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УДК 947.78 “17”

Дмитро ВИРСЬКИЙ

У БОРНІ З КОЗАЦЬКОЮ ФОРТУНОЮ
(СПЕЦИФІКА ОДНОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ОБРАЗУ

“ГЕТЬМАНСЬКОГО ПОДВИГУ” С.ЖОЛКЕВСЬКОГО
У ВІЙНІ З С.НАЛИВАЙКОМ)

Попри величезне враження, що справили на сучасників та всю українську тра%
дицію козацькі війни 1591%1596 рр., конкретні літературні “сліди” цих подій, поза
хронікарством, досі залишаються малодослідженими1. Особливо це стосується кам%
панії 1596 р., результатом якої стала сумнозвісна різанина козаків на Солониці. Для
неї не знайшлось свого С.Пекаліда2. Тим ціннішими видаються навіть невеличкі при%
нагідні літературні образи “наливайківщини”, створені її сучасниками.

Мова тут піде про рукописний віршований польськомовний твір під назвою “Pіacz
grobowy na sіawney pamiкci jego mosci pana Stanisіawa Їoіkiewskiego, kanclerza
y hetmana koronnego, starostк Barskiego, Jaworowskiego etc, obroсce wielkiego
y dobrodzieia collegium Lwowskiego, na znak wdziecznoњжi, od tegosz collegium
wydany roku Panskiego 1621” (далі – “Плач гробовий”). Текст у двох версіях збері%
гається в Курніцькій бібліотеці – документи № 479 та 503 (останній являє собою піз%
нішу версію (редагування?), де деякі помилки виправлені іншим почерком, три вірші
з варіанту документа №479 відсутні, утім, доданий один новий вірш).

Вступний уривок (віршовані блоки №1%6) публікував у 1920 р. Віктор Гагн3. Ви%
йшов “Плач гробовий” зі стін Львівського єзуїтського колегіуму, славного, зокрема, тим,
що в ньому, напевно, побирав науки майбутній вождь Козацької революції – Богдан
Хмельницький (покинув шкільну лаву лише за кілька років до виходу цікавого нам
твору).

Присвячений “Плач гробовий” вдові С.Жолкевського – Регіні з Гербуртів Жол%
кевській (саме Гербурти4, за якими у місцевому шляхетському суспільстві як головна
чеснота лічився “розум”, а не пересічніші “мужність” або “доблесть”, були причетні до
фундації єзуїтського центру у Львові). У тексті відразу впадає в очі сувора формаль%
ність його побудови. Без сумніву – це твір яскраво%взірцевий для будь%кого, хто хоче
знати як треба оспівувати справжнього гетьмана. Через це не гріх було б його видати
цілком і в українському перекладі включити до відповідних хрестоматій (до цього
підштовхує як “львівське” походження тексту, так і брак справжніх конкурентів з%по%
між аналогічної літератури, витвореної в Україні). Наводимо тут структуру цілого
твору (назви розділів та перший рядок%заспів)5:

1. Do Jasnie Wielmoџney Naszey Miіoњciwej Paniey jey Mosжi P.Reginy
z Fulsztuna Џoіkiewskiej Kanclerzyny y hetmanowej Koronney etc etc.

До ясновельможної нашої милостивої пані її мосці п.Регіни з Фуль%
штина Жолкевської канцлерової та гетьманової коронної і т.ін., і т.ін.
(Арк.2).
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Їal, ktorego nas sroga Kloto nabawiіa

Жаль, котрого нам сувора Клото* завдала > /16 рядків/

2. Po sіawnych zwyciкstwach odpoczywa

По славних звитягах спочиває (Арк.3%16)

 Odіosz szatк zwyciesk№ w boiach wyжwiczona

Відклади шати звитяжні в боях загартовані > /650 рядків/

3. Koniec tenїe zwyciкstw, Ktory y їywota

Той самий кінець звитяг, що й життя (Арк.16зв.%17зв.)

Dok№d tak lecisz їalu rospкdzony

Куди так летиш, жалю розвіяний > /67 рядків/

4. Obrona Oyczyzney pogrzebiona

Оборона Вітчизни похована (Арк.18%19)

 Chrapliwe tr№by їaіosny gіos dai№

Охриплі труби жалісний голос подають >/48 рядків/

5. Nauki wieczn№ pamiкж obiecui№ Џoіkiewskiemu

Науки вічну пам’ять обіцяють Жолкевському (Арк. 19%20)

 Powstaс, o sіawo, spaniaіemi, ktora

Повстань, о славо, величними, котра > /64 рядків/

6. Nadzieia wiкtsza po њmierci

Надія більша по смерті (Арк.20%21зв.)

7. Їywot nieњmiertelny dla mкstwa

Життя безсмертне для мужності (Арк.21зв.%22зв.)

* Клото – у давньогрецькій міфології одна з трьох мойр, богиня долі (та, яка випрядає
нитку життя).
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Ktore wкdzidіo miіoњж pohamuie?

Які вудила любов погамують? > /42 рядків/

8. Smierж na woynie chwalebna

Смерть на війні славна (Арк.22зв.%23)

Ktoby chciaі wierzyж, їe sіawny іupami

Хто б хотів вірити, що славний здобиччю > /40 рядків/

9. Na sіawn№ gіowк hetmansk№

На славну голову гетьманську (Арк.23%24)

Kкdy przypadіe prochem Turcy swych chowai№

Коли закопчені порохом турки своїх ховають > /26 рядків/

10. Nalewayko od Їoіkiewskiego poraїony

Наливайко Жолкевським розбитий (Арк.24%24зв.)

Juї ciк w teley kozacki fortuna ubraіa

Уже тебе в жупан козацький фортуна убрала > /18 рядків/

11. Moskwa zwyciкїona

Москва переможена (Арк.24)

Przeciw Moskwie Їoіkiewski їoіnierze szykuie

Проти Москви Жолкевський жовнірів шикує > /10 рядків/

12. Gіos ostatni do maіїonki

Глас останній до дружини (Арк.24зв.)

Gdy Brutusa Wulkanus strawiі zabitego

Коли Брута* забитого Вулкан** поглинув > /8 рядків/

   * Брут – давньоримський герой, оборонець республіки.
** Вулкан – давньоримський бог вогню, оборонець від пожеж.
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13. Syn do oyca

 Син до батька (Арк.25)

Coж siк tak za nieszczкscie, oycze, silnym zstaіo

Що ж то так за нещастя, батьку, сильним стало > /10 рядків/

14. Ociec do syna

Батько до сина (Арк.25)

Oyczystey cnoty, synu moy, obraџie їywy

Честі Вітчизни, сину мій, образ плекай > /10 рядків/

15. Їoіnierz do hetmana

Жовнір до гетьмана (Арк.25зв.)

Poї№dane Tryonom swiatіo, cny Hetmanie

Жадане Трионам* світло, чесний Гетьмане > /8 рядків/

16. Hetman do їoіnierza

Гетьман до жовніра (Арк.25зв.)

Nie traж serca Rycerzu, ktory zdrowie twoie

Не втрачай духу Лицарю, у ньому сила твоя > /10 рядків/

17. Do Oyczyzny

До Вітчизни (Арк.26)

Czemu pіaczesz Oyczyzno wodza zabitego

Чому плачеш, Вітчизно вождя убитого > /18 рядків/

18. Oyczyzna do hetmana

Вітчизна до гетьмана (Арк.26%26зв.)

Obyїeњ byі Nestora dni dіugowiecznego

* Вірогідно мова про триаріїв, воїнів третьої шеренги римського війська, найдосвідченіших ветеранів.
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Аби ж був [мав] Нестора* дні довговічного > /18 рядків/

19. Affekt Oyczyzney ku zmarіemu

Афект Вітчизни до померлого (Арк.26зв.%27)

Gdyby byіa ciaіo twe w Woіoszech pokryіa

Коли б була [могла] тіло твоє у Волохах** покрити > /10 рядків/

20. Nagrobek

Надгробок (Арк.27%29)

Ktor№ widzisz, zamyka trunna Їoіkiewskiego

Те, що бачиш, містить труну Жолкевського > /86 рядків/

21. Do Zoila

До Зоїла*** (Арк.29зв.%30)

Nie przymawiay Zoilu, y nie groї siк k№saж

Не промовляй Зоїле, і не грозись кусати > /14 рядків/
Вірш доданий у варіанті з документа №503.

Na pieczкж y buіawк

На печать та булаву (Арк.27)

Pieczкж ci Astrathaea, buіawк Bellona

Печать тобі Астарта****, булаву Беллона***** > /18 рядків/

Власне, цікавий нам десятий вірш присвячений кампанії 1596 р. Жолкевського
проти Наливайка, наводимо нижче (за варіантом з рукопису Курніцької бібліотеки
№ 479). Завважу, що то не шедевр поетичного мистецтва, отже, я, поруч із підрядковим

          * Давньогрецький правитель, герой Троянської війни, уславлений довголіттям та мудрістю.
      ** Мова про Молдову<Волощину (С.Жолкевський загинув на Цецорі, на тогочасній мол%

довській території).
    *** Зоїл – грецький ритор, граматик в Олександрії (серед. ІІІ ст. до н.е.), дріб’язковий

критик Гомера. У переносному значенні: недоброзичливий критик.
   **** Астарта – фінікійська богиня плодючості, материнства і кохання, як і нижчезга%

дана Беллона – іпостась Венери.
***** Беллона – давньоримська богиня війни, дружина Марса.
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буквальним перекладом, дозволив собі перекласти його і в більш осучасненій худож%
ній версії.

Nalewayko od Zolkiewskiego porazony

Наливайко Жолкевським розбитий

Juї ciк w teley kozacki fortuna ubraіa

Уже тебе в жупан козацький фортуна убрала

Ktorego przedtym њweta bіaha okzywala

Котрого перед тим свита блага покривала

Nalewayku, rey wiedziesz miкdїy sluїalemi

Наливайку, верховодиш поміж служилими

Ktoryњ na kurzy stopie, niemial wlasney ziemi

Який на курячий крок не мав власної землі

Juї ciк wielkim rycerzem ludїie nazywai№

Уже тебе великим лицарем люди називають

J ci ktorzy ciк chudym krawcem przedtym znai№.

І ті, які тебе поганим кравцем перед тим знали.

Kolo moїne fortuny, to z tob№ robilo

Коло могутне фортуни, то з тобою робило

Ktore sie z tob№ zniska tak wysoko wzbilo

Котре з тобою знизу так високо злетіло

Ale ten co cie zsadїil z kola fortunnego

Але той хто зсадив тебе з кола фортунного

Nad fortunк coњ w sobie musial miec wiкkszego.

Понад фортуну щось у собі мусив мати більшого.

21 Дрогобицький краєзнавчий збірник
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II.

Gdy szkodliwem Oyczyzne Nalewayko psuie,

Коли шкодливим Вітчизну Наливайко псує

Pіominiem; twardo spi namniey nie czuie. Полум’ям; міцно спить, ані не чує.

Oyczyzna przeciw niemu garnie sie do zbroi

Вітчизна проти нього горнеться до зброї

On przecie iednak spi bo siк nie boi

Він же однак спить, бо не боїться

Nad iego szyi№ stawia oboz Hetman czuyny

Над його шиєю ставить табір Гетьман чинний

Spi przeciк: bo nic niedba kozak buyny.

Утім спить, ні про що не дбає козак буйний.

Przyszіo wrкcz, aї siк w іyka Nalewayko dostal

Сталося, нарешті, аж поки в лика Наливайко діставсь

Czuynym dopiero tam y w nocy zostal.

Пильним лише там і в ночі зробився.

Зміст вірша цікавий тим, що підтверджує дані з записок ксьондза Йончинського
(перша половина XVII ст.) про те, що Наливайко колись займався кравецьким ре%
меслом і не мав жодних земельних маєтностей6. Оскільки вістка Йончинського досі
вважалася єдиним джерелом у цьому питанні, підтвердження вірогідності поданої у ньо%
му інформації зовсім не зайве. Акцентована згадка віршем відсутності у Наливайка
землі і “на курячий крок”, що, взагалі%то, не зовсім характерне для ремісника з будь%
якого тогочасного українського міста, також може бути інтерпретована і в ключі за%
пропонованої С.Леп’явком версії про втечу%еміграцію родини майбутнього козаць%
кого ватажка з Гусятина (з утратою земельної власності) до Острога (де треба було
часу, аби завести новий маєток)7.

Звертає на себе увагу також мотив кравця (Наливайка), який примхою Фортуни
стався славним. Це, безперечно, найвдаліший поетичний образ вірша, який дуже ски%
дається на запозичення з реального фольклору.

Варта на увагу характеристика Наливайка як верховоди “служилих”, що зайвий
раз вказує на основне джерело соціального походження повстанців. Згадка про те, що
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люд величав козацького ватажка “великим лицарем” може свідчити про популяр%
ність наливайківського руху. Хронікарські описи кампанії 1596 р. цілком підтверджу%
ють численні нагадування у вірші про безпечність козаків, якою скористався Жол%
кевський. Утім, цікаво, що сюжет різанини на Солониці не згаданий жодним чином.
Нагадаємо, що ця подія стала радше плямою, аніж окрасою військової кар’єри майбут%
нього коронного гетьмана. Взагалі, за текстом вірша, гетьманською чеснотою у козацькій
війні стала не “доблесть”, але “пильність”. Таким чином, розглянутий вірш з плачу%
панегірика на честь гетьмана С.Жолкевського є важливим джерелом з історії української
козаччини. Він доносить до нас окремі стереотипи сприйняття козацького руху кінця
ХVI ст., які претендували на офіційний статус. Завдяки цьому слабко виробленому
з літературного боку тексту до нас дійшов цікавий образ Наливайка.
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The struggle of the kossak fortune (specifics of the image of the commander’s feat of S.Golkewski
in time of the war with S.Nalivajko in literary).

Дмитро Вирський.
У борні з козацькою фортуною (специфіка одного літературного образу
“гетьманського подвигу” С.Жолкевського у війні з С.Наливайком).
Стаття присвячена аналізу уривка з посмертного панегірика про С.Жолкевського

(1547%1620), де йдеться про його перемогу над козаками%повстанцями С.Наливайка
у 1596 р.

Dmytro Vyrsky.
The struggle of the kossak fortune (specifics of the image of the commander’s
feat of S.Golkewski in time of the war with S.Nalivajko in literary).
The article is devoted to the study of the fragment from posthumous encomium on Sta%

nislaw Golkewski (1547%1620). Its fragment on victory on the kossaks%insurgents Nali%
vajka in 1596.

21*


