
ДОЦ. Ф. СЛЮСАРЕНКО. 

ПОЛЬСЬКИЙ 
ПИСЬМЕННИК XVII СТ. СИМОН СТАРОВОЛЬСЬКИЙ 

ПРО 3АПОРОЖСЬКЕ ВІЙСЬКО. 

Старовольський Симон (Starowolski Szymon - 1588~ 1656 рр.) 
- один s найбільш плідних польських письменників XVII ст. Студію
вав у І{раківській Академії. Подорожував потім s княsями Констан
тином і Яном Острожськими по sахідній Европі, побувавши у Ні
меччині, Нідерляндах, Іспанії, Франції та Італії; по повороті викладав 
теологію і філософію у монастирі у W a,chocku, а потім був секрета
рем великого І{Оронного гетьмана Яна Ходкевича. Року 1624 sнову 
був sa кордоном s науковою метою. Був потім вихователем сина геть
мана І{онвцпольського; s учнем поїхав sa кордон втретє і вернувся 
р. 1634. 3 цього часу присвятив себе літературній чинності. Р. 1639 
вступив до стану духовного і р. 1654 став каноником при катедрі 
І{раківській. 

В літературно-науковій діяльності ви3начився численністю написаних 
ним праць, так що його навіть 3нали польським Бароном. В словникові 
науковому (чешському) подані такі його праці: 1. De rebus Sigismundi 
І. libri IV (1616); 2. Sarmatiae bellatores (1637, 1734); 3. Pobudka albo rada 
na zniesienie Tatarбw Perekopskich (2 вид. 1671); 4. Scriptorum Polonico
rum Hecatontas (1625, Ben. 1626, 1733); 5. Votum о naprawie Rzeczy-Pospo
litej (1625); 6. Reformacyja obyczajбw polskich wszystkitn stanom ojczyzny 
teraznejszych czasбw zepsowanych bardzo potrzebna (1692); 7. Eques po
lonus (1628); 8. Polonia sive status Regni Poloniae descriptio (1632; пол. 
перекл. Opisanie Кrбlewstwa PoJskiego za czasбw Zygmunta ІІІ - 1765); 
9. Prawy rycerz (1632, 1648); 10. Institutorum rei militaris libri VIII (3 vyd. 
1646). 11. Vita et шiracuJa servi Dei Vinc. Kadlubkonis (1642); 12. Epi
tome conciliorum tam generalium, quam provincialium cum chronologica 
et historica observatione in libris XXVI comprehensa (1643); 13. Swiцtnica 
Paiiska, t. j. kazania na urochystosti cafego roku (2 вид. 1681); 14. Dwбr ce
sarza tureckiego- (1646. 7 вид. 1858, Рос. пер. р. 1678 був вид. у Петрогра
ці р. 1883); 15. Lament utrapionej matky koruny polskiej; 16. Breviarium 
iuris pontifici in usum parochorum libri VIII (1653); 17. Monumenta Sar
matorum (1655) і ин. 

В українській історіографії імя С. Старовольського відоме. Так М. 
Грушевський у Історії Украіни, т. VII (1909) агадув дві праці Старо
вольського: 1. Eques Polonus (р. 1628), s якої він наводить велику ці.:. 
тату про коsаків sапорожських, яку містить за оповіданнями про коаакі в 
Лясоти, Папрацького й ( амберіні і перед оповіданнями Я. Собвського 
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та Бопляна.1 2. Sarmatiae bellatores (р. 1631), де Старовольський по
дає м. и. панегиричну характеристику О. Дашковича.2) 

За останньої доби з'явилась розвідка акад. Ф. Тарановеького "Ста
тистичні описи Польщі Кромера й Старовольського та їх значіння для 
утворення догматики польського державного права в XVII в." -
у "Записках соціяльно-економичного відділу Української Академії 
Наук" т. lV (1926 р. ст. 1-39), де розглянута ще одна праця Старо
вольського: Polonia sive status Regni Poloniae descriptio (у вид. 1656 р.). 
В цій праці подані відомості і про козаків запорожських (див. цітати 
103-110 статті акад. Ф. Тарановського). 

Оскілько мені відомо, не використана нашою історіографією праця 
С. Старовольського: Jnstitutorum rei militaris libri VIII (Краків 1640.)3) 

Титули поодиноких книг такі: 1. Описання війни (29 глав). 2. Вла
стивості вождя й його обовязок (15 гл.). 3. Військова дісціпліна (33 гл.). 
4. Построєння рядів і бій (26 гл.). 5. Морська війна (8 гл.). 6. Військові 
стратегеми (4 гл.). 7. Штурм і оборона городів (11 гл.). 8. Сумнівні 
питання в справі військовій (23 питання). 

3 цього змісту праці видно, що вона мала бути підручником 
військової справи, про що автор у передмові сам каже.4) Кожда книга 
поділяється на глави, в яких подаються правила й поради що до вій
ськової справи і наводяться як позітивні, так і негативні приклади 
з військової практики за доби античної та сучасної авторові. Серед цих 
прикладів згадки про запорожських козаків займають не останнє місце. 

Відомості про козаків роскидано у всій книзі Старовольського 
у виразах, зміст яких установлюється иноді лише з контексту. Поді
лити ці згадки можливо на дві групи: І відомості про історичних ді
ячів або події; 11 відомості змісту т. з. "військових реалій". 

І. 

1. Остап Дашkовнч. 
В кн. І, гл. 5. досвід воЖдя згаданий Остан Дашкович, якQЙ виявив 

досвід формуванням козаків запорожських. 5) 

В кн. lV, у гл. 15- опір хоробрості й. хитрощам ворога згадано 
О. Дашковича зза його дбайливості й грізності для татар.6) 

------
1) М. Грушевсьkпй, Історія України-Руси т. VII, ст. 294 ід. прим. 3 на ст. 572. 
2) Ibid. ст. 572-3; такоже ст. 94З; 951. 
3) Simonis Starovolsci Institutorum Rei Militaris Libri VIII q_uorum І. gene

ralem belli descriptionem continet. ІІ. Ducis qualitates et officia compehendit. ІІІ. 
Delectum militum disciplinamque eorum edocet. IV. Classicum sonat et acies 
instruit. V. Navale praelium describit. VI. Solertia ducis facta ostendit. VII. Sub
ruendarum atque defendendarum urbium rationes monstrat. VIII. Dubia nonnula 
ad militarem prudentiam spectantia resolvit.- (Nil sine Deo). Cracoviae. In offi
cina Christophori Schedelij, S. R. М. Typogr. Anno Domini MDCXXXX. 

4) Ст. 2 передм.: Proinde ut patriam pro virili invare possimus, nil magis 
ех pietate esse putarimus, quam de militari institutione Tractatum civibus nostris 
conscribere, seu verius а peritis huius artis magistris desumpta praecepta, nostro
rum quoque hominum exempliв illustrata, tyronibuв proponere. 

5) Ст. 67: Apud nов vero Oвtaphaeuв Daвcovicius formando Совасhов Za
poroвenseв. 

6) Ст. 253: Apud nов Oвtaphaeus Daвcoviciuв, Cosachorum Zaporoвenвium 
(dux), omnibuв hordis веu tribubuв Scytharum, сів et ultra Tanaim habitantium, 
simili vigilantia formidabiliв fuit. 
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в кн. 6, у гл. 2- стратегеми.перед боєм подається ~орадавож
еві робити засідки на ворога де плько можливо в доро31. Як арааок 
~одана характерист~ка О. Дашковича, який грізний був (роз. своїми 
засідками) татарам. ) . 

В кн. 8- питання 7е: чи воЖдь завЖди повинен бути ta слав-
ного роду, чи й а яkоі~ь невід~моі· родини, - а~тор наводить .аргу
менти також аа вождя 13 малоюдомого роду: та~~и ~о~дь буде бшьше 
дбати щоб власними заслугами прославити свш рщ, 1 як арааок та

кого ~ождя агадується О. Дашкович.8) 

2. Свєрчовсьkий.. Допомога Івонй: Самійло Корецьkий.. 

в кн. 3, гл. 23 - яk робити переходи згадано провідника ко
зацьких військ Свєрчовського, який подавав допомогу молдавському 
претендентові Івонії (1574) і Самійла Корецького, який р. 1616 допо
могав адобути престол Олександрові с. Єремії: 

мІ навпаки, тому що Турки й Татари необережні і в походах висту
пають без всякого майже порядку і замісць квадратового строю ідуть 
в суміш, -то вони легко можуть бути загрожені в флангів і в тилу в боку 
наших, як робив під (керовництвом) палатіна Івонії провідник козаків 
Свєрчовський і декілька років тому Самійло І<орецький, які в доброму 
порядкові на них (Турків) нападали." 9) 

Про тогож Свєрчовського агадується у кн. 4, у гл. 15 - опір хо
робрості та хитрощам ворога: 

"Бо одно спасіння для побіджених- не надіятися на спасіння. Свєр
човський, який в козаками пішов на допомогу Івонії, молдавському царькові, 
оточений силою турків, так в одчаю бився, що богато тисяч в них забив, 
і не раніше підляг їм, як всі його товариші впали в бою.•1О) 

Про цю ж саму допомогу козаків аапорожських Івонії агадує 
Старовольський у кн. 4, гл. 10- потреба ааkлиkів і промов до во
яkів, - а того приводу, що Івонія своєю промовою до ріжноманітного 
У національному відношенню війська міг навіть нарід валашський, 
"звичайно хисткий по природі й фальшивий, спонукати до ненависти 
проти Турків. "11 ) 

71 Ст. 335: Ніs et similibus artibus graves fuere ... Ostapaeus Daskovicius 
Cosachorum Zaporosensium auctor- Tataris. 

8) Ст. 439: et apud nos Ostapaeus Daskovicius Cosachorum Zaporosensium 
auctor et alii infiniti. 

