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ІВАН ОРНОВСЬКИЙ
Ïðî ²âàíà Îðíîâñüêîãî òî÷íèõ á³îãðàô³÷íèõ äàíèõ íå ìàºìî. Æèâ ó ²² ïîë. ÕV²²  íà
ïî÷àòêó ÕV²²² ñò., áóâ ðîâåñíèêîì ².Âåëè÷êîâñüêîãî, ².Ìàêñèìîâè÷à òà Ä.Òóïòàëà, áî
â³ðø³ éîãî âõîäÿòü äî Êíèæèö³ ².Âåëè÷êîâñüêîãî1 , ùî ì³ñòèëà â ñîá³ òâîðè àâòîð³â ³ç
áëèçüêîãî îòî÷åííÿ öüîãî ïîåòà, îòæå, íàðîäèâñÿ áë. 1651 ð. Î÷åâèäíî, íàâ÷àâñÿ â
Êè¿âñüê³é àêàäåì³¿. Ïîìåð, î÷åâèäÿ÷êè, ï³ñëÿ 1705 ð.  ðîêó, êîëè âèéøëà îñòàííÿ êíèãà
ïîåòà. Á³ëüøå ïîâÿçàíèé â³í ³ç ×åðí³ã³âñüêèì Àòåíåºì, áî ñàìå â ×åðí³ãîâ³ âèäàíî éîãî
ïîåòè÷í³ êíèãè: Íåáåñíèé Ìåðêóð³é (1686)  íà ÷åñòü Ñòàí³ñëàâà Ãîëèíñüêîãî; Ìóçà
Ðîêñîëàíñüêà (1688)  ïàíåã³ðèê ².Ìàçåï³; Ñêàðáíèöÿ äîðîãîãî êàì³ííÿ (1693) 
ïàíåã³ðèê ².Îá³äîâñüêîìó2 , Àïîëëî Ñàðìàöüêèé (1703)  øëþáíèé ïàíåã³ðèê íà ÷åñòü
Ñåìåîíà Ëèçîãóáà òà ²ðèíè Ñêîðîïàäñüêî¿, íà ñüîãîäí³ ùå íå çíàéäåíèé. Óñ³ ö³ êíèãè
ïèñàíî ïîëüñüêîþ ìîâîþ, ïåðåñèïàíîþ ëàòèíîþ, îäíàê â³ðøóâàâ ³ êíèæíîþ
óêðà¿íñüêîþ; ê³ëüêà òàêèõ â³ðø³â óì³ñòèâ ó çãàäàíó Êíèæèöþ ².Âåëè÷êîâñüêèé. Çàãàëîì
òóò ï³äïèñàíèé Îðí. Ïåðøèé â³ðø ïðî ².Õðèñòà òà Áîãîðîäèöþ, äðóãèé ïîçíà÷åíî
Òîìó æ, òîáòî òàêîæ íàëåæíèé ².Îðíîâñüêîìó, äâà íàñòóïí³ íå ï³äïèñàíî, àëå
ñòèë³ñòè÷íî âîíè òîòîæí³ äî ïåðøèõ äâîõ àòðèáóòîâàíèõ. Äëÿ íàñ âàæëèâî, ùî ö³ â³ðø³
íàïèñàíî ñàìå êíèæíîþ óêðà¿íñüêîþ, îòæå, öåé ïîåò â³ðøóâàâ íå ëèøå ïîëüñüêîþ òà
ëàòèíñüêîþ. Â³ðø³ òèïîâ³ â ñèñòåì³ ³íøèõ íà âêàçàíó òåìàòèêó ³, ìîæëèâî, íàëåæàòü
ðàííüîìó ïåðó ïîåòà. Çâ³äêè â³í áóâ ðîäîì, íå çíàºìî, àëå òå, ùî ïåðøà éîãî äðóêîâàíà
êíèæå÷êà Íåáåñíèé Ìåðêóð³é âèäàíà â ×åðí³ãîâ³ 1686 ð. íà ÷åñòü ïîä³ëüñüêîãî
øëÿõòè÷à, äîçâîëÿº ïðèïóñòèòè, ùî ².Îðíîâñüêèé ì³ã áóòè ðîäîì òàêè ç Ïîä³ëëÿ, àäæå
ó ÿêèéñü ñïîñ³á áóâ ç Ñ.Ãîëèíñüêèì ïîâÿçàíèé.
Âèðàçí³øå ïðî÷èòóºòüñÿ éîãî çâÿçîê ç ².Ìàçåïîþ, ³ öå ïðîõîäèòü ó äðóã³é êíèæå÷ö³
ïîåòà Ìóçà Ðîêñîëàíñüêà. Òàê, òóò ïîäàíî, ùî ².Ìàçåïà íàâ÷àâñÿ ó Â.ßñèíñüêîãî, à
âåñü ³íòåðåñ ó òîìó, ùî Êíèæèöÿ ².Âåëè÷êîâñüêîãî º ñâîºð³äíîþ çá³ðêîþ ïîåòè÷íèõ
òâîð³â ÿê Â.ßñèíñüêîãî, òàê ³ éîãî ó÷í³â: Ä.Òóïòàëà, ñàìîãî ².Âåëè÷êîâñüêîãî,
².Ìàêñèìîâè÷à ³ ìîëîäøîãî çà íèõ Ñ.ßâîðñüêîãî  ².Îðíîâñüêèé, ÿê áóëî ñêàçàíî,
òàêîæ óâåäåíèé äî öüîãî êîëà. Îòæå, ³ ç ².Ìàçåïîþ ÿê ².Îðíîâñüêèé, òàê ³ íàçâàí³ ïîåòè
(õ³áà êð³ì Ñ.ßâîðñüêîãî), ìîãëè ïîçíàéîìèòèñÿ, ÷è íàâ³òü íàâ÷àòèñÿ ðàçîì ó Êè¿âñüê³é
àêàäåì³¿; ïðàâäà, ².Ìàçåïà áóâ çà íèõ ñòàðøèé íà 12 ðîê³â. À â Ìóç³ Ðîêñîëàíñüê³é
âèðàçíî ñêàçàíî, ùî, íàâ÷àþ÷èñü ó Êè¿âñüê³é àêàäåì³¿, ².Ìàçåïà â³ðøóâàâ ³ ãðàâ íà
ñòðóíàõ (ìîæëèâî, áàíäóð³ ÷è êîáç³). Êîëè æ ïðèéíÿòè öþ äóìêó, ñòàº çðîçóì³ëî, ÷îìó
òàêå îñîáëèâå ñòàâëåííÿ áóëî â ².Ìàçåïè äî Â.ßñèíñüêîãî, ãîëîâè öüîãî ïîåòè÷íîãî
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ãóðòó, àäæå â³í áóâ ¿ì óñ³ì ó÷èòåëåì. Çðîçóì³ëèé ³ ï³ºòèçì äî ².Ìàçåïè ó ².Îðíîâñüêîãî,
Ä.Òóïòàëà òà, ïåâíîþ ì³ðîþ ².Ìàêñèìîâè÷à, ÿêîãî ñàìå ².Ìàçåïà âèâ³â íà ÷åðí³ã³âñüêå
àðõ³ºïèñêîïñòâî; òàê ñàìî ³ â ìîëîäøîãî çà íèõ Ñ.ßâîðñüêîãî, ïðàâäà, îñòàíí³ äâà
².Ìàçåïó ç ïðèìóñó ïðîêëèíàëè. Îòæå, öå áóëè ëþäè, ÿê ÿ âèçíà÷èâ ó êíèç³ Ïðîñâ³÷åíèé
âîëîäàð3 , Ìàçåï³ÿíñüêîãî Àòåíåþ.
Àëå ².Îðíîâñüêèé â³ä ïîåòè÷íîãî êîëà Â.ßñèíñüêîãî ð³çíèòüñÿ; ïðè÷èíà öüîãî, íà
ìîþ äóìêó, ïðîñòà: âñ³ âîíè áóëè ëþäüìè äóõîâíîãî ñòàíó: ñâÿùåíèêàìè ÷è ÷åíöÿìè,
òîáòî ðåë³ã³éíèìè ä³ÿ÷àìè, ùî ïîäîñÿãàëè âèñîêèõ ðàíã³â, òèì-òî ïèñàëè (çà âèíÿòêîì
Ñ.ßâîðñüêîãî) ïåðåâàæíî íà äóõîâí³ òåìè, âåðòàþ÷èñü äî ïîåòèêè ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ, â³äòàê
ó Ìàçåï³ÿíñüêîìó Àòåíå¿ ñôîðìóâàëàñÿ äðóãà ãðóïà, ñêàçàòè á, ñâ³òñüêà, ÿêà ãðóïóâàëàñÿ
äîâêîëà íåáîæà ².Ìàçåïè ².Îá³äîâñüêîãî, êîòðèé òàêîæ â³ðøóâàâ, ùî çàñâ³ä÷óº Ï.Îðëèê
â Ã³ïïîìåí³ Ñàðìàöüêîìó4, ³ òèì íàáëèæàëàñÿ é äî ãåòüìàíà. Ñàìå öÿ ãðóïà, çíà÷íîþ
ì³ðîþ, ðîçâèíóëà ò. çâ. áàðîêîâèé êëàñèöèçì, òîáòî ïî-ðåíåñàíñíîìó çàñâîþâàëà
áàðîêîâó ïîåòèêó. ¯¿ ñêëàäàëè, êð³ì ².Îá³äîâñüêîãî, ².Îðíîâñüêèé, Ñ.ßâîðñüêèé òà
Ï.Îðëèê, ÿêèé òàêîæ áóâ ìîëîäøèé â³ä îñíîâíîãî ãðîíà ãðóïè íà ÷îë³ ç Â.ßñèíñüêèì.
Íå çíàºìî îäíàê, ÷è áóâ ².Îðíîâñüêèé äóõîâíîþ îñîáîþ, ÷è ñëóæèâ ïèñàðåì, ÷è äåñü
³íäå, àëå º á³ëüøå ï³äñòàâ äóìàòè, ùî â³í áóâ ëþäèíîþ ñâ³òñüêîþ, øëÿõòè÷åì, áî òåìàòèêà
éîãî òâîð³â, çà âèíÿòêîì óì³ùåíèõ ó Êíèæèö³ ².Âåëè÷êîâñüêîãî, âèêëþ÷íî ñâ³òñüêà,
ùî çàìàí³ñòóâàëè âñ³ âèäàí³ ïîåòîì êíèæêè.
Ìóçà Ðîêñîëàíñüêà â öüîìó ðàç³  äðóãà êíèæêà ïîåòà ³ º îäíèì ³õ íàéðàí³øèõ
ïàíåã³ðèê³â ².Ìàçåï³, âèäàíèõ â³äðàçó æ ïî òîìó, ÿê òîé ñòàâ ãåòüìàíîì, âëàñíå, íà
äðóãèé ð³ê ïî òîìó. Â³äòàê, ïî÷èíàþ÷è íîâó øêîëó â òâîðåíí³ ïîåòè÷íèõ óêðà¿íñüêèõ
ïàíåã³ðèê³â, ïî÷àëè ïèñàòè, çà âèçíà÷åííÿì Ï.Îðëèêà ó Ã³ïïîìåí³ Ñàðìàöüêîìó, ùî
âèéøîâ ó Êèºâ³ â 1698 ð., ]ñèìâîë³÷íîþ àäóìáðàö³ºþ^#  àäóìáðàö³ÿ  öå íà÷åðê,
êîíòóð, äîñë³ä, òâîðÿ÷è ]ïàíåã³ðè÷íó ñèìôîí³þ^$ .
Â ².Îðíîâñüêîãî öèõ âèçíà÷åíü ùå íåìà, àëå Ìóçó Ðîêñîëàíñüêó íàïèñàíî ñàìå â
òàê³é ïîåòèö³: ïðîçà¿÷íà ïåðåäìîâà, àíòèñòðîôà, òîáòî çâåðíåííÿ äî ãåðîÿ îñï³âóâàííÿ,
¿õ áóâàº ê³ëüêà, ³ ðîçä³ëè íà ïåâíó òåìó. Ïî÷èíàº ïîåìó Ãîëîñ Ñàðìàò³¿, äå âèêîðèñòàíî
ïîåòèêó ïëà÷ó ÷è ëÿìåíò³â. Äàë³ éäå Â³÷í³ñòü ñëàâè (ùî º ðîçìèñëîì ïðî ùàñòÿ),
îá³öÿíêà â³÷íî¿ ñëàâè, ðîçìèñåë ïðî â³éíó ³ ìèð, ³ ðîäîâ³äíèé ðîçïèñ ðîäó Ìàçåï³â  ³
âñå öå â ñòèë³ ñèìâîë³÷íî¿ àäóìáðàö³¿, âëàñíå, ÷åðåç âèêîðèñòàííÿ ñèìâîë³êè ³ìåí,
ãåîãðàô³÷íèõ íàçâ, ïîíÿòü ³ çíàê³â àíòè÷íî¿ ì³òîëîã³÷íî¿ òðàäèö³¿. À ùî íàéâàæëèâ³øå,
òâîðèòüñÿ ñàìå ïîíÿòòÿ Ìóçè Ðîêñîëàíñüêî¿, òîáòî éäåòüñÿ ïðî óêðà¿íñüêèé
ïîåòè÷íèé Ïàðíàñ, îáðèñà ÿêîãî ìè âèùå ðîçïèñàëè, - öå íå ïðîñòî â÷åíà ïîåç³ÿ, à
âèñîêî â÷åíà, â³äòàê ÷èòà÷àì, ÿê³ íå ïðîéøëè ñèñòåìè íàóê ó Êè¿âñüê³é àêàäåì³¿, ö³ëêîì
íåäîñòóïíà ³ íå ò³ëüêè ÷åðåç ìîâó íàïèñàííÿ. Òàêèì ÷èíîì ².Îðíîâñüêèé âæå â 1688
ðîö³ çÿâèâ ñåáå íå ò³ëüêè ñëóãîþ Ðîñüêîãî Ïàðíàñó, òîáòî óêðà¿íñüêîãî, ÿê áóäå
çàÿâëåíî â íàñòóïí³é ïîåì³ Ñêàðáíèöÿ äîðîãîãî êàì³ííÿ, ïðèñâÿ÷åí³é ².Îá³äîâñüêîìó,
àëå é ïðåäñòàâíèêîì âèñîêîãî áàðîêî, âèäàòíèì óêðà¿íñüêèì ïîåòîì-îë³ìï³éöåì 
ñàìå òàê³ é ç³áðàëèñÿ äîâêîëà ².Îá³äîâñüêîãî ï³ä áåçïîñåðåäí³ì ïàòðîíàòîì ².Ìàçåïè. Ç
äðóãîãî áîêó, ïîåìà âèðàçíî øëÿõåòñüêà, ùî äîñòîñîâóºòüñÿ äî íîâî¿ óêðà¿íñüêî¿
àðèñòîêðàò³¿, à ïåðåäóñ³ì ².Ìàçåïè òà éîãî ðîäó, à ùå é íàòõíåííèêà ñèìâîë³÷íî¿
àäóìáðàö³¿ ².Îá³äîâñüêîãî. Òàê, ó Ìóç³ Ðîêñîëàíñüê³é ïîåò ïèøå ïðî ñëàâó ³ ôîðòóíó
ç ãåðáîâèõ çíàê³â ïàíà ²âàíà Ìàçåïè, à Ñêàðáíèöÿ äîðîãîãî êàì³ííÿ ïðèñâÿ÷åíà
íåáîæåâ³ ãåòüìàíà, ãîâîðèòüñÿ òóò ³ ïðî íüîãî (â ïåðåäìîâ³ ³ â òåêñò³). Ñëàâèòüñÿ ².Ìàçåïà
³ â ³íøîìó òâîð³ ².Îðíîâñüêîãî, çîêðåìà ó âèäàíîìó â Êèºâ³ â 1705 ð. Áàãàòîìó ñàä³.
Ïîâíà íàçâà ö³º¿ êíèãè: Áàãàòèé ñàä, çàñàäæåíèé ãåðáîâèìè òðîÿíäàìè âåëüìîæíèõ
¿õí³õ ìèëîñòåé ïàí³â Çàõàðæåâñüêèõ, ï³ääàíèõ éîãî öàðñüêîãî íàéÿñí³øîãî ìàºñòàòó,
ñòîëüíèêîâ³ òà ïîëêîâíèêîâ³ õàðê³âñüêîìó, éîãî ìèëîñò³ ïàíîâ³ Òåîäîðîâ³
Çàõàðæåâñüêîìó â ïàíåã³ðè÷íîìó ïðåçåíò³. Êíèãà âèéøëà ó ñâÿò³é ÷óäîòâîðí³é âåëèê³é
ëàâð³ Êèºâî-Ïå÷åðñüê³é, ðîêó 1705  ëåáåäèíà ï³ñíÿ ².Îðíîâñüêîãî, îäíà ç íàéá³ëüøèõ
ðîçì³ðíî óêðà¿íñüêèõ ïàíåã³ðè÷íèõ ïîåì  ìàº 158 íåíóìåðîâàíèõ ñòîð³íîê âåëèêîãî
ôîðìàòó. Äî òåêñòó â äåÿê³é ÷àñòèí³ òèðàæó (òðàïëÿþòüñÿ ïðèì³ðíèêè ³ëþñòðîâàí³ é
íå³ëþñòðîâàí³) äîäàíî ãðàâþðè íà ì³ä³ ²âàíà Ùèðñüêîãî. Êàòàëîã ñòàðîäðóê³â, âèäàíèõ
â Óêðà¿í³, ß.Çàïàñêà òà ß. ²ñàºâè÷à7 ô³êñóº ð³çíîâèä öüîãî ïàíåã³ðèêà ï³ä íàçâîþ:
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Áàãàòèé ñàä, â ñëàâ³ òà ãîíîðàõ ñàä, çàñàäæåíèé ãåðáîâèìè òðîÿíäàìè ¿õí³õ ìèëîñòåé
ïàí³â Çàõàðæåâñüêèõ íà ïîç³ð ïî ñâî¿õ êâàðòèðàõ, òàêîæ ³ç ãðàâþðàìè ².Ùèðñüêîãî, àëå
ÿêèé ìàº 21 àðêóø, îðíàìåíòîâàíèé ðàìêîþ, âèäðóêóâàíèé çîëîòîì. Ìåí³ äîâîäèëîñÿ
áà÷èòè ó â³ää³ë³ ñòàðîäðóê³â ÍÁÓÂ ó Êèºâ³ ïîâíèé ïðèì³ðíèê Áàãàòîãî ñàäó ³ç çîëîòèì
çð³çîì.
²âàí Îðíîâñüêèé  îäèí ³ç íàéâèäàòí³øèõ ïîëîíîìîâíèõ óêðà¿íñüêèõ ïîåò³â ñâîº¿
äîáè. Éîãî ïàíåã³ðèêè áàãàò³ íå ò³ëüêè ôàêòîãðàô³÷íèì ìàòåð³ÿëîì äî ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè,
àëå é ãëèáîêèìè ðîçäóìàìè ïðî ñâ³ò, ëþäèíó ó ñâ³ò³ òà æèòòÿ âçàãàë³, à ïîá³÷ îïèñ³â
áàòàëüíèõ ñöåí ÷è âîºííèõ ä³é ïîåò íå ïðîñëàâëÿº â³ºí, ÿê îò éîãî ñó÷àñíèêè
Ñ.ßâîðñüêèé, Ï.Îðëèê ÷è Ï.Òåðëåöüêèé8 òà ³íø³, à ñóìóº ç òîãî, ùî áîãèíÿ â³éíè
Áåëëîíà áº â ëèòàâðè òðèâîãó ³ ìèð ïðîãàíÿº (Ñêàðáíèöÿ äîðîãîãî êàì³ííÿ), ³
çàÿâëÿº:
² äå ñëüîçè ç ¿äêîãî çÿâëÿþòüñÿ äèìó,
×è æ òè áóäåø, ÿê ïòàøêà, ñï³âàòè ó ðèìó?..
Ó ïàíåã³ðèêàõ Ìóçà Ðîêñîëàíñüêà ³ Ñêàðáíèöÿ äîðîãîãî êàì³ííÿ ïîåò
ìàí³ôåñòóº ñåáå, ÿê çãàäóâàëîñÿ, ñëóãîþ Ðîêñîëàíñüêîãî Ïàðíàñó. Òàê, çóñòð³÷àþ÷èñü
³ç Àïîëëîíîì ó ÷àñ â³ç³éíîãî ñíó, â³í ïðèéìàº íàóêó ïàòðîíà ìèñòåöòâ:
...Ðîñüêîãî Ïàðíàñó
² ñàðìàöüêèõ ìóç ñëóãî, ÷îì çëîòíîãî ÷àñó
Íå øàíóºø íàëåæíî, ïðåêðàñí³ ãîäèíè
É Ãåë³êîíó íåâàæèø ÿñí³ ïîëîíèíè?
Õàé ðóêà òâîÿ çàâøå äî ïðàö³ òÿæ³º,
Öíîòà ç ïðàö³ íà ñëàâó íàä³þ ëåë³º,
Õàé Áåëëîíè ñìåð÷ ãð³çíèé áåçâ³ñíî çàãèíå,
À òîä³ ç âîä Ïèìïëåéñüêèõ õàé ñëàâà ïîïëèíå,
Áî ÿê áóäåø ó â³ðøàõ êîãîñü ïðîñëàâëÿòè,
Áóäåø ñëàâó íå ìåíøó é ñîá³ çàæèâàòè...9
Â³ðø ²âàíà Îðíîâñüêîãî áëèñêó÷èé, ïîâíèé ìåòàôîð, îáðàç³â, àíòè÷íèõ óïîä³áíåíü,
ÿêèìè â³í ãóñòî, ³íîä³ àæ íàäòî, íàïîâíþº òåêñò, º òóò íåìàëî é öèòóâàíü. Óæèâàº
íàéð³çíîìàí³òí³øèõ ðîçì³ð³â ñèëàá³÷íîãî â³ðøà, çºäíóþ÷è ð³çíîñêëàäîâ³ ñòðîôè òà
ðÿäêè  âñå öå îçíàêè òàêè âèñîêîãî áàðîêî. Àëå òàêà ïåðåãóùåí³ñòü ñòâîðþº ëþäèí³,
íå îçíàéîìëåí³é ç îáðàçàìè àíòè÷íî¿ ì³òîëîã³¿ òà ë³òåðàòóðè, çíà÷íó òðóäí³ñòü ïðè
÷èòàíí³. Â ².Îðíîâñüêîãî, ÿê ³ â Ï.Îðëèêà òà Ñ.ßâîðñüêîãî, ò. çâ. Áàðîêîâèé êëàñèöèçì
ä³éøîâ àïîãåþ. Â ².Îðíîâñüêîãî æ áà÷èìî åëåìåíòè ãóìàí³ñòè÷íîãî ñâ³òîáà÷åííÿ
(íàïðèêëàä, íàñòðîºí³ñòü ñóïðîòè â³ºí), àëå çàãàëîì ñâ³òîãëÿä ïîåòà áàðîêîâèé. Âèêëàäîì
éîãî º â³ðø Îáðàç10 ³ç Áàãàòîãî ñàäó  îäèí ³ç íàéáëèñêó÷³øèõ òâîð³â, ÿ á ñêàçàâ,
øåäåâð³â äàâíüî¿ óêðà¿íñüêî¿ ïîåç³¿, â ÿêîìó ñâ³ò ïîäàºòüñÿ ÿê ñèñòåìà ñóïåðå÷íîñòåé:
òèì÷àñîâîãî é â³÷íîãî, âåëè÷³ é ìàëîñò³, æèòòÿ ³ ñìåðò³, ñèëè é êâîëîñò³, ïëèííîñò³ é
çàñòèãëîñò³, øèðîêîñò³ òà âóçüêîñò³, áàãàòñòâà é á³äíîñò³. Ïîåò äåêëàðóº:
Âñå çì³ííî â ôàðáàõ ñâ³òó çºäíàíî ÷óäîâíî,
Íà íåòðèâàë³ì hðóíò³ ì³öíî óhðóíòîâàíî.
Ëåòèòü âîãíèñòèì êîëîì â â³÷í³ì ìîð³ çãóáè...
Óñ³ âàðòîñò³ ñâ³òîâ³  ñèìâîë îñ³ííüîãî ÷àñó, áî ÷àñ çíèùóº âñ³ ðå÷³ ìîëîòîì
âàæåíèì. Ïîåò ñóìí³âàºòüñÿ, ùî ëþäñüêà íåíàä³éí³ñòü â³÷íå ùîñü çáóäóº  âñå
ïîðóéíóº çóá ÷àñó (òèïîâèé áàðîêîâèé ñâ³òîãëÿä), áî ãð³á  öå ãð³á; óñå ñòâîðåíå
çíèêàº é ðóéíóºòüñÿ, à ñïðàâæíÿ â³÷í³ñòü º õ³áà ùî â ïåðëîâ³ì íåáà ïîë³. ×åðåç öå
ïîåò ³ç â³ä÷àºì âèãóêóº:
Íàâ³ùî æ ëþäñüêà äóìêà ç ïîïåëó áóäóº,
ßê³ñü ³ãðèñüêà ëàäèòü, ðîáèòü ùîñü, ðóéíóº?
Öåé ïåñèì³çì çóìîâëåíèé, ç îäíîãî áîêó, õðèñòèÿíñüêèì ì³çàíòðîï³çìîì, ÿêèé
ïîñèëþâàâñÿ ó ñêëàäí³, âàæê³ åïîõè, à ç äðóãîãî, ïåðåæèòèìè áåçïîñåðåäíüî
êàòàêë³çìàìè òà ðîçðóõîþ íà Óêðà¿í³ â äðóã³é ïîëîâèí³ ÕV²² ñò., à òàêîæ, î÷åâèäíî, é
íåïåâí³ñòþ ñòàíîâèùà Êîçàöüêî¿ äåðæàâè, àäæå â³í îñï³âóâàâ îäíîãî ç ãîëîâíèõ ¿¿
áóä³âíè÷èõ - ².Ìàçåïó. Íàãàäàºìî, ùî Áàãàòèé ñàä âèéøîâ ó 1705 ð., ñàìå â òîé ð³ê
ãåòüìàí çíåâ³ðèâñÿ â ìîñêîâñüê³é îð³ºíòàö³¿ ³ ïî÷àâ îáìèñëþâàòè, ÿê áè ç-ï³ä Ðîñ³¿
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Óêðà¿íó âèðâàòè, àäæå ñàìå Ðîñ³ÿ âòÿãóâàëà Êîçàöüêó äåðæàâó â áåçíàñòàíí³
³ìïåð³ÿë³ñòè÷í³ â³éíè, â ÿêèõ ìàñîâî ãèíóëè êîçàêè òà é óñÿ Óêðà¿íà. Ïðî íåäâîçíà÷íå
ñòàâëåííÿ ².Îðíîâñüêîãî äî òèðàí³¿ ñâ³ä÷àòü ³ îêðåì³ éîãî â³ðø³ ç Áàãàòîãî ñàäó, äå â³í
ïðîòèñòàâëÿº ëþäèíó çëîñòèâîãî ñåðöÿ ëþäèí³ äîáð³é, çëî ³ äîáðî, ³ äàº íàñòàíîâó
äîáðîì çàêëÿò³ çëîñò³ âîþâàòè, àïîëîã³çóº ïî-ðåíåñàíñíîìó ìóäð³ñòü ³ ñàìîâèõîâàííÿ
÷åðåç òó-òàêè ìóäð³ñòü (öþ ³äåþ, çíà÷íîþ ì³ðîþ, ðîçâèíóâ çãîäîì Ã.Ñêîâîðîäà),
çàÿâëÿþ÷è:
Íå øòóêà êàðòó ñâ³òó â ëàíöþã çàêóâàòè,
À ñïðîáóé ñâîãî ñåðöÿ ïîâ³ääÿ òðèìàòè...
Ïîåò çàñóäæóº (³ öå â óñ³õ çá³ðêàõ) ïðàâèòåëÿ, ùî ìàâ êðîâ Íåðîíà (íàòÿê íà Ïåòðà
²), à ñëàâèòü òîãî ïðàâèòåëÿ, â ÿêîãî äîáðîòè êîðîíà íà ñêðîíÿõ, ëþäèíó ³ç ïëåìÿ
äîáðîòâîðöÿ Ôåáà, áî íàä äîáðî â ëþäèí³ á³ëüøîãî íå òðåáà. Âç³ðåöü âîëîäàðÿ äëÿ
íüîãî  ²âàí Ìàçåïà, ìóäðèé ïðàâèòåëü, ÿêèé ïëåêàº íàóêè é ìèñòåöòâà (òèï
ïðîñâ³÷åíîãî âîëîäàðÿ). Ïðî öå ïîåò ïðÿìî ãîâîðèòü ó ïåðåäìîâ³ äî Ñêàðáíèö³
äîðîãîãî êàì³ííÿ: Ùî â ìóäðî ãåðî¿÷í³ì äîì³ Ìàçåï³â íå ñàì ò³ëüêè Ìàðñ áîéîâèé
çâîäèòü øèêè, àëå ââîäèòüñÿ ³ áîãèíÿ Ïàëëàäà... ³ â íüîìó (òîáòî â Ìàçåï³.  Â.Ø.) íà
â³÷íèé òð³óìô ñóç³ðÿì ìóäðîñò³ ïîêëàëàñÿ êîðîíà  öþ äóìêó ÷èòàºìî ³ â Ìóç³
Ðîêñîëàíñüê³é. ².Ìàçåïó Îðíîâñüêèé, ÿê ³ Ï.Îðëèê, íàçèâàº ðóñüêèì Àëüö³äîì, òîáòî
Ãåðàêëîì. Íå äèâíî â³äòàê, ùî ï³ñëÿ 1705 ð. ².Îðíîâñüêèé çàìîâêàº  ï³ñëÿ ïîâñòàííÿ
².Ìàçåïè éîìó, âèðàçíîìó ìàçåïèíöþ, ì³ñöÿ íà Ðîñüêîìó-Ãåë³êîí³ âæå íå áóëî; íà
ïåðåîð³ºíòàö³þ, ÿê öå ñòàëîñÿ ç éîãî íàáëèæåíèìè ïî ë³òåðàòóðíîìó îñåðåäêó
Ñ.ßâîðñüêèì òà ².Ìàêñèìîâè÷åì, â³í íå ï³øîâ.
Ìóçà Ðîêñîëàíñüêà ìàº âñ³ îçíàêè ïàíåã³ðè÷íî¿ ñèìôîí³¿. Çâ³ñíî, ïðîñëàâëåííÿ
ãåðîÿ ïîäàíî â íüîãî ó âèñîêèõ òîíàõ, ³ç âëàñòèâèì ðåíåñàíñó ï³äíåñåííÿì,
ìîíóìåíòàë³çàö³ºþ, àëå íå óëåñëèâèì, à ìàºñòàòè÷íèì. ².Ìàçåïà â íüîãî ïîòóæíèé
âîéîâíèê, Âîæäü, ³ç òèõ, ÿê³ ìàþòü îáîðîíÿòè ð³äíó çåìëþ, àëå äáàþòü ³ ïðî ìèð, ³
áóä³âíèöòâî ñâîº¿ äåðæàâè. Íåìàëî ãîâîðèòüñÿ ³ ïðî Ïîëüùó, àëå áåç óïåðåäæåííÿ,
øâèäøå, ³ç æàëåì: çàãàëîì, ïîåò ñëàâèòü íå ëèøå Óêðà¿íó, àëå é ñîþç òèõ ìîíàðõ³â
(àâñòð³éñüêîãî, ïîëüñüêîãî, ìîñêîâñüêîãî ³ øâåäñüêîãî), ÿê³ ï³äíÿëèñÿ íà îáîðîííó â³éíó
ïðîòè íàõîäó òóðê³â  öÿ òðàäèö³ÿ â äàâí³é óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³ â³äõîäèòü ùå â ÕV² ñò.
(Ñ.Êëåíîâè÷, É.Âåðåùèíñüêèé), àëå Óêðà¿í³ òóò â³äâîäèòüñÿ ïî÷åñíà ðîëÿ. Ñïðàâä³, éîãî
íå çàõîïëþþòü âîëîäàð³ òèïó Íåðîíà, òîáòî òèðàíè (áî ç Íåðîíà òàêîæ âåñü ñâ³ò
ïîãëóìèâñÿ), à ò³, ÿê³ çäàòí³ íà ãåðî¿÷íèé îáîðîííèé ÷èí. Ö³êàâî é òå, ùî â ïîåì³
ïðîõîäèòü ñèìâîë³÷íå îòîòîæíåííÿ Óêðà¿íè ³ Òðî¿  òðàäèö³ÿ, ùî ìàº â óêðà¿íñüê³é
ë³òåðàòóð³ ñâîþ ðîçðîáêó11  çãàäàéìî ïðè öüîìó õî÷ áè Åíå¿äó ².Êîòëÿðåâñüêîãî.
Ïîá³÷ ³ç öèì ïîåò ã³ðêî çâ³ùàº ïðî á³äè, ÿê³ ïàäàëè íà âñþ ªâðîïó, à íàéá³ëüøå íà
Óêðà¿íó:
Òâî¿ áóëî òî, òâî¿ Êàðòàãèíè,
Ðîêñîëàíèíå, çíà÷í³ ×èãèðèíè.
Òóò ò³ëüêè ïîï³ë, ñàìå ïîðîøèííÿ,
Õ³áà ëèøèëîñü ³ìÿ, ×èãèðèíå, 
çãàäóºòüñÿ ³ Ïîä³ëüñüêèé êðàé, ìîæëèâî, âóæ÷à áàòüê³âùèíà ïîåòà:
Ó ïóòàõ áðÿçêà Ïîä³ëüñüêèé êðàé ïë³äíèé,
Íåçãîéí³ â ñåðö³ íåñå ðàíè, á³äíèé, 
ëÿõ ïðè öüîìó òîãî êðàþ íå îáîðîíÿº. Â³äòàê Ïîä³ëëÿ ïëà÷å â³ä òðàöüêèõ íàðîä³â.
Óêðà¿íó æ çâå ÷åñíîþ ³ ãîâîðèòü ïðî ¿¿ õâîðîáè, ÷åðåç ÿê³ âïàëî Ïîä³ëëÿ, çîêðåìà
×èãèðèí, Êàìÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé òà Óìàíü. Äî ðå÷³, òóðåöüêèé ñóëòàí áà÷èòüñÿ ÿê òèðàí.
Îòæå, Ñàâðîìàò³ÿ ï³äíîñèòü æàëü, à äå ïàíóº
Æàëü, òàì ì³íÿþòü ïðèðîäíåº ïðàâî,
Æèòòÿ íåìèëå, ó çàò³íîê ïëàâîì
Äî ñìåðò³ ñèëèòü äóõ, 
à ïðèðîäíå ïðàâî íàðîäó, ÿê â³äîìî, âèçíà÷àº êîæíîìó â³ëüíå æèòòÿ. Àëå òåïåð
ì³ñòà ³ ñåëà âîãíåì îá³éíