум’я народної війни. Так, у Немирові знову 
вибухнуло повстання і міщани вигнали польско-
шляхетський гарнізон, залишений Вишневецьким. 
Останній не зміг придушити повстання, бо одержав 
відомості про те, що Кривоніс штурмує Махнівку, яка 
належала київському воєводі Є. Тишкевичу. У цьому 
містечку знаходилися три хоругви польсько-
шляхетського війська (дві — Тишкевича, на чолі яких 
стояв ротмістр Стефан Лев, а одна — повітова київського 
воєводства), а також 500 шляхтичів із сім’ями. Облогою 
Махнівки керували М. Кривоніс, його син та І. Гиря. В 
ході тяжкого штурму повстанцям вдалося запалити 
острог, але шляхтичі продовжували відстрілюватися. І 
тоді повсталі міщани відчинили браму козакам. Ті 
увірвалися до міста і відтіснили шляхтичів до замку, 
спроба взяти який, однак, не мала успіху. Тоді М. 
Кривоніс спрямував свої війська на бернардинський 
монастир і швидко взяв його. Серед трофеїв була 
невелика гармата і понад десяток гаківниць. Цю зброю 
повстанці втягли на дзвіницю й почали методично 
обстрілювати замок, завдаючи йому великої шкоди. 
Водночас були організовані додаткові загони з міщан, які 
разом з козаками пішли на новий штурм замку. На цей 
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Махновке подошли передовые части войск Вишневецкого. 
По словам летописца С. Величко, князь напал на пехоту 
Кривоноса под замком, но повстанцы дали ему достойный 
отпор — погибли около 1000 врагов. 

В это время казацкая конница ударила с другой 
стороны, а пехота усилила огонь. В результате этой атаки 
враг потерял 1500 солдат, а самого Вишневецкого едва не 
сбил с коня копьем Кривонос. После этого Вишневецкий 
начал отступление и "после такого угощения Кривоноса 
воздал хвалу богу, что не полег на битве с другим своим 
обществом и направился с войском... в Грицев, то есть как 
раз в свой Збараж, чтобы отдохнуть после военного 
движения... Князь..., сломав в боях с Кривоносом жало 
своего военного порыва, потерял свою смелость, которую 
имел до казаков". 

Другую картину боя под Махновкой представляют 
источники из польско-шляхского лагеря. По их данным, как 
только Вишневецкий подошел к городу, повстанцы 
покинули его и расположились рядом, за холмом, между 
фольварком и садами. После первого удара карателей была 
прорвана линия повозок, но повстанцы пробел между 
повозками забросали трупами. Тогда Вишневецкий ударил с 
другой стороны, но с тем же результатом. В это время 
пошел дождь, который намочил порох и перестрелка 
ослабла, казаки оказались в более благоприятном 
положении, потому что скрывшись за повозками, они 
продолжали стрелять по карателям и наконец-то взяли верх. 
Вишневецкий не решился в третий раз штурмовать лагерь и 
отступил. Почти всю ночь казаки делали вид, что готовятся 
к длительной обороне. Они рыли окопы, громко пели 
молитвы, словом, "целую ночь кричали, подавали знак, что, 
мол, не спим". Но ранним утром они начали быстрое и 
хорошо организованное отступление к Грицеву. В погоню 
за ними отправилась часть карателей, но они не имели 
успеха. После этого в пятницу вечером (3 или 10 июля) 
Вишневецкий отступил под Чуднов, а затем к Чортории. 
Там его ждало известие о том, что "Кривонос снова пришел 
в Махновку с пушками и второй — Гиря; радуясь, стреляют 
из пушек, распивают вина господина воеводы (Тышкевича), 
когда он сам не успел их выпить".  
Вишневецкий не решился снова идти ни на Махновку, ни на 
Полонное и спешно направился к своему родовому гнезду 
— Вишневцу. 

В 20-х числах июля 1648 г. Кривонос снова оказался в 
Полонном. Туда прибыл посол князя Д. Острожского-
Заславского к Б. Хмельницкому – шляхтич Самуэль 
Колонтай. Выполняя поручение своего патрона, Колонтай 
стал убеждать Кривоноса прекратить войну, по крайней 
мере, не разорять имений князя Доминика. Казацкий 
полковник отправил Колонтая в сопровождении 
соответствующего эскорта, а сам 25 июля написал из 
Полонного письма к князю, в котором подтвердил свои 
намерения продолжать войну "за веру и свою жизнь", 
обвинив Я. Вишневецкого в жестоких действиях против 
украинского народа. Он требовал немедленного 
возвращения послов в Варшаву. Несколько ранее Кривонис 
написал также письмо в Константинов к вышеупомянутому 

раз він не встояв. Однак саме в цей час до Махнівки 
підійшли передові частини військ Вишневецького. За 
словами літописця С. Величка, князь напав на піхоту 
Кривоноса під замком, але повстанці дали йому гідну 
відсіч — загинуло близько 1000 ворогів. 