9) Ст. 15~: Et contra Turcae et Tartari, quia incauti sunt et in expeditionibus 
null~ fere. ordшe et agminis quadrati loco confuse incedunt, facillime а tergo et 
laterІbus шfestari possunt а nostratibus, uti faciebat sub Iuonia Palatino Cosa
cho;um. ~uctor Suierczovius et paucos ante annos Samuel Corecius, qui bene 
ordшatІ шcurrebant in ipsis. - В справах цих провідників див. М. Грушевський, 
Іст. Укр.-Руси т. VII, ст. 147, 148, 354,356, 443. 

10) Ст .. 256: nam una salus victis nullam sperare salutem. Svirsczovius, qui 
cu~ Cosach1s suppetiatum Iuoniae Moldaviae Regulo iverat, cinctus а multi
tudшe. Tur~arum, ita ех desperatione pugnavit, ut multa ех eis millia occideret, 
dn~c prн~s ш potestatem illorum devenit, quam omnes sui commilitiones occi
Іssent ш асіе. 

• 11 ) .ст: 236: dicenda etiam, quibus militum mentes odio adversariorum in 
Iram et Шd1gnat10nem moveantur, ut fecit paulo superiore saeculo Iuonia, Daciae 
regulus, cum е Polonia Cosachos Zaporosenses in subsidium contra Turcas evo
casset. 
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З. Провідниk koaakiв Францисk Cyk. Филон Кмята. 
Війсьkове суперництво. 

У кн. 6, гл. 2. - стратегеми перед боєм - вгадано імя одного 
з провідників каваків нивавих у війні кор. Степана Баторія - Фран
циска Сука. В історії М. Грушевського (т. VII, ст. 161 і д.) перерахо
вані (ст. 163) імення ковацьких ватажків, однак імени Фр. Сука нема. 
Згадано також Филона І{миту, який у Старовольського sветься па
латіном Смоленським. Події ці припадають нар. 1580. Старовольський 
дає пораду, щоб вождь роавіював страх у своїх вояків і викликав у них 
яке небудь суперництво до бою: 

"Подібним прикладом король Степап, ведучи війну у Москонії, го
ворив, що всі трофеї, які він виніс від ворога, ксе це 3роблено його 
Угорцями. Під впливом суперництва Поляки 3 Мелетівм пішли окремо 
і 3авоювали в один день укріплення Сокаль, на яке напасти не відважу
вався коро.1ь. Литвин11 також окремо почасти 3 Миколою І->ад3івілом, 
верховним вождем війська свого народу, почасти 3 Филаном !{митою, 
палатином Смоленським, почасти 3 Франциском Суком, провідником ко
ваків ни3ових- рu3бивали війська московські і 3авойовували деякі дуже 
укріплені їх фортеці." І2) 

Військовому суперництву присвячена ціла окрема глава 3-оі 
книги: 

.І<рІм того він (Владислав lV) викликав суперництво поміж німцями 
(роз. німецькими частинами, що були у польському військові) і поляками, 
рівнож поміж литовською і польською піхотою, далі поміж ко3аками 
лекшої 3брої і гастатами ( о3броєні списами), які утворюють особливе 
ядро нашого війська. Ітак у військових справах якесь бе3переривне су
перництво (ро3. у військовій славі) у нас є поміж народом литовським 
і пuльським, поміж канаками запорожськими і піхотою польською та ні
мецькою; далі поміж кіннотчиками лекшої 3брої і панцирникамн чи гу
сарами. Військова працьовитість спільно уділювться Німцям, пильність
Лит1-1инам, сила- Полякам, 3ав3ятня- Роксоланам, ІЗ) а усім- величність 
в наслідок прагнення до свободи і хоробрість 3гідно 3 славою 3а довер
шені чини." І4) 

І2) Ст. 325: Pari exemplo Stephanus Rex in Moscovia bellum gerens suis 
Hungaris omnia confecta esse dicebat, quaecunque ех hoste trophaea retulisset. 
Aemulatione ducti Poloni cum Meletio separatim iverunt et quam Rex aggredi 
nон audebat munitionem Socal una die expugnarunt. Litvani itidem separati par
tim cum Nicolao Radivillo, Supremo gentis suae Militiae Duce, partim cum Phi
Ione Kmita, palatino Smolenscensi, partim cum Francisco Succo, Cosachorum 
Nisoviensium ductore, exercitus Moschoviticos profligabant munitissimasque quas
vis eorum arces expugnabant. 

13) Роксоланами С-кий часто 3ве населення України, як напр. ст. 266, де 
3гаданий кн. !{оне. Острожський, який після Оршанської пабіди над Москалями 
3велів одслужити обідню, після того як поляки проспівали "Те Deum": "Missam 
de SS. Trinitate lingua sclavonica propter Roxolanos suos solenniter cantari 
iussit". 

14) Ст. 195: Tum inter Cosachos Ievioris armaturae atque hastatos, qui prae
cipuum robur exercitus nostri.- Atque ita in rebus militaribus perpetua quaedam 
apud nos aemulatio est inter gentem Litvanam et PoJonam; inter Cosachos Za
porosenses et peditatum polonicum atque germanicum; tum inter equites levioris 
armaturae et cataphractos seu hussaros. Industriaque bellica communiter attri
buitur Germanis, diligentia Litvanis, robur Polonis, vigor Roxolanis, omnibus autem 
animi magnitudo ех libertate et fortitudo ех rerum gestarum gloria. 
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4. Коаацьkі стрільці під Воль.маро.м. 

в кн. 4, гл. 15- опір хоробростіn хитрощам вороги- згаду
ються козацькі стрільці у війні Жигмонда ІІІ в Карлом 3удерманом, 
а саме в бою під ВольмароМ.15) 

5. Бій під Переяславом. 

в кн. VIII, у питанню 12-му - яkі війсьkа більше необхідні: піші 
чи kінні, автор наводить аргументи за більшу потребу кіннотчиків, 
бо вони можуть спішитись і битися, яко піхота. Приклад м. ин. поль
ська кіннота під Переяславом билася проти козаків запорожських 
пішо.16) (Подіі 1595-96 рр. див. Грушевський Іст. У кр.-Руси, VII, ст. 224 ід.). 

б. Повстання у kоваkів. Поkарання Бородавkи. Поравkа під Мошнами. 

Листи Густава Шведсьkого до kоваkів. 

В кн. З, гл. 25- пересторога проти повстань вояkів- згадуються 
тричі запорожські козаки. а) Автор наводить приклади військових по
встань проти вождів за античної доби. Переходячи до нової доби, каже: . 

., Так часто бачимо, що коааки аапорожські скидають або аабивають 
провідників ааа малого припаду; так молдавапе і валахи перемінюють 
господарів, а татари перекопські ріжними способами вигонять ханів і rалrів, 
москалі декільки рааів скидають вождів." 17) 

б) Подавши за античними письменниками пораду, що передовсім 
треба розшукати і покарати, по змозі таємно, провідників повстання, 
автор, яко приклад такого поступування, наводить покарання Боро
давки. Згідно з історією М. Грушевського (т. VII, ст. 271) Бородавку 
суднло козацьке коло і присудила стяти голову, що і було виконано. 
Однак у Старовольського подані ще деякі подробиці, які звичайно по
трібують перевірки: 

"Покараний був подібним способом (с. т. таємно) і Бородавка, вождь 
аапорожських коааків, Ходкевичом у Валахіі і 80 видатних аачинщиків 
повстання: в темну ніч вони таємно були потоплені."ІВ) 

в) Далі за цими словами бевпосередньо автор так характеризує 
поступовання козаків з провідниками бунту: 

"Бо коааки мають у авичаєві - адатних на повстання а поміж себе 
к~рати не инаІ<ше, ЯІ< у ночі і надавичайно таємно, свідомі того, що все 
дІЛо це треба вести обережно, і часто тим, І<Отрим відомо про справу, 

• 1 ~) Ст. 254/5: durantibus tamen bellis Livonicis inter Carolum Sudermanum 
et SІgІв. ІІІ. Regem Poloniae Sueci cuneo ех sclopetariis facto apud Volmariam 
procedebant contra Polonos, веd dextrum Iatus eorum Cosachi вagittarii valde 
0!fende~ant, le~_um verum unica cohorв hastata ita peпupit, ut ех septem milibuв 
VIX cladiB nuntп manserunt, globis equitatum insuper а terge eos invadentibus. 

16) Ст. 463: apud Pereslaviam contra Cosachos rebelles Zaporoвenses. 
• 17) Ст. 165: ita saepiuв videmus,levi ех occasione Cosachorum Zaporosen
sшm ~'1!-ctores aut dejici aut occidi; ita Principes Valachorum Moldavorumque 
mutari, Ita Praecopensium Tartarorum Chanos et Galgas varie detrudi Moscorum-
que Duces subinde deponi. ' 
D 18) Ст. 166: Punitus simili modo et Borodauka Cosachorum Zaporoseпsium 
bux а Chodkievicio in Valachia octogintaque praecipui seditioniв auctores nocte 

о scura nemine sciente submersi. 
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потрібно було це навіть затушовувати. Бо коли необачно відкривавться, 
то змовлені маІіже постійно до попередньої зброї додають иншу й сильнішу, 
(а саме) до лихої волі (додають) власне одчай у спасінню, як ми пересвід
чилися у тих же самих козаків, які стілько разів повставали проти Рес
публіки, але найбільше у змові новій, коли вони, покарані поразкою під 
Мошнами, погинули. "19) (В цьому місці власне змішано дві точки погляду: 
відношення козаків до своїх підозрілих людей і відношення польського 
уряду до козаків-повстанців). 

r) В тій же главі, вказавши на потребу - подавляти повстання 
у самім зародкові, автор вказує на козацьку небезпеку і причину їі
лихе урядування: 

"Так само (розум. як І<артагінці після І-ої Пунської війни) зробили 
у нас запорожські козаки, тому що над ними недбало урядували, - з якими 
скілько разів ми воювали із значно більшою небезпекою, ніж із Шведом 
у Прусії, або з Московптами під Смоленськом."2О) 

д) Нарешті, говорячи про небезпеку повстань у кн. 6, гл. 2-
стратегеми перед боєм -,а з' окрема про затримку листів (роа. про
кламацій?), якими вірні громадяне чи вояки побуджуються на араду 
й злочин, він подає цікавий для нас факт : 

.І хоч він (вождь) навіть досить покладавться на доброзичливість 
і вірність своїх, однак не повінні наповнюватись уші вояків обіцянками та 
брехнями. Тому сенат польський розумно попалив публично листи Густава 
на Варшавському соймові, бо через них (листи) ріжні ріжними обіцянками, 
а особливо козаки запорожські і люде иншої від церкви католицької віри 
підбивались на сторону Шведа."21) 

7. Хотпнсьkа війна. "Посольство" Донців до ЗапороЖців. Епіаод 
а верблюдами. 

До подій Хотинської війни належить згадка про красномовність 
Як. Собєського у кн. VIII, пит. 9 - чп вибіратп на воЖдя досвідче
ного у промовах, чп неанайомого а kрасномовством. Автор радить 
вибірати вождем людину, яка вміє добре промовляти (пор. Груш. Іст. 
Укр. VII, ст. 475): 

"Чого тілько не виявив Яків Собвський з тими самими варварами 
(роз. тут Москалі) в імени короля Жигмонта ІІІ. і по черзі з Турками, 
Шведами й усмиряючи козаків-повстанців ?" 22) 

---------------------
19) Ibid. Habent епіm hoc in шоrе Cosachi, ut вeditiosos inter se non nisi 

de nocte et valde occulte puniant, gnari in omne factione caute agendum esse; 
et saepe illis etiam dissimulandum quibus de facto constat. Nam si temere de
tegatur, coniurati plerumque prioribus armis alia et validiora addunt, despera
tionem nетре salutis pravae voluntati, ut in iisdem Cosachis toties contra Reш
publ. insurgentibus experti fuimus, sed maxime in coniuratione moderna, cum 
clade Mosnensi castiganti periissent. 

20) Ст. 168: idem fecerunt apud nos Cosachi Zaporosenses, cum negligenter 
fuerint gubernati, cum quibus aliquoties iam pugnavimus multo pelicu1osius, 
quam cum Sueco in Prussia aut Moscovitis ad Smolenscum. 

21) Ст. 319: et si enim satis benevolentiae et fidei suorum confidat, tamen 
non sunt imbuendae aures militum promissionibus et corruptionibus. ldeo pru
denter Senatus Polonicus litteras Gustavi igni pubJico in comitiis Varsovensibus 
mandavit, quod per eos varii variis promissis, sed praecipue Cosachi Zaporosenses 
et diversae аЬ Ecclesia CathoJica religionis homines in partes Sueci sollicitarentur. 

22) Ст. 449: Quid non praestitit Jacobus Sobiestius cum barbaris iisdem no
mine regis Sigismundi ІІІ atque deinceps cum Turcis, Suecis rebellibusque Co
sachis paciscendo. 
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3 подій Хотинської війни в~ведено ще два. цікаві епlзоди: один 
посольством" донських козаюв до запорожЦІв, а другии з верблю

з " 
дами. 

а) в кн. 4, гл. 9- страх вояkів,- автор говорить: 

Як що вождь помічає, що вояки аанадто впали духом і сумні, то 
нехай"їх підсилить і укріпить доброю надією, говорячи: допомога вже есть 
і скоро а'явитьс~, як а роби~ Ста~ислав. Любомирський _під ХотиноfІ\. І< оли 
вояки терпіли вІД недостачІ провІанту І були в роспачІ ааа гибеЛІ вождя 
Ходкевича, то він ~=Любом.), виконую~и обовяаки головно~оман~уючого, 
спочатку скааав: пщходить К?роль ао в~Ією .шлях~ою, уже виншов а1 ~ьвова 
і неае а собою досить провІанту. ПотІм вІН вивІв на середину декІЛькох 
аапорожських коааків, душе подібних одягом, авичаями й роамовою до 
коааків донських (останні підлягають оравителеві Московитів) і, навчивши 
їх (наперед) жартові, скааав: це посланці до Запорожців від Донців, які 
(Донці) ідуть на допомогу товаришам в кількості }0.000 і біль~е і у~: по
блиау роат~шувались табором. ~ому протриfІ\!lитесь трохи 1 не бІИтесь 
варварів, якІ для покаа~ння своє1 численностІ 1 щоб нагнати на~ стр~ху, 
покааують адалека биюв, вишикованих у ряди; на них насажею аам1сць 
іадців оберемки трави, одягнуті й оаброєні списами. Для вірности цього 
він вивів декількох аахоплених (роа. бичків) і т. способом у нерішучих від 
страху побільшив хоробрість."2З) 

б) Епізод з верблюдами у тій же 4 кн. у гл. 10 - потреба за
kлиkів і промов до вояkів, а зокрема вияснення у таких промовах 
малодушности ворога, браку у нього зброї, лихих способів ведення 
ним війни: 

"Так Ходкевич у Хотинській війні авелів коаакам привести до свого 
табору верблюдів і дромедаріїв (одногорбий верблюд), якими Турки най
більше користуються, щоб вояки, підвівши до них (верблюдів) своїх коней 
вигнали у них (коней) страх череа оанайомлення. "24) 

8. Польсьkо-уkраїн.сьkа війна 1625 р. 

3 подій польсько-української війни р. 1625 згадані повстанці-ко
за~и в тій же самій 4-ій кн., гл. 8-ій Жвавість бою, в уступі про зо
вНІшній вигляд і бадьорість вождя: 

"Стани~лав же І<онєцпольський як проти Турків і Скитів (Перекопські 
Татари), так 1 проти повстанців-коааків та Шведів водив війська роскішно 
Оf\Ягнений і оадоблений перами, щоб тим виявити величність свою і жва
вІсть до бою як перед ворогами, так і перед своїми вояками, які вважають 
аа лиху оанаку сумне обличча і млявий хід свого вождя."25) 

23) Ст. ~33-234 (~ідповідне до коааків місце): Deinde е Cosachis Zapo
rosenSIJ;>us alщuo.s, ~a~1tu et moribus atque Ioquella Cosachis Donensibus (qui 
~oscovІtarum РrшсІрl subsunt) perquam similes, in medium produxit et, astu 
11!Structos, ~egatos. ~ss~ а P?nensibus ad Zaporosenses dixit, qui amicis suppe
tiatum veшrent vІgшti millia et amplius iamque in proximo castra habere. 
Ь 24) Ст. 237 =. Ita Chodcievicius bello chotinensi camelos et dromedarios, qui-
1.us Тurcae ~axrme utebantur, adduci in castra sua Cosachis imperavit ut mі
Іtев adductrs ad eos equis suis timorem eis per assuetudinem excute~ent. 

25) <?т. 229: Stan!slaus vero Koniecpolscius tam contra Turcas et Scythas, 
quam et~am _contra rebelleв Cosachos et Suecos, splendide vestituв pennisque 
~xor~atus aCies. ducebat, ut v_e~ _sic ani~i sui magnitudinem et alacritatem pug
. and1 tam hostrbus, quam mllІtibus вшs declararet qui ех vultu tristi et tardo 
шcessu Ducis sui malum omen sumere solent. ' 
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9. Завдання kоаацьkого війсьkа й рпмсьkі легіони. 

Завдання козацького війська, звісно а точки погляду польської 
державності, сформуловані у кн. І, гл. 10-ій- підготовkа людей (кон-: 
тингентів ), як аналогичні римським легіонам, розложеним на погра
ниччах імперії. Хоч козаки тут не названі, однак ясно, що про них 
справа йде, і аокрема про реестрових: 

"у Паннонії (стояли римські легіони) проти Даків і Сарматів, у Галії 
Бельгійській проти Батавів і Юмврів, понад Рейном проти Германів, понад 
Тигром проти Партів і в багатьох инших місцях. Такі також маються і в 
Польщі проти наїздів Татар і Турків; вони утримуються постійною плат
нею і каждого літа залишаються під наметами у таборах. "26) 

10. Польсьkе війсьkо на Уkраїні. 

Що організація оборони України потрібна була і то не лише 
з боку Турків і Та тарів, видно з одного місця книги 8-ої, питання 17 -е -
чи доцільніше вичіkувати ворога дома, чи йти йому нааустріч- яке 
ми наводимо у перекладі повно зза його загального інтересу: 

"Бо коли йдеш на зустріч (роз. ворогові на ворожій території), то твої 
піддані дома користуються спокоєм; а ти, ведучи війну в області ворожій, 
спустошуєш і грабуєш ворога і доводиш його до бідности. Напади татарські 
нас вчать, бо вони (Татари), напавши на провінції Руси, живуть а нашого 
провіянту, села палять, спустошують поля; коли ж ми (роз. польське військо) 
аа ними гонимось, то те, що залишається від їхнього спустошення, ми все 
це знищуємо нашим вояком. І так самі переводимо на ніщо наші провінції. 
І{олиб ми могли хоч раз а регулярним військом пройти до Очакова чи Біл
города (Акерман), то ми б завдали їм самим страху, спустошення й бідність, 
а наших нещасних Роксаланів (Українців) зберегли б у цілості. 

