
Сучасна вірша про неволю Вишневецького.
Подав Мих. Грушевський.

В своїм рефераті' про Байду Вишневецького в поезії й 
історії, читанім тому три роки в нашім товаристві, я підніс 
між иньшим те вражіннє, яке робив на сучасників сей укра
їнський лицар-пограничник1). Його постать, його сміливі 
подвиги і безпокійні ширяння становлять яскраву, кольоритну 
пляму не тільки для нас, коли ми розглядаємо його на сі
рім тлї житя українського панства тої доби, політикою вла
дущих польсько-литовських кругів відтисненого від полі
тичних впливів, від участи в житю державнім і загнаного 
в тісний кут провінціяльного житя, клопотів і заходів коло 
матеріального добробуту і родинних вигод, до повного ча
сом загину всяких ширших інтересів і гадок. В кругах ли
товської і польської арістократії, в політичних сферах Литви, 
Московщини, Польщі так само з захопленнєм слідили як 
за блискучим метеором, за сим сміливим перебійцем хри
стиянського світа з бісурменами. Для них не істнував спе
ціальний інтерес, який має для нас, в історичній перспе
ктиві, ся характеристична фігура маґната-козака, духового 
батька Січи й козацької міжнародної політики, сполучника 
старого княжого житя, що сходило з історичної арени, і 
нового порядку, що тільки на сю арену виступав. Але й 
воно відчувало за те з повною силою той живий нерв, що 
звязує на перший погляд безсистемні авантурничі метання 
українського пограничника-обєднаннє християнських дер
жав проти турецько-татарської гидри, що висисала кров 
сусідніх земель—українських в першій лінії, котрих негодна 
вже була оборонити своїми силами стара княжа Україна, 
розшматована і задавлена сусідніми державами, спадкоємця
ми Київської держави. Ті лєґенди і перекази, які творять

х) Записки т. III, 1909.
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ся зараз по горячим слїдам трагічної смерти Вишневенького 
не тільки в українських, а і в польсько-литовських кругах, 
служать покажчиком живого заінтересований в сучаснім 
громадянстві, без ріжницї національности, його долею і ді
яльністю. Правда, се можна було б положити на карб самих 
романтичних обставин його смерти, підхоплених зараз же 
лєґендою і поетичною творчістю. Але отся вірша, на котру хочу 
звернути з сього погляду увагу, служить .характеристичним 
доказом, що й перше нїж трагічний кінець Вишневецького 
зробив ся предметом лєґенд, його доля звертала на нього 
увагу навіть дуже далеких кругів суспільносте. В сім істо
ричний інтерес сього ąuasi-поетичного утвору, незалежно 
від убогости його літературного змісту.

Вірша переховала ся в записнику-альбомі професора 
краківського університету Мацєя ІТьонтка з ГІлоцка, пере
хованім у Петербурській публичній бібліотеці (перейшов 
туди в складі бібліотеки Залуского) г). Се маленька книже
чка, в вісімку писчого аркуша, в старій оправі, на фронті 
її витиснено „1558"—рік спорядження сеї книжки.

Рік був важний в житю її властителя: він став тоді 
з „стороннього преподователя“ (extraneus) краківської акаде
мії членом університетської корпорації як collega minor. В 
своїм альбомі-записнику, спорядженім тодї, вписував він 
свої невеличкі роботи, переклади, промови при ріжних ака
демічних і слз^жбових своїх оказіях, екзамінаційні питання, 
копії актів; дещо вписували в сей альбом його знайомі і учени
ки; зміст його стоїть таким чином в тісній звязи з універси
тетською діяльністю Пйонтка і не виходить за тісні круги 
його професорської діяльносте. З виданих досі* офіціальних 
записок університету знаємо, що Пйонтек в 1550— 1560 рр. 
викладав з початку граматику і риторику, потім поетів Го
рація, Люкана (1558—9), трактати Ціцерона De senectute, De 
officiis (1559—60), нарешті* Аристотеля Elenchi, Рагѵа natu- 
ralia, De anima, Ethica, 1561—1568 (сим роком кінчать ся 
видані досі libri diligentiarum краківського університету) * 2).