В цей час козацька кіннота вдарила з іншого боку, а 
піхота посилила вогонь. Внаслідок цієї атаки ворог 
втратив 1500 солдатів, а самого Вишневецького ледве не 
збив з коня списом Кривоніс. Після цього Вишневецький 
розпочав відступ і "після такого Кривоносового 
пригощення віддав хвалу богові, що не поліг на 
бойовищі з іншим своїм товариством і подався з 
військом... до Грицева, тобто якраз до свого Збаражу, 
щоб спочити після військового руху... Князь..., зламавши 
у боях з Кривоносом жало свого воєнного пориву, 
стратив свою сміливість, яку мав до козаків". 

Іншу картину бою під Махнівкою подають джерела з 
польсько-шляхетського табору. За їхніми даними, як 
тільки Вишневецький підійшов до міста, повстанці 
покинули його і отаборолися неподалік, за пагорбом, між 
фольварком та садками. Після першого удару карателів 
було прорвано лінію возів, але повстанці прогалину між 
возами закидали трупами. Тоді Вишневецький вдарив з 
іншого боку, але з тим же результатом. У цей час пішов 
дощ, який намочив порох і перестрілка ослабла, козаки 
опинилися у більш сприятливому становищі, бо 
сховавшись за возами, вони продовжували стріляти по 
карателях і нарешті взяли гору. Вишневецький не 
зважився втретє штурмувати табір і відступив. Майже 
цілу ніч козаки вдавали, що готуються до тривалої 
оборони. Вони рили окопи, голосно співали молитви, 
словом, "цілу ніч кричали, подавали знак, що, мовляв, не 
спимо". Але рано-вранці вони розпочали швидкий і 
добре організований відступ до Грицева. У погоню за 
ними вирушила частина карателів, але вони не мали 
успіху. Після цього у п’ятницю ввечері (3 або 10 липня) 
Вишневецький відступив під Чуднів, а потім — до 
Чорториї. Там його чекала звістка про те, що "Кривоніс 
знову прийшов у Махнівку з гарматами і другий — Гиря; 
радіючи, стріляють з гармат, розпивають вина пана 
воєводи (Тишкевича), коли він сам не встиг їх випити". 
Вишневецький не зважився знову йти ні на Махнівку, ані 
на Полонне і спішно рушив до свого родового гнізда — 
Вишневця. 

У 20-х числах липня 1648 р. Кривоніс знову 
опинився у Полонному. Туди прибув посол князя Д. 
Острозького-Заславського до Б. Хмельницького - 
шляхтич Самуель Колонтай. Виконуючи доручення свого 
патрона, Колонтай став переконувати Кривоноса 
припинити війну, принаймні не плюндрувати маетностей 
князя Домініка. Козацький полковник відправив 
Колонтая у супроводі відповідного ескорту, а сам 25 
липня написав з Полонного листа до князя, в якому 
підтвердив свої наміри продовжувати війну "за віру... і 
своє життя", звинувативши Я. Вишневецького у 
жорстоких діях проти українського народу. Він вимагав 
негайного повернення послів до Варшави. Дещо раніше 
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Корицкому с тем, чтобы последний не осмеливался 
становиться на пути казачьих войск. Появление этого 
письма не было случайным. 

Развертывалась подготовка к генеральному сражению 
между повстанцами и карательными войсками Речи 
Посполитой. Обе стороны спешно стягивали силы в 
Полонное. Еще 22 июля Кривонос получил письмо от Б. 
Хмельницкого, в котором гетман излагал свои военные 
планы. Основные силы казацко-крестьянских войск должны 
были двинуться на Каменец-Подольский. Кривонос со 
своими силами снова должен был идти в авангарде, 
расчищая путь гетмана, занимая переправы. Это была 
исключительно сложная задача, особенно учитывая, что 
правительство Речи Посполитой производило значительную 
мобилизацию, нанимало на службу целые иностранные 
полки. Поэтому Кривонос хорошо понимал значение 
переправы через Случь в Россоловцах — в 1-2 милях от 
Старого Константинова. Учитывая, что князь Доминик 
планировал бросить свои войска под Заслав, Кривонос 
считал, что сможет взять переправу без боя, потому и 
написал у Константинов письмо Корицкому. К сожалению, 
карательные войска опередили казаков. Еще 22 июля 
каратели были на подходе к Староконстантинову. Ими 
руководили командующий пехотой князя Доминика – 
литовский обозный С. Осинский и ротмистр Суходольский. 
23 июля они вошли в город, заняли переправу и даже 
отправили разъезд в Полонное. Несколько позже, 25 июля, 
Корякский, избранный командующим всем войском 
Доминика, направил туда же еще один отряд. Узнав от 
пленника, что кривоносовцы собираются ночью штурмовать 
город, каратели спешно собрались в Староконстантинове. 
Туда же ночью прибыли Вишневецкий, Тишкевич, Н. 
Остророг вместе со своими войсками. Была усилена и 
охрана переправы.  
Возможно, вследствие этого Кривонос отказался от 
намерения штурмовать город ночью. 

