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Виправа Запорожців на Перекоп у 1608 р.
За діярієм Петра Скарґи занотував краківський єзуїт Вєлевіцький у

своєму латинському щоденнику між подіями жовтня 1608 р. також
звістку про те, що коло того часу козаки «дивною хитрістю здобули,
розграфили й спалили» Перекоп1). Цю припадкову звістку про осінню
виправу Запорожців у 1608 р. на Перекоп подав акад. М. Грушевський у
сьомому тому своєї «Історії України-Руси»2).

Маю змогу сказати дещо більше про згадану виправу Запорожців на
підставі рукопису Музею Чорторийських у Кракові ч. 1577,
спровадженого до наукової робітні Національного Музею у Львові, за що складаю
тут щиру подяку управам обох Музеїв. На сс. 179 185 згаданого
рукопису подане латинське оповідання під заг. «Yictoriae Kozakorum Niso-
ѵіогшп de Tartaris Tauricanis in anno 1608 narratio Herburthi»

(Оповідання Гербурта про побіду низових козаків над таврійськими Татарами в
1608 році). Рукопис походить із ХУІІ XVIII вв. На жаль, оповідання
Гербурта це дуже попсована копія, роблена з оригіналу чи з копії, де
коїгіст оповідання в краківському рукопису не міг часто добре відчитати
якогось слова, головно скороченого. Другого рукописного тексту
оповідання Гербурта досі не вдалося мені відшукати, а краківський текст
вимагає ґрунтовної відбудови. Тому заки буде можливість опублікувати
відбудоване в цілості оповідання Гербурта в латинському оригіналі, оповім
тут за Гербуртом по-українському про тему його оповідання.

Та наперед кілька слів про автора оповідання. Згаданий як автор
оповідання Гербурт це Іван ІЦаоний Гербурт, добромильський, вишенський і
мостиський староста, відомий оборонець нашого народу. Свою любов до
історії виявив він між іншим у своїй видавничій діяльності в Добромилі,
видаючи твори польських істориків. Його оповідання про виправу
Запорожців на Перекоп у 1608 р. велить дослідникам шукати за дальшими
його історичними писаннями. Що автором цього оповідання був сапе
Іван Щасний Гербурт, про це не може бути сумніву, бо його «Zdanie о
narodzie Ruskim, spisane podczas konfederacyi Moskiewskiej» 1613 p.,
надруковане в книзі Вячеслава Липинського «Z dziejów Ukrainy» (ос.
92 96), згадує при кінці, що «jest nas słowiańskich narodów różnych
ośmnaście а в оповіданні говорить автор також про вісімнадцять
слов янських народів (octodecim universae nationes Slavonicae). ГЦо латинське
оповідання про перекопську виправу Запорожців сучасне й написане
1608 р., на це показують слова в ньому про те, що його дія відбулася
в «теперішньому році» (praesenti anno). Отже Гербурт писав це
оповідання, сидячи «на вежі в Кракові», де відсиджував дволітню кару як
один із провідників повстання й, здержаний примусово від політичної
діяльности, виладовував свою енергію в пильній літературній праці до
часу свого виходу з в язниці в лютому 1609 р.

0 Scriptores rerum Polonicarum, т. X, Краків, 1886, с. 280. На цю тему читаємо
тут дослівно таке: Sub idem tempus nostrates Kosaci Perekopum, Tartaricam civita-
tem, mira astutia expugnarunt, spoliarunt et exusserunt, quod P. Skarga in suo diario
annotat. 2) M. Грушевський, Історія української козаччини, т. І. До року 1625.
(Історія України - Руси, т. VII), Київ, 1909, с. 326.
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Своє оповідання починає Гербурт мотивуванням потреби коротко
згадати про дуже простору державу Русь (amplissimi regni Russiae mentio-
nem ргаеіеѵет hic facere debeo). Про її простір і силу пишуть не тільки
польські історики, але й грецькі, а саме Зонара й Гедрозій. Наслідком
нього навіть ті, що середньо познайомлені з історією, знають, що
грецьким імператорам у часі їх великого розцвіту так давалися в знаки
володарі Руси, що не раз, присилувані зірвати мир, зміцнювали його
заміжжям своєї доньки. Від них перейняли й віру. А коли злучилися з
Польщею, то заважила тут головно любов до волі (libertatis dulcedinem in
causa fuisse). В тій Русі живе цвіт дуже хоробрих людей на островах,
що їх творить Дніпро. Автор виводить імення козаків від Козарів,
зараховуючи їх до слов янських племен, винищених зубом часу. Острови,
що на них живуть козаки, віддалені менше-більше дві милі від Чорного
моря. Козаки «в безупинних битвах із Турками й Скитами шукають не
тільки життя, але й засобів на прожиток», бо не одержують ніякої плати
від якогось пануючого, хоча й признають польського короля над собою.
Дванадцять миль віддалені вони від Таврійського Херсонесу чи то
Перекопу. Споконвіку звикли козаки нападати на сумежні турецькі
місцевості, «але тепер, зрісши щодо числа й набувши кращого знання воєнної
справи, звичайно обминають ці побережжя, що вже досить нанепокоїли
їх, а звичайно висідають на побережжях Тракії недалеко від самого Цар-
города й усе змішують вогнем і мечем».

У наслідок щастя, що не опускало їх протягом кількох літ,
постановили козаки піднятися якогось надзвичайного чину, «в місяці липні
теперішнього року». До цього дала їм привід непогамована самохвальба
таврійського пануючого Салягмет Ґірея, що стаючи наслідииком свого брата
Казіґерея, який був у ласках турецького цісаря, явно заприсягся перед
одним 'безбожником, що він або зараз при своєму вступленні знищить
цілком козаків, або непокоїтиме Польшу раз-по-разу кожного року й
посилатиме щороку турецькому цісареві велику силу полонених на
веслування. Коли Запорожці довідалися про цю безсоромну й необережну
погрозу, пильно слідили зблизька, що робитиме й де перебуватиме цей
новий тиран. Коли ж дізналися, що він у Козлові відбирає присягу від своїх
підданих, три тисяча найкращих вояків сідають на чайки. Та як сливе
всі добрі наміри натрапляють на труднощі при своєму виконанні, так і
запорозькому задумові зайшла в дорозі перешкода при самому гирлі
Дніпра. Бо не тільки що не могли поплинути ліворуч до Таврії, але
страшна буря кидала їх протягом чотирнадцятьох днів праворуч у ту
сторону, що звернена до Азії.

Коли втишилася буря, зібралися Запорожці на острові Тендрі коло
перекопської шийки, припускали, що проминула найкраща нагода
схопити таврійського володаря, бо його немає так довго у Козлові, хоча він
там був до того часу, тому задумали здобути якесь місто на півострові
Криму. Отже присягами й постійними розмовами втверджують себе, щоб
викинути з голови всяку журу про життя й те, що в ньому найдорожче,
а думати тільки про побіду й воювати за неї. А хоча не могли знати, де
позволить їм висісти море з своїми непригожими берегами, одначе,
наскільки могли орієнтуватися, поплили в напрямку перекопської шийки.
Де можна було б висісти, постановили там напасти на найближче місто.
А мав півострів такі міста, що рівнялися німецьким і італійським, а з
них найближче, недалеко від побережжя, лежали Перекоп, заложений
Для охорони півострова, й Кафа або Теодосія. Поміж ними лежав Козлов
а недалеко Бакчисарай.

Постановивши напасти на одно з найближчих міст, приготовляють і
приладжують те, що вважали потрібним, щоб по-геройському побідити
або впасти (ad fortissime aut yincendum aut cadendumA скачуть із острова
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й під захистом ночі щасливо дістаються на найближчий перекопський
берег. А що Запорожці висіли саме на цей берег, причиною цього було те,
що тут спека зробила з моря болото й бродячи по лоно в ньому можна
було не без великого труду дістатися на суху землю.

Повні веселости вступають Запорожці на землю, що її дотикалися
хіба полонені з нашої землі. Коротко промовляє до них їх полководець
Михайло Найманович і нагадує їм хоробрість, геройські діла та славу, що
над неї немає нічого солодшого для войовників. «Правда, той
Найманович це чоловік, що не може покликатися' на дії своїх предків, може з
браку письменности в тій частині Польщі, але його самого щодо його
хоробрости можна порівняти не тільки з найхоробрішими мужами, але
певне й з найдавнішими героями». Задля свого незвичайного досвіду в
воєнних справах товаришило йому рідке щастя. Протягом п ятьох літ,
хоч не рік за роком, здобував він перемоги в безупинних дуже завзятих
битвах. А була звичка в Запорожців, що на полководця собі вибирали
такого, що в ньому звертали увагу й на все інше потрібне для воєнної
справи, й передовсім на щасливість, бо споконвіку прийнялася в них
думка, що вроджене щастя їх полководців товаришило щасливим успіхам
усього війська. А не повелося щось полководцям, Запорожці звільняли
їх. А що Найманович так довго виходив побідно з битв із -варварами,
виходить, що рідке щастя товаришило йому1).

Коли в опівночі (contieinio) вже все розставили Запорожці
систематично й у військовому ладі, лишивши1 при чайках сторожу з своїх,
рушають наперед у тихому поході, окривши, наскільки можна було,
прапори й бубни. Ледви показалася рання зірничка, спостерігають місто
Перекоп, досить укріплене природою й штукою, отже уставляють військо в
бойові ряди, підіймають військові прапори, розвивають короговки, б ють
у бубни й грають у суреяі та нагло валять на місто-. А що це спало
несподівано на мешканців Перекопу, мало хто звертає увагу на оборону міста,
інші піклуються життям, дітьми й своїм маєтком, одні яничари в числі
тисяча чотириста, полискуючи блискучою зброєю, уставляються перед
містом, а до них прибігає з міста щораз більше Турків і Скитів, себто
Татар, як також христіянських мешканців, занепокоєних про свій маєток.
А саме про таврійських Скитів говорить автор як про головну підпору
всієї турецької могучости. їх то перед усіма іншими держав турецький
цісар для забезпечення Криму. Оборонці міста уставилися на
підвищеному місці й довіряючи положенню й своїй хоробрості, були готові до
бою. Заскочений Найманович упоминає козаків, щоб ішли наперед
рідшими рядами й позволили- яничарам наперед повипукати свої гармати.
І дійсно, козаки зразу ощадно стріляють, опісля випускають хмару куль,
набігають на яничарів із найбільшою загарливістю й б ються з ними так
завзято, що тільки дуже мало яничарів дісталося до міста. Напираючи на

1) Ось слова латинського оповідання про Михайла Наймановича: Paueissimis
adfatus illos Michael Naymanoyicius, dux illorum, virtutem et res praoclare gestas glo-
riamque, qua nihil dulcius Yiris bellicosis, in memoriam revocat. Isto Naymanovicius
vir quidem est, qui maiorum suorum res gestas ciere non potest forte propter litterarum
in ilła parte Poloniae inopiam, sed ipse yirtute sua non modo viris fortissimis, sed
certe antiquissimis heroibus conferendus. Nam propter singularem rerum illius militiae
peritiam raram felicitatem illi benignum numen largitum est. Quinque non conti-
nuos annos in continuis et vehementissimis proeliis feliciter rebus istornm praeerat.
Perantiquo enim morę istius militiae eligere solent haec fortissima pectora ducem rebus
suis, in quo cum omnia alia ad res bellicas gerendas considerant, tum шахіте
felicitatem. Nam ѳх antiquo et inyeterato morę existimant ducum suorum felicitatem innatam
sequi ипіѵѳгѳі exercitus prosperos successus. At quam pie existimant, hoc loco iudicium
ferre non est meum. Itaque pro rebus ex animi sententia gestis eligere duces et, siquid
contrarium accidat, illos exauctorare pro lege habent. Hunc vero Naymanoyicium opor-
tet esse rara felicitate praeditum, quod tam diu in contrariis cum barbaris proeliis nullam
eenserit asperiorem аѵегзаѳ a se (beneyolentiae) yolubilis Dei faciem (cc. 181 182).
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їх зади, козаки входяїь до міста, наповненого всякими родами багатств, а
сливе зовсім вільного від оборонців.

Тому, що мало було роботи в місті, підходять козаки під замок,
муром відділений від міста. Було двох начальників у замку: один Окит-Та-
тарин, а другий Турок. У мурі була брама й тут розставили' вони сили,
якими розпорядакали. Одначе коли Запорожці не гаючи часу підсунули
більші воєнні гармати з твердинь міста й, розваливши мур, увійшли до
середини, вбивають майже всіх войовників і натовп, розтинають
начальника-Скита, Турка схоплюють живого* й визволяють велике число хри-
стіян як своєї нації, так і різних націй. Бо Скити мають у звичці
держати рабів головно на продаж, щоб легше торгувати з іншими варварами.

Вже не було чим займатися в місті й замку. По всьому півострові
пішов страх перед несподіваною небезпекою. Козаки забирають усякі
дорогоцінності й бурять місто. Більше ніж п ятдесят воєнних знарядів із
патроновим порохом, що їх там знайшли, підставляють під твердині й
більші будівлі та запалюють їх при помочі мотузочків до запалювання, а
сами виходять із міста й у половині милі' з стошістдесятьма гарматами
(tormentis), що їх забрали з міста й замку, задержуються, щоб цьому
новому. тиранові, якщо він бажав би пригадати собі своє слово* чи то
безсоромність, дати наїгоду воювати. Та даремне ждали на нього Запорожці
два дні, тому прибувають на побережжя, де полишили свої чайки, й тут
знову повні доброї надії й відваги стоять напоготові. Але коли й тут він
не показувався-, всідають на чайки й при погожому відрі припливають на
острови, де мають свої оселі.

Зайво було б тут оповідати, з якою розкішшю доповідали вони про
свої подвиги тим козакам, що лишилися для сторожування на островах,
з одного боку та з другого, з якою радістю їх тут прийнято. Та Запорожці,
не вдоволившися перекопськими подвигами, задумують збурити
турецький замок Очаків і чотирнадцятого' дня по першій перемозі нападають на
Очаків, здобувають його, входять до середини, висікають і цілком бурять.
Майже всі яничари, тисяча двісті, вийшли й забрали простолюд із собою.

Навівши низку прикладів, як Турки завдячували свої побіди Скитам-
Татарам, підкреслює Гербурт почесну рожо Запорожців, що здержували
їх від переходу через Дніпро. Мала їх горстка, але завдяки своїй
хоробрості здержувала дуже часто досить велику силу варварів від переходу
через Дніпро, бодай ніколи не позволила їм перейти через нього без
небезпеки й шкоди для себе.


