« СТО КОПАНОК ЧОРТІВ»

Про деяких «істориків» на землі Славного Війська Запорозького
Козацьке розслідування
Запорізьке відділення Науково-дослідного інституту козацтва та Запорізьке наукове товариство ім. Якова
Новицького випустило книгу «Кордони Війська Запорозького та діяльність російсько-турецької межової
комісії 1705 р.» (Упорядник В.Мільчев. Запоріжжя. Видавництво ВАТ «Мотор Січ», 2004 року). Читаючи
відібрані упорядником документи і аналізуючи їх, стає зрозумілим, що попереднє слово написала людина,
яка стоїть на антизапорозьких проросійських позиціях.
Твердження автора, що саме смерть турецького комісара примусила Петра І піти на територіальні
поступки, тобто віддати туркам землі Війська Запорозького – відверта брехня. Цар пише про територіальні
поступки 10 вересня. Водночас є лист кошового отамана Війська Запорозького Кості Гордієнка від 27
червня про невдоволення через поступки Туреччині земель, що здавна належали Війську Запорозькому.
Отже, московський комісар О. Украінцев мав вказівку про територіальні поступки від самого «героя»
Петра І ще до початку роботи комісії.
Кандидат історичних наук Володимир Мільчев нахабно відбілює і здіймає на недосяжну (та
незаслуговану) височінь Петра І. Треба бути патріотом України, а не возвеличувати ката України та Війська
Запорозького.
Як кортить авторові знайти, а якщо не знайти, то хоч із стелі списати, факти, які погано характеризують
запорозьких козаків. Автор вдається і до їхньої підтасовки. Зокрема, от як описує автор реакцію рядових
козаків на появу комісії Петра І: «Ще бурхливіше реагує січова сірома: загрози вирізати на корінь,
випалення степу у районі проведення комісії, аби зігнати її з місця: матерні лайки... Ось далеко неповний
перелік проявів невдоволення рядового козацтва". Відомий дослідник Запоріжжя Яків Новицький писав:
«Покойний запорожець Берлим росказував, шо у їх не було оцего поганого звичаю лаяться так, як тепер:
тепер мала дитина і та гне по матерщині: все це зайшло до нас від кацапів. У запорожців – «єретичний
син», «єретична дута», «скурвий син», «копанка, або сто копанок чортів» – це найбільша лайка».
Упорядник також хоче показати відсталість козаків: «Кошовий отаман К.Гордієнко, навпаки, є
уособленням демократичної культури прикордонної спільноти. Культури традиційної, архаїчної».
«Архаїчний», за новим Тлумачним словником української мови, той, який вийшов із загальнонародного
вжитку: застарілий. Краще ніж самі козаки відповісти неможливо: «Да и то у них в войске слышно ж, что
будто по указу царского величества велено ему думному дьяку чинить с турским комисаром Границу
таким подобием, почав от Перекопи ехать конскою ступистою ездою прямо в степь сутки, и естли так

учинитца, то турки могут у себя таких добрых ступистых коней сыскать, что может в сутки уехать
миль сорок и болши, и такою ездою доедут до Сечи и до Каменного Затона». Який розум і гумор у
запорозьких козаків! Справді, якщо москалі такі розумні, чому відстань міряють кінською ходою, це що,
якась постійна величина вимірювання? Тільки подивіться: «двенадцати часов растоянием» (стор. 67), «до
окончания десяти часов ездою конскою» (стор. 68), «рекою Бугом за два часа до Ташлыка» і «от
Кизикерменских пустых мест в десяти часах» (стор. 75). А «архаїчні» козаки міряють відстані в милях
(стор. 32, 37,42).
Навіть військові та дипломатичні здібності запорозьких козаків автор намагається принизити (стор. 11),
але не вдасться автору навішати локшини на вуха сучасним козакам.
Авторові інколи зраджує пам'ять. Коли говорить про Священну Лігу. забуває, що Річ Посполита входила
до її складу, а коли говорить про територіальні втрати Туреччини, забуває, що Річ Посполита приєднала
значну частину Поділля. Забув, бо це не возвеличує Петра І і «геніальну» роботу московського уряду.
Не забуває автор, як справжній патріот Росії, при нагоді гавкнути на Івана Мазепу. Забув, мабуть, що під
час роботи межової комісії Іван Мазепа на чолі 30-тисячного козацького війська брав участь у війні проти
Швеції: Зборів – 4 серпня, Львів – 14 серпня, Белзьке воєводство – кінець серпня і т.д.
«Спеціаліст по козаках» не дає можливості нащадкам запорозьких козаків ознайомитися з документами
свого заклятого ворога. Не можемо ми прочитати, як за спинами наших пращурів Петро 1 віддав землі
Запорозькі Туреччині та Кримському ханству, адже Володимир Мільчев на свій розсуд з 82 документів дає
можливість ознайомитися тільки з 20-ма, і жодного документа про територіальні поступки. Але доводить
до читачів дуже «цінний», з його точки зору, для всіх, хто цікавиться історією запорозьких козаків,
документ – лист Кості Гордієнка до глухівського сотника О.Туранського про купівлю у Січі церковного
вина. Мовляв, он які пияки козаки!
Пан Володимир Мільчев має ще можливість реабілітуватися за скоєне в очах сучасних козаків
Запорозького краю. Треба упоряднику знайти сили і випустити новий збірник знайдених в Москві
документів та долучити документи з інших джерел, але не писати свої тлумачення та плювати на героїв
нашого козацького краю.
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