В воскресенье, 26 июля 1648 г., в 1 час пополудни на 
левом боку р. Случий у переправы появились первые 
отряды повстанцев во главе с И. Гирей и И. Ганжей. 
Сначала состоялись герцы, а затем Гиря повел казаков в 
атаку на королевскую гвардию, стоявшую у мельницы на 
дамбе. Гвардейцам помогали Осинский, Аксак и другие 
польские военачальники. Вскоре схватка у переправы 
переросла в большой бой. Тогда на левом берегу появился 
Кривонос с главными силами своего войска, 
насчитывавшего около 20 тыс. чел. В то же время перешли в 
наступление карательных войск, заставив повстанцев 
отступить в свой лагерь, где они занимали оборону и 
отражались до ночи. Отметим, что жители города 
находились на стороне Кривоноса и ночью привезли ему 
провиант. Об этом стало известно Вишневецкому, и он 
казнил 40 мещан. 

Во время битвы 26 июля обе стороны понесли тяжелые 
потери. В частности, солдатами подольского стольника 
Барановского был взят в плен товарищ Кривоноса, сотника 
Полуяна, который был участником всех казацких советов. 
Подвергнутый жестоким пыткам, Полуян признал только 

Кривоніс написав також листа у Костянтинів до 
згадуваного вище Корицького з тим, щоб останній не 
насмілювався ставати на шляху козацьких військ. Поява 
цього листа не була випадковою. 

Розгорталася підготовка до генеральної битви між 
повстанцями та каральними військами Речі Посполитої. 
Обидві сторони спішно стягували сили до Полонного. 
Ще 22 липня Кривоніс отримав листа від Б. 
Хмельницького, в якому гетьман викладав свої воєнні 
плани. Основні сили козацько-селянських військ мали 
рушити на Кам’янець-Подільський. Кривоніс із своїми 
силами знову мав йти в авангарді, розчищаючи шлях 
гетьману, займаючи переправи. Це було винятково 
складне завдання, особливо враховуючи, що уряд Речі 
Посполитої провадив значну мобілізацію, наймав на 
службу цілі іноземні полки. Тому Кривоніс добре 
усвідомлював значення переправи через Случ у 
Россоловцях — у 1—2 милях від Старого Костянтинова. 
Враховуючи, що князь Домінік планував кинути свої 
війська під Заслав, Кривоніс вважав, що зможе взяти 
переправу без бою, тому й написав у Костянтинів листа 
Корицькому. На жаль, каральні війська випередили 
козаків. Ще 22 липня карателі були на підході до 
Старокостянтинова. Ними керували командуючий 
піхотою князя Домініка — литовський обозний С. 
Осинський та ротмістр Суходольський. 23 липня вони 
увійшли до міста, зайняли переправу і навіть відправили 
роз’їзд до Полонного. Трохи згодом, 25 липня, 
Коряцький, обраний командуючим всім військом 
Домініка, направив туди ж ще один загін. Дізнавшись від 
полоненого, що кривоносівці збираються вночі 
штурмувати місто, карателі спішно зібралися у 
Старокостянтинові. Туди ж вночі прибули 
Вишневецький, Тишкевич, М. Остророг разом із своїми 
військами. Була посилена й охорона переправи. 
Можливо, внаслідок цього Кривоніс відмовився від 
наміру штурмувати місто, вночі. 

У неділю, 26 липня 1648 р., о 1-й годині пополудні 
на лівому боці р. Случ біля переправи з’явилися перші 
загони повстанців на чолі з І. Гирею і І. Ганжою. 
Спочатку відбулися герці, а потім Гиря повів козаків в 
атаку на королівську гвардію, яка стояла біля млина на 
греблі. Гвардійцям допомагали Осинський, Аксак та інші 
польські воєначальники. Незабаром сутичка біля 
переправи переросла у великий бій. Тоді на лівому березі 
з’явився Кривоніс із головними силами свого війська, 
котре налічувало близько 20 тис. чол. Водночас 
перейшли у наступ каральні війська, змусивши 
повстанців відступити до свого табору, де вони займали 
оборону і відбивалися до ночі. Зазначимо, що жителі 
міста були на боці Кривоноса і вночі привезли йому 
провіант. Про це стало відомо Вишневецькому і він 
стратив 40 міщан. 