Бо вояк, поки живе здобиччю, звичайно ощадніший буває у таборах, 
знаючи, що у ворожому краї не завжди можливо адобути харч, а навпаки 
на батьківщині він знає, що готується йому це (постачання) або вождями, 
або він може від провінціялів силою відняти. Так поки наші ведуть війну 
на Москівщині, то надзвичайно ощадно витрачають те, що везуть а собою 
у воаах, на челядь, кучерів і кухарів своїх; колиж ведуть віину на бать
ківщині, то все, щоб не попалось, грабують, однімають, знищують. Докааом 
- війна Пруська, Ливанська і невільнича 3 3апорожцями, коли так родючі 
провінції, які богато заморських народів годують своїм хлібом, не могли 
ніяким способом достачити харчування одному лише нашому військові. •27) 

11. Ціль kоаацьkих повстань проти Польщі. 

Не зважаючи на те, що повстання козацькі у Старовольського 
скрізь трактуються, як повстання підданих проти своїх господарів, а 
в останній ці таті війна а козаками названа невільничою (bellum servile, 
що скорше сталось, на мою думку, а мотивів стилистичних), однак 
йому не бракує свідомості як небезпеки цих повстаннь (див. вище, уст. 
6, г. ), так і цілі козацьких повстаннь. У кн. 8-ій, питання 11 - чи на-

26) Ст. 33: Tales quoque in Polonia habentur, qui in finibus Regni contra 
excursiones Tartarorum et Turcarum perpetuis stipendiis aluntur et qualibet aes
tate in castris sub tentoriis manent. 

2 '1) Ст. 491 (останній уступ): Experimento bellum Prussicum, Livonicum et 
Servile cum Zaporosensibus, ubi tam fertiles provinciae, quae multos transma
rinos populos suo frumento alunt, unico exercitui nostro alimenta suppeditare 
nullo modo potuerant. 
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йматп аа платню чуЖо~емне війсьkо, чп набірат~ лпше а CBf!i'x під
даних _ автор, як звичаи!Іо, пода~ аргументи за 1 про:uи наимано~о 
війська. Один з аргуменпв за нанмане (чужоземне) вшсько такии: 

"Бо природжені (свої), вабевпечені а?роєю, час:о ~мовляються проти 
своїх правителів, як ~~вак!' вапоро~сью у ~а~.'. яю цІлковито бажают~ 
бути на свойому правІ. 1 ст1лько разІв уже шдшмали аброІ?u про:и Ре.чІ 
Посполитої 3 тим намІром, щоб, винищивши. шлях~у, на всІИ РусІ са~Ім 
господарювати і не вивнавати короля ПольщІ ва нанвищого володаря. 28) 

12. Павлюk. Сkпдан. Родп аброі'. Відзнаkи. Архпв. 

Про події останньої б?ротьби коз~~ів з П~~ьщею пер~д Х~ель
ниччиною єсть більша зампка у кн. 2-ш, гл. 8-ш - муЖюсть 1 хо
робрість воЖдя, - де прикладом рішу:?сти фігурує Микола По
тоцький. Ця замітка важлива для нас своtми подробицями про роди 
зброї, численність і тактику козаків: 

І оце не11авно Микола Потоцький, польний гетьман війська королів
ського постший (був! для приборкання повстанців коаанів аапорожських. 
Вони, ~ід приводом Павлюка й СІ<идана, зібравшись у кількості більше 
40 тисяч, свавільно поводились: чинили утиски над провінціялами, вабивали 
шляхту католицької віри (бо самі всі схиаматики грецької віри), повставали 
проти панів своїх, коrрим були підданими. Так от Павлюк, залишивши 
у певному добре укріпленому місці спільника повстання Скидана а рештою 
війська, сам в 15 тис. вибраними мушкетерами і 8-ми 1ис. рядових, авичаєм 
своїм оточений возами, пройшов в одкрите поле павустріч Потоцьному, 
маючи в собою більших 8 гармат, щоб напасти несподівано й оточити, 
бо вровумів, що має перед собою ледве 2 тис. Поляків. жадної гармати 
і крім того більша частина їх (Поляків)- кіннотчики. Потоцький, отож, 
побачивши противника і вважавши негідним відступити, звелів своїм смі
ливо наступити; забивши а них 11 тис. в строю, захопив більші гармати 
і, догоняючи втікачів до Скидана, так хоробро їх побивав, де вони попа
дались, що і вождя їх Павлюка і вивначних полковників захопив живими 
і послав до короля у Варшаву; оволодів усима прапорами, печаткою, 
привилеями і віданаками їх. "29) , 

Це місце звичайно повинно зіставити з иншими повідомленнями 
про поразку козю<ів. Про Скидана див. М. Грушевський І. У.-Р. т. 8. 
Заслуговують уваги данні про роди козацької зброї: мушкетери, рядові, 
гарматчики; про рух під охороною возів; про прапори, печатку, при
вилеї (можливо- архив). 

28) ~т. 455-456: quia naturales armis instructi semper contra principes 
suo~ molшntu:, ut Cosachi Zaporosenses apud nов, qui omniпo sui iuriв esse 
cup~~nt et tot1es iam arma іп Rempubl. еа intentione sumpserunt, ut extincta 
nobl11tate toti Russiae ipsi dominarentur nec Regem Poloniae agnoscereпt pro 
supremo domiпo . 

• 29) Ст. 75-76: Et nuperrime Nicolaus Potocius Dux m1litiae Regni cam
pestrщ ad ~oёrcendum rebelles Cosachos Zaporosenses missus, qui ducibus Pau
luco. et. Sk1dano ultra quadraginta millia coпgregati, insolenter sese gesserunt 
~r~vшcшles vexando nobilitatemque Catholici ritus (nam ipsi omnes Schisma
tІcl, gra~canici ritus) occidendo, et insurgendo in dominos suos, quorum subditi 
erant. Ig1tur Paulucus relicto certo in loco bene munito cum reliqua multitudine 
socio seditionis Skidano, ipse cum selectioribus quindecim millibus sclopetari
orum et ос~о millibus gregariorum more suo carriginibus vallatus, in campos 
~per!os obvшm Potocio processit, habens octo maiores bombardas secum, ut 
Ш?P.шatum aggredi posset et circumvenire, ео quod intellexisset eum vix duo 
mlllla Polonorum penes se habere et tormenta bellica nulla; praeterea maiorem 
partem eorum equites esse. Potocius itaque conspecto adversario, indignum re-
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11. 
До цього часу ми мали діло а такими повідомленнями Старо

вольського про козаків, у яких переважав історичний матеріял. Ми 
бачили, що цей матеріял потрібув аіставлення а иншими джерелами 
нашої історії, щоб опреділити його цінність. У цій другій частині я по
даю матеріял т. м. вмісту "реалій", які говорять нам про органіаацію 
Запорожеького війська, аброю, одяг, їжу, спосіб ведення війни, харак
теристику витривалості і т. д.Коли С-ський історичні події, як то і при
родньо, міг освітлювати а свого польського кута аору, то тут він є більш 
обєктивний, або навіть иноді буває панегиричний в оцінці ріжних 
особливостей козацького війська. 

13. Поділ kоі3ачого війсьkа. Роботи. Таборова дісциплина. Кари на 
горло і kиями і3а порушення дісциплини. 

У кн. З-ій, гл. б-ій- і3береЖення роі3nоділу на частини- автор 
установлює аначіння військової одиниці, яка у ріжних народів має 
ріжну нааву: 

,,Цю одиницю (або член) Римляне звали легією, Греки - фалангою, 
Гали - катервою, Швейцарці, які оцні в цей вік вберегли якусь тінь ан
тичної військової справи, звуть регіментом." 

Далі оповідається про підвідділи цієї одиниці і описується, що 
Німці регіментом звуть одиницю значно меншу, ніж Швейцарці, хоч 
тримають для цієІ меншої одиниці командування, яке власне мало 
б бути лише у нормальної одиниці такої, як легія. Т. ч. Германці об
дурюють скарбницю і то тим більше, що деякі (командири) не ана
ють, що таке легія і як нею повинно урядувати. 

Веапосередньо за цим читаємо: 
"Ліпше козаки sапорожські, які свое військо поділюють на тисячі 

і полковника ставлять над десятьма сотниками, а сотника над десятьма 
десятниками (чи атаманами). А десятник, крім девяти старих козаків, якими 
кєрує по звичаєві, має у свойому відділові тридцять і сорок молодих (ко
заків), яких росподіляє поміж своїми то11аришами по рівному числі для 
вивчення. Тому полковник стоїть на чолі тисячі вояків старих, але инодІ 
звичайно має три і чотирі тисячі у свойому полкові, якими командує майже 
по нормам старих Римлян, привчаючи їх до праці і до військових вправ. 
Але найбільше вимагає від них дотримання тиші у таборах і послушенства 
під страхом навіть кари на горло, а не лише кпями. 3а їх прикладом я б 
хотів,щоб у кождому власне військові дотримувався подвійний спосіб (ва
ховання) порядку. Один, який обовяsує вояків кождої когорти (розум. під
відділу, у запорожців- сотні), а другий, який обовяsує вояків усієї легп.•зо) 

trocedere ratus magno animo concurrere suos iussit et caesis ех eis undecim 
millibus in асіе, tormenta maiora accepit, fugientesque ad Skidanum insecutus, 
ita fortiter eos, ubique sese opponentes cecidit, ut et ducem ipsorum Paulucum 
et chiliarchos praecipuos vivos ceperit atque Regem Varsoviam miserit, potitus 
omnibus signis, sigillo, privilegiis et insigniis ipsorum. 

зо) Ст. 109: Ное membrum Romanis vocabatur Legio, а Graecis-Phalanx, 
а Gallis-Caterva, аЬ Helvetiis, qui quidem soli hoc aevo ех antiqua militia um
bram quandam retinent, vocatur Regimentum, quod nobis aciem significat 
( ... поділ Германців). Melius Cosachi Zaporosenses, qui per Chiliades exercitum 
suum distribuunt et Chiliarchum decem Centurionibus praeficiunt, Centurionem 
decem Decurionibus. Decurio vero praeter novem veteranos, quibus praeest de 
consuetudine, habet interdum in manipulo suo triginta et quadraginta tyrones, 
quos suis deinde commilitionibus instruendos aequaliter dividit. Unde Chiliarcha 
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Далі у слідуючій гл. 7-ій - обовя3kи трибуна, чи начальни.kа 
легіі _ автор щ: раз підкреслює:. що коаюш аа~орожські .лі~ ше абе:
рі ають ймення и обовязки старо1 дисциплини, шж польсью шхотинщ, 
я:их автор хоче звати від Угорців запозиченим словом- гайдонами.31 ) 

/4. Заборона присутності Жіноk і 6е3дільних людей у таборах. 