0  Зміст його подав недавно Й. Коженьовский в описи рукописей 
Polonica петербурських бібліотек — Archiwum do dziejów literatury і 
oświaty w Polsce т. XI, 1910.

2) Wisłocki. Libri diligentiarum в VI т. Archiwum do dziejów 
literatury i oświaty.
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В парі з сим ідуть записки Пйонткового записника, відби
ваючи рік за роком круг занять і інтересів маленького поль
ського гуманіста. І от серед сих записок (л. 169 об.—172) зна
ходимо польську віршу з приводу неволі Вишневецького. 
Перед нею копія докторського дипльому з датою 1562 р. 
(л. 160) і ріжні риторичні і граматичні записки; по вірші 
кілька промов учеників Пйонтка, і по них копія королів
ської грамоти з 7 серпня 1564 р., вписана в альбом 18/ІХ 
1564 р., як значить ся перед • сею копією. Отсї записки 
дають границі часу, коли могла бути вписана в альбом 
Пьонтка вірша, сама не датована: не ранїйше 1562 р., не 
пізнїйше вересня 1564 р. Вірша виглядає так (виписую без 
зміни правописи, зміняючи тільки великі і малі літери, знаки 
припинення, а букви пропущені додаючи в ломаних скобках):

Lament Kniazia Vissniewieczkiego.

І kogoss mam vinowacz w thei moiey przigodzie? 
Zdibalo mie niescziesczie po pierwsey swobodzie,
Które thak znagla barzo mocz swą okazało,
Iz thess misli у nadzieie przi mnie barzo mało.

170. Gdziess ma wolnoscz, oyczizna, mili prziiacziełie?
Theras bedacz [w] wiezieniu sercze mi truchleie!
Owo petho na reku związane! W  s[w]obodzie 
Nie umiałem za czassu mislicz o przigodzie.
Iuss mi w niwecz starania, sławi, maiethnosczi:
Wpadłem w ssiadla tureczkie a prawie przess wiesczy! 
Minęła mie nadzieia, niescziesczie pothkalo 
I zdradliwie mi ranę serdeczną zadało.
Nie thak był Athilius rzimski vtrapioni,
Kiedy go poimano w karthainskie stroni;
Nie thak Cressus lidyski vczierzpialx) czieskosczi,
Gdi bel nędznik poiman, slupion z maiethnosczi: 

170o6.Nath the wsisthki rieczei ya czierzpie a bess viny,
Z bólem zdrowia, volnosczi, nie dawssi prziczini.
Thim viethssi zal przichodzi, gdi swe thowarzisse 
Wspomnie, yss sam * 2) zabiczi, a ia w pecziech disse.

*) дописано потім.
2) Замість są.:* •
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Ktoriss theras pobrathin stąd mie viswobodzi 
I ktoriss moim czieskosczią vlzenie vgodzi?
Musse podobno zetrwacz w thei nieznossnei trwodzie— 
Niech ssie mną drudzi karzą, czo sam na swobodzie. 
Nie chciał thego Pan Bog, bim thei nedze swoiei 
Nie zastapil tham smierczią iako Hector w Throiey. 
Znaczbi mi thesz iak iemu szablie moiey dostało,

171. Aliecz iuss prozno, gdi ssie thak scziescziu podobało. 
Zwoi walem Moskiewskie у Tatarskie zbroie, 
Pokrwawiłem swą zablią Tureczkie zawoie,
A wsdi przethssie głowa ma zdrowa vchodzila —
Thak mie ssobie fortuna bela vliubiela.
Theras iuss na swe stroni poradi, pomoczi
Nie mogę miecz, chocz wolą х) у we dnie у w noczi,
Przibiia płacz do Polski voloskie graniczę,
Łzami ss oczu placzliwich obliewa ssie liczie 
Sthąd mi thelie potrosse pocziechi przichodzi,
Bo społecznie niesczesczie viezniom sercza chłodzi— 

171o6.Gdi prziwiode na pamiecz Iugurtha zacznego/
Ktori popadł [w] upadek za państwa Rzimskiego:
Nie mnieyse mnie niecziesczie iak thego podkalo,
Iuss nie wskurą od rani, którą mi zadano.
Nielza iedno w thim rasie lieczicz ssie nadzieą,
Chocz ssie nieprziiaczielie moi s tego smieyą;
A pothim o czierpliwoscz, nim ssie w nim boi wkradnie, 
Prossicz Thego z uphanim, czo nademną władnie 
I niesczesczie przemieni, gdi volią swą skłoni,
Sercze s boliem vizwoli, a petha przelomi—
Gdyss mu nie trudno belo s piecza ognisthego

172. Trzech mlodzinczow vizwolicz, у mnie sługę swego 
Lathwie wiernie s hei czwierdzie—mam tho w nim uphanie; 
Wsakosz iak mie raczi miecz, niech ssie iuss thak stanie. 
Як я вже сказав, з літературного погляду ся вірша не

варта нічого; зміст її також крайнє убогий—вся ся школяр
ська риторика, порівняння з Гекторами, Крезами і Юг^урта- 
ми нічого не дає до реальної обстанови самої події, ніяких 
подробиць з неволі Вишневецького, ніяких фактів з його 
експедиції. Автор так мало рахуєть ся з фактичною обста- *)

*) Поправлено в руьописи.
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новою, що не оглядаючи ся на неї говорить про „звойованнє 
Московщини" Вишневецьким — в супереч дїйсним фактам 
його житя, і через те не можна скільки небудь серіозно 
брати його згадки про битви з Татарами й Турками; все се 
голий риторичний бомбаст, вложений в убогі відпустові 
рими. Вишневецький сидить в неволї в Волощині (згадка 
про wołoskie granice), нарікає на зрадливість фортуни і на
глий оборот її, оплакує погибіль побитих своїх товаришів, 
жалує, що самому йому не довелось полягти в битві і потї- 
шає себе прикладами нещасть иньших героїв та надїєю на 
всесильну ласку божу.

Мова йде, очевидно, про нещасливий фінал молдав
ського походу Вишневецького 1563 р., що закінчив ся його 
неволею і висланнєм до Царгородз^ на смертний кінець. 
Подробиць про його експедицію маємо взагалі* дуже мало г): 
не знаємо докладно, коли Вишневецький впав в руки воро
гів, але 15 жовтня 1563 р. французький посол в Царгоро- 
дї в своїй депеші вже згадує про сподіваний приїзд „Дми- 
трашка" Вишневецького з иншими бранцями, а два тижні* 
пізнїйше вже доносить про його смерть 2). Вся неволя Вишне
вецького .таким чином не була довга, кілька тижнів—місяців 
що найбільше. Вірша зложена була, очевидно, по першим 
вістям про сю неволю, перше ніж наспіла вість про смерть 
Вишневецького: в вірші Вишневецький не передчуває ще 
свого сумного кінця, надїєть ся на ласку божу, яка може 
його винести на волю, в найгіршім разі*—готов стоїчно пе
реносити своє вязненнє. Все се можна було укладати десь 
не пізнїйше осени 1563 р.—і тоді* мусїла бути зложена ся 
вірша і записана кимсь в альбом Пйонтка (рукою мабуть 
чужою, і в кождім разі* не автором, судячи з частих помилок).

Вона служить цікавим доказом того, з яким інтересом 
сучасне громадянство, не тільки українське, а й польське, 
навіть в далеких від політики кругах, слідило за планами і 
подвигами славного лицаря, і яке вражіннє зробили вісти 
про нещасливий кінець його молдавського походу і сумну 
неволю самого Вишневецького. В сім інтерес маловажної 
самої по собі вірші.

і) Див. згадану статю мою, Записки т. III. с. 135. 2) Ibid. с. 136.