Під час битви 26 липня обидві сторони зазнали 
тяжких втрат. Зокрема, солдатами подільського 
стольника Барановського було взято в полон товариша 
Кривоноса, сотника Полуяна, який був учасником всіх 
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то, что за Кривоносом следует Хмельницкий. Казацкого 
сотника посадили после пыток на паль, а командование 
карательными войсками спешно собралось на совет. В это 
время привели пленника, который рассказал, что повстанцы 
планируют зайти в тыл карателям и связать их 
изнурительными боями, пока не подойдет Хмельницкий. 
Отметим, что Кривонос вместе с Гирей написали тогда 
письмо Хмельницкому, прося, чтобы он спешил к 
Константинову, в ответ на который гетман сразу направил 
туда чигиринский полк. 

Новости, о которых каратели узнали от пленника, 
значительно поколебали их уверенность, и 28 июля, во 
вторник, лагерь польских войск с пушками и обозом 
двинулся к Кольчину. Его отступление прикрывала пехота. 
Конница же осталась на месте. Воспользовавшись этим, 
Кривонос выбил драгунов карательного войска из 
переправы и отдал приказ своим войскам и артиллерии 
переходить на правую сторону Случи. Почти одновременно 
Кривонос ударил по правому крылу карателей, которым 
командовал Корицкий. Эта атака была отбита и войско 
Вишневецкого в свою очередь начало наступление. 
Повстанцы отступили, но вытеснить их из лагеря не 
удалось. Хотя карателям удалось захватить у повстанцев 9 
орудий, но из других был открыт сильный огонь, что 
нанесло большой ущерб врагу.  

козацьких рад. Підданий жорстоким тортурам, Полуян 
визнав лише те, що за Кривоносом йде Хмельницький. 
Козацького сотника посадили після тортур на паль, а 
командування каральними військами спішно зібралося на 
раду. В цей час привели полоненого, який розповів, що 
повстанці планують зайти в тил карателям і зв’язати їх 
виснажливими боями, поки не підійде Хмельницький. 
Зазначимо, що Кривоніс разом з Гирею написали тоді 
листа Б. Хмельницькому, прохаючи, щоб він поспішав до 
Костянтинова, у відповідь на який гетьман одразу 
направив туди чигиринський полк. 

Новини, про які карателі дізналися від полоненого, 
значно похитнули їхню впевненість, і 28 липня, у 
вівторок, табір польських військ з гарматами і обозом 
рушив до Кольчина. Його відступ прикривала піхота. 
Кіннота ж залишилася на місці. Скориставшись цим, 
Кривоніс вибив драгунів карального війська з переправи 
і наказав своїм військам та артилерії переходити на 
правий бік Случі. Майже одночасно Кривоніс вдарив на 
праве крило карателів, яким командував Корицький. Ця 
атака була відбита і військо Вишневецьхого у свою чергу 
розпочало наступ. Повстанці відступили, але витіснити їх 
з табору не вдалося. Хоч карателям вдалося захопити у 
повстанців 9 гармат, але з інших було відкрито сильний 
вогонь, що завдало великих збитків ворогу.  

 
Как свидетельствуют источники из лагеря феодально-

католической реакции, во время битвы 26 июля повстанцы 
потеряли 10 тыс., а 28 июля - 2-3 тыс. чел., причем погиб и 
Кривошапка - известный глава повстанцев на Северской 
Украине. Были захвачены 27 казацких флагов, в том числе и 
те, которые коронное войско потеряло под Желтыми 
Водами и Корсунем, а также личный флаг Кривоноса. О 
потерях польского войска эти источники либо молчат, либо 
представляют явно преуменьшенные данные. Они, в 
частности, указывают, что под Константиновым погибли 
поручик Курош, шляхтичи Каспар Деревский, 
Мильковский, Клопашевский, некий грек Азнаур и т.д. По 
более достоверным данным С. Величко, карательные войска 
Речи Посполитой потеряли 4 тыс. шляхтичей и 17 флагов, а 
повстанцы "несколько сот" и 27 флагов. Несмотря на 
разногласия в источниках, можно констатировать, что 
значительные потери понесли обе стороны и что всеобщая 
победа была на стороне повстанцев. За ними осталось поле 
битвы, они заняли переправу через Случь и город 
Константинов, выполнив задание, поставленное Б. 
Хмельницким. 