у тій же З-ій книзі, гл. 28-ій- дісциплина таборова- читавмо: 

:Ж:інок також і того роду бевдільних людей, які, як ми бачимо, слі
д ют~' ва новим військом (ров. сучасним С-кому), у Римлян заборонено 
б~ ло мати у таборах, як навіть і тепер забороняють усі варвари -Турки, 
Скити Перси, Московити -і наші козаки"З2) (Стилістично вираз "варвари" 
до ко~аків не відноситься. Рівно ж ми нігде в книжці не бачимо цього слова 
у приложенню до козаків.) 

15. ВоЖді ko3akiв яk 3 неродовитих, таk і а родовитих. 

у кн. VІІІ-ій, у питанню 6-му: kого вибірати воЖдем, чи бога
того чи бідного- і в пит. 7-му: чи воЖдь 3авЖди повинен бути і3 
славного роду, чи 3 яkої небудь невідомої родини, автор докладно 
розглядає аргументи за чи проти в цих важливих для тодішнього 
шляхетського устрою справах. Випадком козаки фігурують в обох се
ріях аргументів і за і проти. Так аргумент аа бідного: 

"Богатий буде також бажати почести перед иншими і т. ч. подбав під
бити собі батьківщину. Бідного ж легко здержати, коли він став гордим, 
і він добровільно кориться, як що хоче зробитись відомим (чи популярним) 
громадянству. Тому не треба його відкидати, як що він славний хоробрістю, 
хоч і не родовитий в походження, як всть авичай у Батанів, Швейцарців 
і козаків наших запорожських. "ЗЗ) 

Автор у свойому висновкові не дав переваги ні багатому ні бід
ному вождеві, лише б вони були здатні до ведення війни. 

У питанню про родовите походження вождя, яке хоч і вицілено 
в окрему главу, однак багатство завжди змішується з родовитістю, -
автор, подаючи аргументи за родовитого, говорить: 

"при11лади (ров. прианачення чи вибору вождів з родовитих) скрівь 
розсіяні в історіях і при тім всих майже народів, які я не хочу пригадувати; 
коли навіть демократичні, чи народні республіки як найбільше бажаютьвож-

mille. quidem veteranis praeest, sed quandoque ad tria et quattuor milia homi
!lum ІП sua caterva habere solet, quibus fere ad normam veterum Romanorum 
Imperat, ad labores et militaria exercitia eos assuefaciendo. Sed maxime аЬ illis 
sil~nti?-m in castris et obedientiam, sub poena etiam capitis, non modo fusti
gatюшbus exigit. Quorum exemplo in omni plane exercitu, duas ordinum ratio
~es. observari vellem, Unam, qua unicuiusque cohortis, Alteram, qua universae 
egюnis milites obstringuntur. 

. ЗІ) Ст. 113: Наес nomina et officia pedites Poloni, quos Haidones,:aь Hun
gari~ mutato nomine, vocam, recte quidem ех vetere discip!ina observant, sed 
melшs Cosachi Zaporosenses. 

32) Ст. 177: Foeminas quoque, atque istius generis otiosos homines, quos 
~odernam militiam sequi videmus, apud Romanos prohibitum erat in castris 
Mabere. ,Quemadmodum etiamnum barbari omnes prohibent Turci, Scytae, Persae, 

oscov1tae atque nostri Cosachi 
~з) Ст. 434: pauper autem f~cile coёrcetur, cum insolescit, et ultro oboedit, 

CUffi: шnotescere orbi cupit. Qua propter non est improbandus, cum sit virtute 
~lorюsus; et ві non origine generosus, ut moris est apud Helvetios, Batavos et 
oвachos noвtros Zaporosenвeв. 
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дів шляхотного _походжен~;~я для св?'і~ війс~к,і наші запорожсь~і козаки,х<?,чІ 
всі вони селяне 1 приписаНІ до земЛІ ПІДдаНІ шляхти, яку перестдують з наиJ 
більшою ненавистю, однак найнвичайніше вибірають з поміж себе вождями 
людей походження з шляхотної родини, скілько б не було nеремінено його 
(кандидата на вождя) імя і із реєстру шляхти за якийсь доnущений злочия 
викреслено і nостійним безчестям означено."34) (В останніх виразах цієї 
цітати натяки на якихось nерсон, яких ми ближче не знаємо.) 

16. Вози, яk уkріплення. Похід уkріпленим возами табором. 

Оборона а поза воsів і коней агадана у чотирьох місцях праці: 
а) в кн. І-ій, гл. 5-поділ війсьkового уміння, б) в кн. ІІІ-ій, гл. 2-ій
поділ війсьkа,в) тамже вгл.16-ій-уkріплення табору,r)тамже в гл. 
23-ій - яk робити переходи. 

а) "На матеріял для укріnлення найліnше вживати колоди (дерева) 
і дерен. У Поляків иноді ставлять вози у круг, а у відсутності їх (возів) 
єсть звичка у козаків, що кіннотчиІ<и, оточені (рон. ворогом) вамісць 
укріnлення звязують у круг коней гувдечками і хвостами, а самі в nова 
них бьються nішки."ЗS) 

б) "Евроnейці ж (користуються) тілько кіньми (у протилежність до 
азійських народів, які користувались слонами) ; бо військові вови давно 
вже вийшли з ужитку; л11ше часом користуються (вовамн) для nеревевення 
тягару чи запасу. Тим не менше однак користуються козаки (возами) підчас 
бою не старим звичаем, а для прикриття флангів, щоб не тиснула (во
рожа) кіннота. "Зб) 

в) "Або нарешті укріплюються повозками і возами, як Поляки, Ми
війці і Славяне nроти варварів, користуючись легкою зброєю і роfілячи 
(укріnлення возами) у поході. •З7)- (Хоч тут не названі козаки, однак на 
основі дрлгих зацітованих місць можливо віднести це і до них. Що до 
"Мизійців - то це можливо Румуни. А під Славянамн чи не можливо розу
міти Чехів? Бо ж від них власне з часів ЖижІ<и іде цей сnосіб укріплення 
возами. Ф. С.) 

г) І<озаки заnорожські коли роблять наскок на Скитію (Татар), самі 
з мушкетами розсиnавшись навколо, але в порядку, вози мають у середині. 
І коли налягає більша сила, вони, nоміж ними (возами) ховаючись, б'ються 
нібито ізза стін. •зв) 

17. Витривалість kозаkів. 

У кн. З, гл. 5-ій- заняття і праця вояkів - автор описує ріжні 
праці, як будування укріплень, перенесення тягару підqас походу і ин. 
і проводить думку, що необхідно вояків постійно вправляти в роботі: 

34) Ст. 437-438: Exemplo passim in Нistoriis et fere omnium gentium, 
quae nolo commemorare: cum etiam democraticae popularesque Respubl. ut 
plurimum suis exercitibus Duces nobili gente quaerant, et nostri Zaporosenses 
Cosachi, etsi omnes rustici sint et nobilium subditi glebae adscriptitii, quos ma
ximo odio persequuntur, communissime tamen nobili prognatos familia Duces 
inter se eligere solent; quamvis mutato eius cognomine et ех albo nobilitatis 
jam оЬ scelus aliquod perpetratum eroso perpetuaque infamia notato. 

зs) Ст. 13: Apud Polonos ех tempore locantur currus in circuitum; et in 
absentia istorum consuetudo est Cosachorum, ut circumventi equites munitionis 
!осо equos in circuitum caudis et frenis inter se colligant, ipsi vero pedes pro
pugnent. 

36) Ст. 94: quibus (curribus) nihilo minus Cosachi tempore pugnae utuntur, 
non quidem more veteri, sed ad tegenda latera, ne аЬ equitatu conculcentur. 

37) Ст. 131: Aut denique muniuntur curribus et carris, ut Poloni, Mysii et 
Sc!avones contra barbaros leviori armatura utentes et in itinere faciendo. 

38) Ст. 155: Cosachi Zaporosenses cum in Scythiam excurrunt, ipsi cum 
sclopetis circumcirca, sed ordine tamen, diffusi currus in medio habent. Et si 
vis maior ingruat, intra illos Iatitantes tanquam ех moenibus propugnant. 
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Все це (ріжні тяжкі праці) ледве чи можли~о виконати, я.к що тіло 
·" невагартоване до праці, . особл_ив? в наш. вІк, ко~и я скрІзь, у всих 

вояюв. бачу нездібних до працІ вояюв Ізза вин!жен<;>стІ, ва вик~ючення~ 
народМосковитін, а потім вапорожсью~:с козаюв, яю у цьому вІДношенНІ 
лише себе дещо із стародавньо1 дисциплини, бо у Римлян колись, 
з<tтри_малиьу Салюстій молодь, як тілько була здібною до війни, вивчала 
ЯК СВІДЧИТ ' · · «39) 
війСЬІ{ОВУ службу у таборІ шляхом працІ. 

Витривалість коааків ~ояснювться. у останній кн. п.ит. 10-е: а села 
[·ста потрібно набtрати вояkzв. - Автор своJМ авичаєм на-

чи д .м . . б' б 
ь аргументи аа 1 проти І анаходить у горожан шьшу роа ит-

водит б' . 
ність, хитрість то що, а у селян шьшу. витривашсть: . 

