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Шановні  читачі!  

    В нинішніх умовах, коли Україна, як і 

500 років тому, зі зброєю в руках відстоює 

свій європейський цивілізаційний вибір, 

пам’ять про Оршівську битву набуває 

особливої актуальності.  

    Пропонуємо Вашій увазі 

пам’ятку присвячену 500-

річчю перемоги союзного 

литовсько-русинсько-

польського війська над 

армією Московського 

князівства у битві під 

Оршею (1514). Ця битва є 

найславетнішою в історії українського, 

білоруського, литовського та польського 

народів. 
 

    Криваві сутички, конфлікти, грандіозні 

битви. Все це відбувалося задовго до того 

як з’явилися терміни «українці» та 

«росіяни» у їх сучасному розумінні.  

   На початку XVI століття Московська 

держава висунула претензії на українські та 

білоруські землі, які тоді входили до складу 

Великого князівства Литовського.  

   Влітку 1514 року під час чергової 

московсько-литовської війни (1512-1522) 

московська армія після місячної облоги 

захопила місто 

Смоленськ і 

наприкінці 

серпня вийшла 

на лівий берег 

Дніпра неподалік 

міста Орші. 

Московським 

військом, що 

налічувало майже 80 тисяч вояків, 

командували князі Михаїл Голіца-Булґаков 

та Іван Челяднін. 

   У ніч на 8 вересня тридцятип'ятитисячне 

військо Великого князівства Литовського 

навело через Дніпро навпроти міста Орші 

наплавні мости на діжках і переправилося 

на лівий берег. Литовська армія складалася 

із литовських, білоруських, українських, 

сербських, татарських, польських, 

угорських та німецьких 

загонів. Цим об'єднаним 

військом командував 54-

літній волинський князь 

Костянтин Острозький. 

   Рано-вранці Челяднін 

атакував К. Острозького, 

намагаючись відрізати 

його від мостів, однак 

союзники відбили напад. 

К. Острозький очолював 

усі контратаки русько-

литовської кінноти і 

бився, як простий вояк. Використовуючи 

суперечності між князями Голіцею та 

Челядніним, він нападав на них порізно, а 

ті, за словами літописця, із заздрості 

видавали один одного.  

   Опівдні руські та литовські вершники 

вдаваним відступом завели московську 

кінноту під залп своїх гармат, а потім її із 

засідки у прибережному лісі атакував 

резервний загін. Під натиском війська К. 

Острозького важка московська кіннота 

відступила на багнистий берег річки 

Кропивни між містами Оршею та 

Дубровною і там майже вся була знищена. 

   Атака польських гусарів довершила 

розгром московської армії, хоча погоня за її 

окремими частинами, що тікали до 

Смоленська, тривала до ночі. Втрати 

московського війська сягали тридцяти 

тисяч вояків, а Челяднін, восьмеро воєвод, 

37 значних бояр та півтори тисячі дворян 

потрапили у полон. 

   Перемога під Оршею зробила 

К. Острозького відомим усій Європі, про 

неї розповідалося у чотирьох брошурах, 

виданих латиною та німецькою мовою.  

   К. Острозького з тріумфом зустрічали у 

Варшаві та Вільнюсі, і на честь перемоги 

під Оршею він побудував у Вільні Свято-

Троїцьку та Свято-Миколаївську церкви. 

 

   В історії України були перемоги. І про це 

також потрібно пам’ятати, відзначати, 

пишатися. По суті, те, що відбувалося під 

Оршею, це АТО ХVІ століття. І цілком 

можна провести паралелі з тим, що 

відбувається зараз. 

   Російські історики нині замовчують 

значення цієї перемоги. Та насправді ця 

битва була дуже важливою, і не лишень для 

України. Річ у тім, що тоді московський 

князь загарбав Смоленськ. Почалися набіги 

на інші території. Тож якби не битва під 

Оршею, така окупація тривала б. Натомість 

перемога війська, яке очолював князь К. 

Острозький, змінила хід подій.  

   Ця битва є яскравим 

прикладом того, що 

спільними зусиллями 

народів, які борються 

за свою волю й 

незалежність, можна 

зупинити будь-якого 

агресора! 