Карательные войска откатились на запад в Кульчин, 
хотя к вечеру 28 июля они попытались отбить 
Константиновский замок. Командование карательными 
войсками в своем общем письме в Сенат от 30 июля 1648 г. 
признало, что восстание "все больше распространяется и 
крепнет...; как хлоп, то и враг, а как город или село, то 
вражеская стая". Холмский каштелян писал 31 июля, что 
"вся шляхта поголовно убегает, города капитулируют и 
открывают врата (ребелизантам)", и выражал тревогу за 

Як свідчать джерела з табору феодально-католицької 
реакції, під час битви 26 липня повстанці втратили 10 
тис., а 28 липня — 2—3 тис. чол., причому загинув і 
Кривошапка — відомий ватажок повстанців на 
Сіверській Україні. Було захоплено 27 козацьких 
прапорів, в тому числі й ті, які коронне військо втратило 
під Жовтими Водами й Корсунем, а також особистий 
прапор Кривоноса. Про втрати польського війська ці 
джерела або мовчать, або подають явно применшені дані. 
Вони, зокрема, вказують, що під Костянтиновим 
загинули поручник Курош, шляхтичі Каспар Деревський, 
Мільковський, Клопашевський, якийсь грек Азнаур та ін. 
За більш достовірними даними С. Величка, каральні 
війська Речі Посполитої втратили 4 тис. шляхтичів і 17 
прапорів, а повстанці "кільканадцять сот" і 27 прапорів. 
Незважаючи на розбіжності у джерелах, можна 
констатувати, що значних втрат зазнали обидві сторони і 
що загальна перемога була на боці повстанців. За ними 
залишилося поле битви, вони зайняли переправу через 
Случ і місто Костянтинів, виконавши завдання, 
поставлене Б. Хмельницьким. 

Каральні війська відкотилися на захід до Кульчина, 
хоча надвечір 28 липня вони спробували відбити 
Костянтинівський замок. Командування каральними 
військами у своєму спільному листі до сенату від 30 
липня 1648 р. визнало, що повстання "все більше 
поширюється і міцніє...; як хлоп, то й ворог, а як місто чи 
село, то ворожа зграя". Холмський каштелян писав 31 
липня, що "вся шляхта поголовно втікає, міста 
капітулюють і відчиняють брами (ребелізантам)", і 
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судьбу Тернополя, где готовилось восстание против 
шляхты. 

Сразу после боев под Рассоловцами и Константиновым 
Кривонос разослал свои отряды против врага, а сам быстро 
отправился навстречу Б. Хмельницкому. Эта встреча 
состоялась на поле Гончарысе в верховьях г. Тетерев. Сюда 
прибыли И. Ганжа и А. Иванский. В это время вспыхнул 
конфликт между Б. Хмельницким и М. Кривоносом. Уже 11 
августа А. Кисиль, ссылаясь на личные наблюдения своих 
гонцов к гетману, особенно П. Ласка, писал о том, что Б. 
Хмельницкий приказал приковать Кривоноса цепью за шею 
к пушке. Позже Кривоноса освободили, но более 100 
"произвольников" были казнены по приказу гетмана. Этот 
конфликт отразился и в других, правда, достаточно 
поверхностных источниках. Так, в них сообщалось даже о 
восстании черни против Б. Хмельницкого, казни гетмана, 
провозглашении новым гетманом Кривоноса и т.д. В свое 
время Н. Н. Петровский проанализировал эти показания и 
отрицал достоверность известий о конфликте между 
Хмельницким и Кривоносом ("Для противопоставления 
Кривоноса Хмельницкому нет никаких достоверных 
данных") на том основании, что информация происходила 
из враждебных к повстанцам источников. На наш взгляд, 
это не верно. Общеизвестно, что лагерь повстанцев не был 
однородным. В частности, В. С. Степанков справедливо 
очертил 3 главных течения, которые отражали интересы 
определенных классов и социальных групп, а именно: 
радикальное (М. Кривонос, Д. Нечай, М. Гладкий), 
умеренное (Б. Хмельницкий) и угодовское (И. и Д. 
Выговские, М. Громыко). Часть старшины, которую можно 
назвать радикальной, ближе стояла к крестьянам и рядовому 
казачеству и потому часто возглавляла их выступления. 
Конфликты между этими течениями разворачивались 
вокруг вопросов войны и мира с Речью Посполитой, 
численности реестра Войска Запорожского, союза с 
Крымским ханством и т.д. 

В 1648 г. Кривонос последовательно выступал за 
расширение военных действий, не желал мирных 
переговоров с правительством Речи Посполитой, пока 
Украина не будет очищена от захватчиков, отрицательно 
относился к союзу с Крымским ханством. Следует указать 
на одно обстоятельство, которое до сих пор не привлекало 
должного внимания исследователей. Имеется в виду 
определенная клановость казацкой старшины и особая 
позиция каждого клана в проведении внешней и внутренней 
политики. Известно, что Кривоносенко (сын М. Кривоноса) 
в 1650 г. был тесно связан с Д. Нечаем и М. Гладким - 
главными деятелями оппозиции против Б. Хмельницкого в 
1649-1650 гг., то есть имеются основания полагать, что он 
продолжал политическую линию отца.  
Следовательно, сомневаться в подлинности известий о 
конфликте между Б. Хмельницким и М. Кривоносом, на 
наш взгляд, не приходится, но не вся эта информация 
выдерживает критическую проверку. Этот конфликт, 
имевший место в конце июля или начале августа 1648 г., 
был разрешен очевидно с помощью компромисса, тем более 

висловлював тривогу за долю Тернополя, де готувалося 
повстання проти шляхти. 

Відразу після боїв під Розсоловцями і 
Костянтиновим Кривоніс розіслав свої загони проти 
ворога, а сам швидко вирушив назустріч Б. 
Хмельницькому. Ця зустріч відбулася на полі Гончарисі 
у верхів’ях р. Тетерів. Сюди ж прибули І. Ганжа та О. 
Іванський. Саме тоді спалахнув конфлікт між Б. 
Хмельницьким та М. Кривоносом. Вже 11 серпня А. 
Кисіль, покликаючися на особисті спостереження своїх 
гінців до гетьмана, а особливо П. Ласка, писав про те, шо 
Б. Хмельницький наказав прикувати Кривоноса 
ланцюгом за шию до гармати. Пізніше Кривоноса 
визволили, але понад 100 "свавільників" було страчено за 
наказом гетьмана. Цей конфлікт відбився і в інших, 
щоправда, досить поверхових джерелах. Так, в них 
повідомлялося навіть про повстання черні проти Б. 
Хмельницького, страту гетьмана, проголошення новим 
гетьманом Кривоноса тощо. Свого часу М. Н. 
Петровський проаналізував ці свідчення і заперечив 
достовірність звісток про конфлікт між Хмельницьким та 
Кривоносом ("Для протиставлення Кривоноса 
Хмельницькому немає жодних вірогідних даних") на тій 
підставі, що інформація походила з ворожих до 
повстанців джерел. На наш погляд, це не вірно. 
Загальновідомо, що табір повстанців не був однорідним. 
Зокрема, В. С. Степанков слушно окреслив 3 головні 
течії, які відбивали інтереси певних класів та соціальних 
груп, а саме: радикальна (М. Кривоніс, Д. Нечай, М. 
Гладкий), поміркована (Б. Хмельницький) і угодовська (І. 
та Д. Виговські, М. Громика). Частина старшини, яку 
умовно можна назвати радикальною, ближче стояла до 
селян і рядового козацтва і тому часто очолювала їхні 
виступи. Конфлікти між цими течіями розгорталися 
навколо питань війни і миру з Річчю Посполитою, 
чисельності реєстру Війська Запорозького, союзу з 
Кримським ханством тощо. 

У 1648 р. Кривоніс послідовно виступав за 
розширення воєнних дій, не бажав мирних переговорів з 
урядом Речі Посполитої, доки Україна не буде очищена 
від загарбників, негативно ставився до союзу з 
Кримським ханством. Варто вказати на одну обставину, 
яка досі не привертала належної уваги дослідників. 
Маємо на увазі певну клановість козацької старшини і 
особливу позицію кожного клану у проведенні 
зовнішньої та внутрішньої політики. Відомо, що 
Кривоносенко (син М. Кривоноса) у 1650 р. був тісно 
пов’язаний з Д. Нечаєм і М. Гладким — найголовнішими 
діячами опозиції проти Б. Хмельницького у 1649—1650 
рр., тобто є підстави вважати, що він продовжував 
політичну лінію батька. Отже, сумніватися у 
достовірності звісток про конфлікт між Б. Хмельницьким 
та М. Кривоносом, на наш погляд, не доводиться, але не 
вся ця інформація витримує критичну перевірку. Цей 
конфлікт, що мав місце наприкінці липня або на початку 
серпня 1648 р., був розв’язаний очевидно за допомогою 
компромісу, тим більше що ворог — магнатсько-
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что враг — магнатско-шляхская Речь Посполитая — 
готовился к новой генеральной битве. 

Б. Хмельницкий снова направляет М. Кривоноса во 
главе десятитысячного войска, вооруженного всего 10 
пушками, против карателей, которые группировались 
южнее. Сам Б. Хмельницкий прибыл в Константинов до 12 
августа. А в это время войско Кривоноса штурмом взяло 
Меджибож (причем всю добычу их вождь приказал 
отправить на Сечь), а 7—10 августа — самый укрепленный 
после Каменец-Подольского город Бар, где, за Величком, 
было убито 14 тысяч карателей. Отметим, что 
немаловажную роль во время штурма сыграли "московские 
гуляйгорода", что свидетельствует об участии 
представителей русского народа в боях под руководством 
Кривоноса. 

Взятие Бара обеспечило переход к повстанцам большей 
части Подолья. В их руки перешли также Шаргород, 
Винница и ряд других городов. Сам же Кривонос взял курс 
на Каменец-Подольский, но во время похода Б. 
Хмельницкий отозвал его к Константинову, куда снова 
стягивались карательные войска. 

В начале сентября 1648 г. войска Речи Посполитой под 
командованием трех "региментаров" - Д. Острожского-
Заславского, Н. Остророга, О. Конецпольского ("перины, 
латыны и детины") двинулись на Староконстантинов. 
Захватив переправу через Стырь у Рассоловцев, а затем и 
город (14.ІХ.1648 г.), каратели продвинулись к Пилявцам. 
Здесь у переправы через реку Икву (Пилявку) стоял 
небольшой замок, где и расположился Б. Хмельницкий. 
Неподалеку находился лагерь Кривоноса. Первые бои под 
Пилявцами были для повстанцев неудачными. Уже 14 
сентября произошло столкновение двухтысячного казачьего 
отряда с авангардом карательных войск. Повстанцы должны 
были отступить, оставив на поле боя 300 убитых. Тогда же 
разошлись слухи о том, что в этой схватке погиб казацкий 
полковник – М. Кривонос или Петр Головацкий. 
Единственное достоверное в этой молва то, что первый бой 
с карателями под Пилявцами приняли на себя 
кривоносовцы. 17 сентября в бой вступил несколько-
тысячный полк И. Ганжи, но потерпел поражение. Среди 
павших был и брат М. Кривоноса. 

Длительные бои наконец-то 23 сентября 1648 г. 
переросли в генеральное сражение, в котором повстанцы 
разгромили польско-шляхское войско. Каратели покинули 
под Пилявцами всю артиллерию, флаги, обоз и спасались 
паническим бегством. После блестящей победы перед 
войском Б. Хмельницкого был открыт путь на Львов, и 27 
сентября гетман отправился в освободительный поход на 
Галицию. Активное участие в походе принимал также и 
Кривонос, несмотря на ранение, которое он получил, 
очевидно, во время Пилявецкой битвы. Как и Б. 
Хмельницкий, М. Кривонос уделял большое внимание 
организации разведки. Так, две его разведчицы действовали 
аж в Кракове. 

С 8 по 26 октября 1648 г. длилась осада Львова 
повстанцами, причем кривоносовцы овладели Высоким 
замком, царившим над городом. Взяв значительный выкуп 

шляхетська Річ Посполита — готувалася до нової 
генеральної битви. 

Б. Хмельницький знову спрямовує М. Кривоноса на 
чолі десятитисячного війська, озброєного всього 10 
гарматами, проти карателів, які групувалися південніше. 
Сам Б. Хмельницький прибув до Константинова до 12 
серпня. А в цей час військо Кривоноса штурмом взяло 
Меджибіж (причому всю здобич їхній вождь наказав 
відправити на Січ), а 7—10 серпня — найбільш 
укріплене після Кам’янця-Подільського місто Бар, де, за 
Величком, було вбито 14 тисяч карателів. Зазначимо, що 
важливу роль під час штурму відіграли "московські 
гуляйгороди", що свідчить про участь представників 
російського народу в боях під керівництвом Кривоноса. 

Взяття Бару забезпечило перехід до повстанців 
більшої частини Поділля. До їхніх рук перейшли також 
Шаргород, Вінниця та ряд інших міст. Сам же Кривоніс 
взяв курс на Кам’янець-Подільський, але під час походу 
Б. Хмельницький відкликав його до Костянтинова, куди 
знов зтягувалися каральні війська. 

На початку вересня 1648 р. війська Речі Посполитої 
під командуванням трьох "регіментарів" — Д. 
Острозького-Заславського, М. Остророга, О. 
Конецпольського ("перини, латини і дитини") рушило на 
Старокостянтинів. Захопивши переправу через Стир біля 
Розсоловців, а потім і місто (14.ІХ.1648 р.), карателі 
просунулися до Пилявців. Тут біля переправи через річку 
Ікву (Пилявку) стояв невеликий замок, де і отаборився Б. 
Хмельницький. Неподалік знаходився табір М. 
Кривоноса. Перші бої під Пилявцями були для 
повстанців невдалими. Вже 14 вересня відбулася сутичка 
двохтисячного козацького загону з авангардом каральних 
військ. Повстанці мусили відступити, залишивши на полі 
бою 300 забитих. Тоді ж розійшлися чутки про те, що у 
цій сутичці загинув козацький полковник — М. Кривоніс 
або Петро Головацький. Єдине достовірне у цій 
поголосці те, що перший бій з карателями під Пилявцями 
прийняли на себе кривоносівці. 17 вересня у бій вступив 
кількатисячний полк І. Ганжі, але зазнав поразки. Серед 
полеглих був і брат М. Кривоноса. 

Тривалі бої нарешті 23 вересня 1648 р. переросли у 
генеральну битву, в якій повстанці розгромили польсько-
шляхетське військо. Карателі покинули під Пилявцями 
всю артилерію, прапори, обоз і рятувалися панічною 
втечею. Після блискучою перемоги перед військом Б. 
Хмельницького було відкрито шлях на Львів, і 27 
вересня гетьман вирушив у визвольний похід на 
Галичину. Активну участь у поході брав також і 
Кривоніс, незважаючи на поранення, якого він зазнав, 
очевидно, під час Пилявецької битви. Як і Б. 
Хмельницький, М. Кривоніс надавав великої уваги 
організації розвідки. Так, дві його розвідниці діяли аж у 
Кракові. 

З 8 по 26 жовтня 1648 р. тривала осада Львова 
повстанцями, причому кривоносівці оволоділи Високим 
замком, що панував над містом. Взявши значний викуп з 
обложених, Б. Хмельницький рушив далі на захід, на 
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из осажденных, Б. Хмельницкий двинулся дальше на запад, 
на Замостье. Свое войско он поделил на 3 части. Главными 
силами руководил сам гетман, который надеялся в случае 
успеха под Замостьем двинуться на Варшаву. Южная 
группа во главе с Л. Капустой действовала в Покутье и 
Галичине, а северная двинулась из-под Львова на Люблин. 
В это время состоялось избрание нового короля Яна 
Казимира, что позволило заключить перемирие на 
выгодных для повстанцев условиях. Тогда же положение 
повстанческого войска ухудшилось. Приближалась зима, 
ощущалась нехватка боеприпасов и провианта, вспыхнула 
эпидемия. Татары угрожали вернуться в Крым, к тому же 
заболел Тугай-бей, который среди феодалов Крымского 
ханства был едва ли не самым ярым сторонником союза с 
повстанцами. Возникло недовольство и среди казацко-
крестьянского войска. В таких условиях Б. Хмельницкий 
взял выкуп из осажденных замостян и 24 ноября вернулся в 
Киев. Однако не все его сподвижники желали прекращения 
кампании. Особенно горячими сторонниками продолжения 
победоносного похода были М. Кривонос и П. Головацкий, 
и кто знает, не были ли они тогда правы.  

Однако по приказу гетмана повстанческие войска 
вернули на восток, начали расходиться по своим домам. В 
это время внезапно умирает Максим Кривонос. О его 
смерти скупо вспоминает Львовская летопись, написанная 
повстанцем Михаилом Гунашевским: "Был и воздух 
никакой, потому что народ помирал окрутне повсюду в 
голову, даже и в самих их войсках (повстанцев - Ю. М.)... 
Множество их велико на дорогах и на Украине вымерло... и 
тот Кривонос, полковник, и ины многие по обороте от 
Польски". 

Память о Максиме Кривоносе, герое Освободительной 
войны украинского народа 1648—1654 гг., мужественном и 
последовательном борце против польско-шляхских 
захватчиков, блестящего и опытного полководца всегда с 
нами.  

Замостя. Своє військо він розділив на 3 частини. 
Головними силами керував сам гетьман, який сподівався 
в разі успіху під Замостям рушити на Варшаву. Південна 
група на чолі з Л. Капустою діяла в Покутті та Галичині, 
а північна рушила з-під Львова на Люблін. Облога 
Замостя тривала з 6 по 24 листопада 1648 р. В цей час 
відбулося обрання нового короля Яна Казиміра, що дало 
змогу заключити перемир’я на вигідних для повстанців 
умовах. Тоді ж становище повстанського війська 
погіршилося. Наближалася зима, відчувалася нестача 
боєприпасів та провіанту, спалахнула епідемія. Татари 
погрожували повернутися до Криму, до того ж захворів 
Тугай-бей, який серед феодалів Кримського ханства був 
чи не найпалкішим прихильником союзу з повстанцями. 
Виникло невдоволення й серед козацько-селянського 
війська. За таких умов Б. Хмельницький взяв викуп з 
обложених замостян і 24 листопада повернувся до Києва. 
Однак не всі його сподвижники бажали припинення 
кампанії. Особливо гарячими прихильниками 
продовження переможного походу були М. Кривоніс і П. 
Головацький, і хто знає, чи не мали вони тоді рації. 
Проте за наказом гетьмана повстанські війська 
повернули на схід, почали розходитися по своїх 
домівках. В цей час раптово помирає Максим Кривоніс. 
Про його смерть скупо згадує Львівський літопис, 
написаний повстанцем Михайлом Гунашевським: "Було 
й повітря ніякоєсь, бо люд мер окрутне всюди наголову, 
навіть і в самих їх войсках (повстанців - Ю. М.)... 
Мнозство їх великоє на дорозіх і на Україні змерло... і 
той Кривонос, полковник, і іни многії по звороті от 
Польськи". 

Пам’ять про Максима Кривоноса, героя Визвольної 
війни українського народу 1648—1654 рр., мужнього і 
послідовного борця проти польсько-шляхетських 
загарбників, блискучого і досвідченого полководця 
завжди з нами.  

 

Ю. А. Мицик (Дніпро)  
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