"Селяне не привикли до розваг,.яКІ знаходяться у мІстах, тому вони 
і сильніші і більш призвичавні до пр~rу, ~олоду, холоду и напруження; тому 
ми бачимо, що козаки запорожс!>КІ 1 шхота ~.ольська, яку ,!4И полростому 
звемо гайдуками, витримують навІть у Московн, де- сильнии холод, у табо
рах зіму, як літо."'0) 

18. Роди зброї: стрільці, аастрільщиkи, мушkетери} шkіряні панцирі. 

Уже у вище поданих місцях агадуються деякі роди аброї: стріли, 
мушкети чи карабини, гармати. Тепер я наведу одно місце а З-ої ~н., 
гл. 2-ої- поділ війсьkа,- де не так легко установити, що саме ВІД
носиться до коааків. Не треба аабувати, що автор сам не був військо
вим а фаху і використовував для своєї праці головним чином книжнt 
відомості; він авичайно докладніше анав польське військо, а також на
певно, як сторонній спостерігач, бачив запорожців, москалів і деякі 
війська Західньої Европи. 

"Легкоозброєними (ферентаріями) ж (у протилежність до тяжко
озброєних-гастатів)звуться кіннотчики, які звичайно б ються на віддаленню. 
Одні з них озброєні панцирями залізними і шоломами і користуються руш
ницями лише короткими; вони звуться v Німців звичайно рейтарами. Инші 
озброєні йще лекше і в Польщі вони звуться козаками, чи нехай вони бу
дуть у панцирях (loricati- роз. шкіряних панцирях), як є у звичаєві, чи ні. 
3 них одні вживають стріли по скитському звичаєві і звуться стрільцями, 
другі вживають списи й ратища по способові Арабів і Турків і звуться ве
лtтам.и (застрільщики, як що ТОЧ!Ю стояти на римському слові); инші на
рештІ вживають довші рушниці і від запозиченого v Галів (Французів) імени 
звуться карабінерами. А в тім всі оці, випустивши кидальну зброю, схоплю
ют~ся .з противником у рукопашному бої і провндять діло мечом не инакше, 
як ~ тІ, яких уми назвали гастатами (озброєними великими ратищами). Бо 
велtти ввичаино у старовину не бились у рукопашну, лише в коней дуже 
зручно ~идали метальні знаряди, особливо у Римлян, у котрих для цього 
роду.увіиська вибірались юнаки, легкі тілом і привчені до рухливості по
постІиною вправою. "41) 

f' . 39) Ст. 107: Quae omnia non nisi duratis-ad i;ь~r~~-~ilit~~ ~~;b~i~c~n-
1~~.facrle haud possunt, nostro praesertim saeculo, cum passim omnium gentium 
~шrtes ad l~borem оЬ m?llitiam videam ineptos, solis Moscovitis exceptis, de
nde ~osach1s Zaporosensrbus, qui aliquid hac in parte de veteri disciplina inter 
~е 11~etшt~nt. Nam apud Romanos olim, ut testatur Sallustius, iuventus simul ас 
е 1 ра rens erat, ш castris per Jaboris usum militiam discebat . 

• 40) Ст. 452: q_uia non sunt (rusticani) delitiis assueti, quae in civitatibus 
~.percntur, ас proшde robustiores assuetique laboribus, fami, algori et sudori. 
Іашс o~achos Z!lporose.nses et peditatum Polonicum, quos vulgo Haiducos appel
b~us, v~demus ш castrrs hyemem aeque ас aestatem іш Moscovia etiam durare 

u 1 maxrmus caeli rigor. ' 
41) Ст. 95-96: Ferentarii vero equites dicuntur qui eminus solent dimi

care, quorum alii toracibus feпeis et galeis armati вu~t et sclopetis tantum bre-
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В цьому місці до козаків можливо віднести згадки про шкіряниЦі 
панцирь, про стріли й стрільців (роз. з лука), про списи й ратища, про 
карабинерів чи мушкетерів, озброєних довгими рушницями, про мечі. 
Щож до поділу легкоозброєних на велітів (чи застрільщиків) і ТИJС 
(роз. легіонерів римських передовсім), які рішають діло мечем, то сам.е 
у козаків, як можливо думати, ці два роди зброї були сполучені: вон11 
і застрільщики чи веліти, легкі й рухливі, що кидають з віддаленн~ 
чи то стріли, чи списи, чи кулі, і вони ж, доступивши до ворога, всту
пають з ним. у рукопашний бій. 

Про панцирі льняні у козю<ів згадується у кн. 8-й, питанні 21-му: 
чи всі вояkи, чи лише більша частина повинні бути поkритимн 
зброєю (роз. охоронною для тіла). Автор тієї думки, що не треба усе 
військо покривати такою зброєю (як залізні панцирі), бо тратить воно 
рухливість і легкість, а для винесення пабіди потрібні вояки як тяжкої, 
так і легкої зброї: 

"Але й колись Іфікрат nоміж Греками лекше виносив nобіди з легко
озбровними і для більшої рухливості давав воякам носити не залізні пан
цирі, а льняні (як роблять наші козаки тепер), щоб вони були тим про
ворніші. "42) (Іфікрат - ательський вождь після Пелопонеської війни до 
р. 350 пер. Хр.). 

І<озацька кіннота, далі, дійсно скупчує у собі ріжні роди зброї. 
Автор у кн. 8-ій, пит. 20-м.у: що ліпше, чи мати чисельне війсьkо, чи 
лише середнє (по числові). Питання це звучить для нас нібито зайвим., 
але думка автора: військо щоб було невелике числом, але добре: 

"Як вчить Платон, вояк nовинен бути зручним на обидві руки (d~.t<pti\E~юc; 
- с. т., що у нього обидві руки, як nраві), щоб він був і кіннотчиком 
і піхотинцем, коли в потреба. Таку кінноту ми мавмо, яка, при nотребі, 
озбровна ратищем (hastatus) на рівнині; коли ці розбиті в бою, то вона 
в карабипером (sclopetarius) у тіснині, а відложивши залізні панцирі (вона в) 
кіннотчиком лекшої зброї, яких ми звемо по nростому козаками, і нарешті, 
з наказу вождя він (кіннотчик лекшої зброї) відnускав коней і завзято 
виконув всі завдання nіхотинців. "43) 

Знову у цьому місці лише друга частина відноситься до козаків, 
з якої м.и бачимо здібність кoзar<ilf до кінного й пішого бою разом.. 

--- ------~----

vioribus utuntur, qui vulgo apud Germanos Reitari dicuntur.Alii levius armati sunt, 
et in Polonia Cosachi appellantur, sive sint loricati, ut moris est, sive non. Quorum 
alii sagittis more Scythico utuntur et vocantur sagittarii, alii lanceis et iaculis 
more Arabum Turcarumque et vulgo velites dicuntur; alii denique sclopetis 
oblongioribus utuntur et а Gallis usurpato nomine Carabiniri appellantur. Omnes 
isti tales, iaculis emissis, manus de caetero cum adversario conserunt et rem 
gladio gerunt, non secus ас illi, quos hastatos appellavimus. Nam velites anti
quitus non solebant pugnare cominus, sed tantum ех equis optime missilia 
iacebant, praesertim apud Romanos, apud quos ad id genus militiae iuvenes 
corpore alacri deligebantur et agilitatem assiduo exercitio assuefaciebantur. 

'2) Ст. 511-512: sed et olim Ificrates inter Graecos potius leviter armatis 
obtinebat victorias et propter maiorem agilitatem thoraces lineos (ut faciunt nostri 
Cosachi hodienum), non ferreos militibus portandos dabat, ut ео expeditiores 
forent. 

43) Ст. 508~509: et ut Plato docet, militem debere esse ambidestrum, qui sit 
et eques et pedes, cum necessitas postulaverit; talem equitatum habemus, qui 
pro rei exigentia hastatus est in planicie; his fractis in proelio est sclopetarius 
inter angusta, et thoracibus ferreis depositis levioris armaturae eques, quem vulgo 
Cosachos vocamus, et tandem Duce iubente equos dimittit et omnia peditum 
munera alacriter obit. 
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в тійже 8-ій кн., у пит. 12-му - f!ki війсьkа біль'!lе необхідні-
· · kінні _автор в аргументах ва бшьшу потребу шхоти говорить: 

nlШl ЧИ б . . . 
Том що скрізь можуть _ути (ш_хотинщ_) корисним~, як f!a сушІ, так 

. " ·.У к n авильному бо І, так 1 в nом1щенню засІДок 1 робленню 
1 на М:0Р(І' япо~івfних). Приміром тому козюш запорожські, які вважаються 
нападбІв несми і на рівному і в горах, і страшні для варварів як в бою на 
непо щими "44) 
суші, так і в морському. 

19. Одяг kозаkів. 

у кн. 3-ій, гл. 9-ій- обовязkи начал~ниkа відділу- подає автор 
рhкні способи означення ч~стини,до якоt налеЛ<ить вояк: написи на 

щитах, прапорах, значках, t каЛ<е: 

"Цей би звичай (згадані написи)_ можна б І!!днов~_ти, Х<?Ч! те н~ зле, 
що у нас у попередні роки як козаки юнні ~.екшо~ збро І, так 1 ПІші всІ роз
півнавались однокольоро.вим одягом, до яко І сотНІ належали; але те_пер уже 
виходить це ів звичаю, ПІСЛЯ того, як ми почали вправляти нашу ПІхоту по 

німецькому способові. '145) 

Згадка про однокольоровий одяг козаків однієї сотні моЛ<е від
носитись до реєстрових козаків. Переформовування війська по німець
кому зразкові - відноситься до польського війська. Звертає на себе 
увагу як тут, так і в багатьох.~инших місцях книги, трактування ко
заків, як свого природнього вtиська. 

Згадка про одяг з козаків ЗапороЛ<ських єсть у кн. 8-ій, пит. 22-е : 
чи зручно вояkа.м мати при собі золото і срібло. Автор вказує на 
незручність цього і наводить м. ин. такий аргумент і приклад: 

"Бо так ворог побуджується надією на здобич і хоробріше в нами 
б'ється. Тому козаки запорожські, самі прикриті подраним і грубим одягом, 
побуджені жадобою здобичі, нападають завжди надзвичайно завзято на 
Турків, роскішно одягнутих і блискучих від золота й срібла, і дуже часто 
приносять надзвичайно богату здобич. І в війні Хотинській, у ночну пору, 
тихим строєм вони стілько разів вривались у їх (Турків) табори і підбивали 
инших, щоб сміливо йшли (в ними) на подібне діло любовю до здобичі. 
Бо часто навіть ледачих жадоба виску запалює до хороброго бою, до пе
ренесення невдач. "46) 

20. Поділ здобичі. 

У звязку з попередньою цітатою наведемо й инші мі<;ця, де гово
риться про поділ козацької здобичі. У кн. 3-ій, гл. 23-а - яk робити 

• 44) С:. 463: quia ubique possunt (pedites) prodesse tam in terra, quam in 
~art; tam ш pugna stataria, quam in insidiis locandis et superventibus faciendis. 
Ь xemplo Cosachi Zaporosenses, qui et in plano et in montibus invicibiles ha

entur, et tam pugna terrestri, quam navali barbaris sunt formidolosi. 
45) Ст. 116: Quod posset iterum in consuetudinem revocari, quamvis et hoc 

~on male, quod apud nos superioribus annis tam Cosachi equites levioris аrmа
пьае, quam pedites omnes per unicolores vestes, cui centuriae fuerint, dignos

ce d~dntur; sed nunc iam in desuetudinem venit, postquam ad morem Germanorum 
ре І atum nostrum exercere coepimus. 

46) Ст. 516: Quia excitatur sic hostis spe praedae fortiusque nobiscum 
pufn~: Ita Cosachi Zaporosenses, ipsimet laceri rudique veste contecti, Turcas, 
~~ ~n _Іdе vestitos et auro argentoque lucentes, incitati cupiditate praedae, аu
ьеf1881Ше .semper aggrediuntur et spolia saepissime referunt ditissima. Et in 
va !о Chotшensi nocturno tempore agmineque silenti castra ipsorum toties in
pr::~unt accenderuntque animos caeterorum ad audendum facinus simile solius 
et dae amore. Saepe etenim ignavos etiam Iucri cupido ad fortiter pugnandum 

а versa toleranda accendit. 
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похід, - автор попережає, щоб не посилали вояІ<ів, т. м., неорганізо
вано по здобич, бо можуть погинути, або, набравши багато здобичі, 
зробитись нездатними до походу: 

"Тому Римляне посилали на здобич (провіянту) по маніпулам, когор
там і навіть леrіонам, nри існуванню закона, щоб вся здобич була спільною 
для всих, навіть для тих, які в той час виконували таборові праці, як тепер 
роблять козаки sапорожські І Татари Перекопські, коли спустошують су
сідні провінції." Н) 

В І<Н. 4-ій, гл. 18-ій - о6овязkп воЖдя по заkінченню бою, -
автор м. и. ВІ<авує на рівний поділ вдобичі: 

.не тілько видатних is своїх і nоодиноких, які у бою сміливо пово
дились, нехай він (вождь) нагородить, але й всьому військові слідує роз
ділити здобич, яко плід небезnек: бо надібю на здобич будуть більше 
готові й охочі на небеsреки вояки. Римляне по рівній долі ділили своїм 
воякам здобич. Це роблять лише козаки sаnорожські, заховуючи рівну 
долю навіть тим, які були залишені у таборі на ріжні обовяsки." 48) 

Наступна глава тієУж І<ниги (19-а) присвячена цілІ<овито питанню 
про вдобич. Очевидно це питання було потрібно освітлити ЯІ<О мага 
ширше, а чому?- про це можливо догадуватися ів слідуючої цітати: 

"Потім вона (здобич) рівними долями поміж в сима nоділялась (у Римлян) 
і не забували тих, яких де инде як хорих затримав лихий стан здоровя, 
або наказ вождя; ніскільки (не забувались) ті, яким було наказано зали
шитись на вартах, або у таборі. Це одні тепер, як я сказав, козаки наші 
sапорожські дотримують; але останні Поляки мають на це численних слуг 
і кучерів, які навіть у самому розгарі бою s найлихішої звички вмішуються 
до бойців в жадобою адобичі і таким чином часто то своїми кіньми, то 
(кіньми) ворогів роздавлюються, або забиваються; чи навіть їх зле nри
ймають nіші, які кидаються на здобич, вважаючи, що вся здобич належить 
їм за nонесені небезпеки. "'9) 

Про цю вдобич вгадано ще у І<Н. 6-ій, у гл. 4-ій - стратегеми 
після бою. Це місце- ясІ<равий арааоІ<, т. м., науІ<овою стилю автора: 

"Здобич нехай він (вождь) ділить nоміж вояками по згоді й по гідно
сті( ... ). М. Саліна тор, б. консулом, був васужений народом за те, що не 
по рівному поділив здобич поміж вояками. Маючи це перед очима (значить: 
долю Салінатора !), вожді sаnорожських конаків, коли is здобиччю верта-

") Ст. 161 : ldeo Romani per manipulos, cohortes atque legiones pabulatum 
milites mittebant, cum lege, ut tota praeda communis omnibus esset, etiam iis, 
qui opera interim et laborem castrensem conficiebant, quemadmodum nunc faciunt 
Cosachi Zaporosenses et Tartari Praecopitae, cum circum vicinas provincias de
populantur. 

48) Ст. 267: non solum praecipuos ех suis, aut singulos remuneret, qui se 
strenue in pugna gesserunt, sed toti exercitui periculorum fructum ех praeda 
impartiri debet: sic enim spe praedae paratiores promptioresque ad pericula 
erunt militum animi. Romani ех aequo suis militibus praedam partiebantur. Ное 
modo faciunt Cosachi Zaporosenses, etiam illis, qui ad diversa munera fuerunt 
in castris relicti, partem aequam reservando. 

49) Ст. 268: aequis deinde Ша portionibus inter omnes dividebatur; пес 
negligebantur, quos aut aegros iniqua valetudo, aut mandatum Imperatoris alibi 
detinebat; multo minus illi, qui in subsidiis vel castris iussi erant manere. Quod 
soli nunc, ut dixi, Cosachi nostri Zaporosenses observant; sed Poloni reliqui 
calones in id plurimos agasonesque habent, qui etiam in ipso ardore belli, pessi
ma consuetudine, pugnantibus sese intermiscent cupiditate praedae et sic mul
toties partim а suis, partim аЬ hostibus conculcantur equis, aut ceduntur, vel 
etiam а peditibus, in spolia ruentibus, male excipiuntur, qui sibi pro susceptis 
periculis omnem praedam deberi existimant. 
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Ч оря діляться поміж собою рівними частинами, щоб уник-
ються з орн_ого м ' . б ий похід приманити. "SO) 
нути сварки 1 инших на подІ н 

21. zжа koaakiв. 
у кн. 3-ій, гл. 20-ій - стриманість у споЖиванню у таборах 

(de frugalitate castrensi) автор каже: . . . .. u 

1 римські вояки, і спартансью, І тебансью НІгде не Іли звичаиног~ 
.б " борах !ірім перепІчки (чи коржа), завжди своєчасно спечено!, 

хЛІ а У тяах або му"и звареної з водою, як тепер їі варять запорожські 
на вугшл , • u "б u u 

козаки."SІ) (РозуміF.ть~я тут, очевидно, самии хлІ , сух~и чи черствии, 
у протилежність до свІЖО спеченого, або звареного у водІ.) 

в тій же книзі і главі трохи далі наведено, з чого складався запас 

(аннона) вояка: 
Майже по всій Европі підчас війни увесь запас складанея з муки, 

сала (свинячого), уксусу та свинини.' з тим виня;ком, що північні народи 
звичайно мають замість уксусу горІЛе вино (горшку); козаки ж нашІ за
місць мук11 (мнють) пшоно, замість св~нини сушену на вітрі рибу." 12) (Але 
з попереднього видно, що вони мали и муку.) 

у кн. 4-ій, гл. 5-ій - ріЖне построєння рядів -згадано про ави
чай козаків приймати пищу перед боєм чи походом: 

"Був також у с::аровинних віках звичай - ~~водитІ! вояків в бій, 
давши їм трохи попоІсти, щоб перекуска зробила Іх жвавІшими та щоб, 
не ївши, не втомлювались вони довгою сутичкою. Однак у цей вік я нікого 
не знаю, хто б це дотримував, крім козаків запорожсьІ<Их, які, чи бажають 
виступити у похід, чи почати бій, - на світанку розбужують товаришів 
звуком літаври для приняття пищі."53 ) 

22. Час нападу. 
У кн. 3-ій, гл. 23-ій - яk робити переходи - автор каже про 

необхідність анайомства із способами ведення війни ворога, щоб своє
часно запобігти цим способам: 

"Тому що ріжні (народи чи війська) ріжними способами нападають 
на ворога, то ми повинні в нати їх спосіб і звичай: чи вони надходять 
У. ночі, як козаки запорожські, чи на світанку, як Угорці й І<роати, чи 
шдчас відпочинку втомлених, як Татари і Московити, й ухилятися від того, 
що вони (вороги), на нашу думку, мають зробити."54) 

60) Ст. 347: Praedam inter milites ех congruo et coпdigno dividat ( ... ). 
l!nde ~-. ~alinat?r. c_onsularis damnatus est а populo, quod praedam non aequa
lrter mllltlbus drvtstsset. Quod Cosachorum Zaporosensium Duces prae oculis 
~ab~ntes, ~~m е mari Euxino cum praeda revertuntur, aequalibus inter se por
tюшbus drvtdunt, ut et jurgia evitare possint et alios in similem expeditionem 
ео facilius allicerent. 

5~) Ст. 14_3: Et Romani milites Spartanique ас Thoebani ordinarium panem nus
quam ш cast:rs comederunt, nisi subcinericium semper ех tempore coctum ad car
bones5:ut farшam cum aqua coctam. Prout eam nunc coquunt Cosachi Zaporosenses. 
. . ) Cr. 144: (ut) per totam fere Europam tempore bellorum omnis annona 
ш /аrш~, lardo, aceto atque sumine consisteret, nisi quod loco aceti septentrio
fa esfvr_num a~u~tum seu crematum habere consueverunt. Cosachi vero nostri 
осо аrш,ае mlllшm et loco suminis pisces vento siccatos. 

t 53) Ст. 222: Fuit quoque veteribus saeculis mos, parco сіЬо curatos miJi
f е~. ad certa~en. educere, ut citatiores redderet esca et longiore conflictu non 
Са rgarentur шеdш. Caeterum hac aetate neminem scio, qui hoc observet, praeter 
n os.achos Zaporosenses, qui sive iter capessere volunt, sive proelium inire, ordi-

arre summo mane ad capiendum cibum commilitiones tympani sono excitant. 
cere d54) Ст. 156: quia diversi diversimode solent aggredi hostem, propterea nos

ebemus eorum morem et consuetudinem: utrum nocte, ut Cosachi Zapo-
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у кн. 4-ій, гл. б-ій -вибір часу для бою, читаємо про Римлян 

"Тому Римляне, у яких установлено було - всяку обставину пере 
творювати собі на користь, про що вони з такою діяльністю дбали, н 
уникаючи ні зімового часу, ні неnогод, ні високих гір та трудно npoxo 
димих місць, nросто всього того (не унпкаючи), що могло би бути пер 
nоною для вnравлення ~ хоробрості. Пристуn же й nриставлення драби 
до мурів (у Римлян) нанзвичайніше відбувався у бурну безмісячну ніч 
В цій сnраві найбільше мають значіння Угорці і козаки заnорожські. "55) 

У кн. 4-ій, гл. 23-ій- втеча, kоли немоЖливо безпечно відсту1. 
пити, - автор каже: 

»(Вожді) ж нехай завжди дбають, щоб військо nостуnало наnеред,' 
nильно зберігаючи ряди, і це найбільш у ночі ( ... ). Тому козаки заnо-і 
рожські і в ночі і в день заховують у таборах найбільшу тишу і так nильне>; 
держать свої ряди, що в той час, коли скрізь занеnала військова дісциnлина, 
вони одні, здається, відзначаються знаттям війни старих Римлян; тому 
і в робленню nриступів у ночі добрі і nідчас втечі завжди обережні." 56) 

23. Чайkи запороЖсьkі. Охоронний kольор. 

У кн. 5-ій, у гл. З-ій - ріЖноманітні kораблі- читаємо опи
сання запорожеької чайки у порівнанню 3 другими тогочасними мор
ськими човнами: 

"Далматинці, Істрійці, Албанці і Рагузи такими човнами мають велике 
значіння у війнах зза (їх) скорости, бо вони (човни) витримують не більше 
20-ш вояків, які в той же час - і гребці. Найбільш вони мають по 30-ть 
вояків. Так як і човни козаків запорожськпх, на яких (останні) nерерізають 
Чорне море. Одріжняються (човни запорожських козаків) тілько тим од
ним, що зроблені вони або витесані з одної товстої деревини, а не зло
жені з окремих жоростів; тому вони звичайно nовільніші у nлаванню, 
ніж далматинські чи германські човни, але зате міцніші, коли доводиться 
зчіnлюватися носами (у бою) і безпечніші від nотоnлення nідчас хурто
вини, бо навкруги підкріплені nевним родом трави, яка не дає затонути. 
Другі кораблі їх звичайно бувають більш nросторні, як можливо домір
куватися з того, що вони витримують 60 людей крім заnасу; але певно 
не численні, бо не скрізь можна знайти так грубу лиnу або тоnолю. Ці 
ж дерева вони видовбують, злегка розширивши клинками і легко підо
грївши на огні, і, розтягнувши досить в ширину nриладдям (залізним стру
ментом), вони роблять їх глибшими, доточуючи до бортів жорости, і так 
висушують на сонці; потім міцно привязують навкруги nучки звязаної 
трави, яка своєю мягкістю здержує удари куль з менших гармат і навіть 
у найбільшій бурі не дає nотонути. 

Щоб же надзірні (розвід очні) судна не були виявлені блеском (на сонці, 
білизною), то nовинно і nаруси й канати nофарбувати синьоватою барвою, 
яка nодібна барві морських хвиль. Навіть віск, яким звичайно натирають 
кораблі, або смола забарвлюються. Потім, і са.мі морSj.ки і вояки надівають 
синьоватий одяг, так що не тілько в ночі, а і в день лекше підчас розвідки 

rosenses; an incipiente die, ut Hungari et · Croatae; an hora reficiendis fessis, 
ut Tartari et Moscovitae - supervenire consuerint: et id vitare, quod illos fac
turos ех more putamus. 

55) Ст. 225: superventus tamen (apud Romanos) communissime et ap
plicatio scalarum ad muros hostiles nocte tempestuosa et illuna fieri consue
vit. In qua re Hungari atque Cosachi Zaporosenses valent. 

56) Ст. 279: semper autem curent (duces), ut servatis exacte ordinibus 
agmen procedat atque hoc quidem noctu maxime ( ... ). Qua propter Cosachi 
Zaporosenses et noctu et interdiu maximum silentium in castris suis servant 
et ita ordines suos diligenter custodiunt, ut, extincta passim disciplina militari, 
soli videantur veterum Romanorum belli scientia callere. Unde et in superven
tibus de nocte faciendis sunt boni, et in effugiendo semper cauti. 
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й чи на розвідку в легких суднах, чи посилаючи більші судна 
ховаються, 1{03~~и так обманюють турецькі судна, що йдуть доТрапезунту, 
для н_~паgУ· J<афи навіть у день, а не лише в ночі, бо в морському поході 
Бурсl1 .а 0 не вживають помітної барви. "57) 
ВОНИ ЦІЛКОМ 

м. оміж описанням чайки і згадкою про козаків, що вони у мор-
tсце п . .. б u 

ОДІ. не вживають помІтноІ арви,- це загальнии постулят, 
ському пох б . ч u ві носиться до всякого роду К?ра лш. и вживали козаки саме 
якии д у барву як охоронну на морІ, -прямо це не сказано. Але маж-
синьоват • •U б 
ливо з цього місця думати, щ~ д1исно вони цю арву в~ивали. 

Описання чайки дета!Іьне 1 схо~uитьс~ ? описанням ;аики Бопляна? 
u подав число козаюв на одши чаищ 50-70. І<рtм того подаш 

якии . б . 
у Бопляна виміри. На основІ цих о ох описань можливо навtть ре-

конструвати чаику. . 
у кінці книги на порожньоl'І!-у листІ перед. пер~аментовою опра-

вою знаходяться на чверть сторшки рукописш замІтки читача також 

рукою XVII, або початку. XVIII ст: Поміж ними ~~на така: Navicula 
Cosachorum ех trunco uшus arbor1s portant 60. mll1tes. 298. ("І<ор~б
лики козаків із пня (чи колоди) одного дерева витримують 60 вояюв". 
298 ст. на якій відповідні слова подкреслені чернилом.) Можливо читач 
сумнів~вся. І варто б було перевірити його сумнів, відреставрувавши 
чайку. 

• 57) Ст. 297-298: Dalmatae, Istrii, Albani et Rugusaei talibus scaphis plu-
rrmum val~nt in bellis propter velocitatem, quia non plures vicenis militibus 
P?rtant, qщ si_mul sibi et remiges sunt; ad plurimum tricenos milites habent. 
Sr~ut et Iyntrr Cosachorum Zaporosensium, quibus Pontum Euxinum sulcant: 
qщ hoc tantum solo differunt, quod ех una arbore crassa sint elaboratae seu 
e~olatae, non vero ех asseribus compositae: unde tardiores quidem sunt in na
vrgaJ?-do quam Dalmaticae aut Germanicae scaphae; caeterum firmiores ad con
~edren~um r?stris securioresque а submersione in tempestate, quod certa herba 
crrcu~crrca sшt suffultae, quae non sinit mergi. Solent aliae naves eorum esse 
capacюres, ut p~ta, quae sexaginta viros praeter commeatum ferre possunt, sed 
paucae san~, qща non passim tam crassa tilia aut populus reperitur. Has enim 
a~bore~, levrter cuneis distentas, Ieviter ad ignem calefactas, edolant et in latum, 
u. satrs f~rramentis extensas, asseribus ad latera superadditis, profundiores fa
cшnt. et юс ad . solem exsiccant; postea manipulos herbae colligatae firmiter 
perll?t:cum _applІcant, quae et globos tormentorum minorum advenientes sua 
то rcre r~tшet et vel in maxima tempestate submergi non patitur.- Ne vero 
speculatorrae naves candore prodantur colore veneto qui marinis fluctibus est 
srmili 1 · ' ' . . ~- ':е а tшgenda sunt et funes. Cera etiam, qua ungere solent naves, aut 
~1f ш rcrtur. Tum et nautae ipsi ас milites venetam vestem induunt, ut non 
~ u~ per no~tem, sed etiam per diem facilius lateant explorantes, sive myo

fatioщgus ve~rant ~peculatum, sive scaphis grandioribus ad superventum depl!
elu 8 · osach~ Tur~rcas naves, Trapezuntum, Bursiam aut Capham euntes, src 
in nadunt1_de dre .e~ram, non tantum de nocte: пес vero prorsus colore conspicuo 

va І expedrtюne utuntur. 
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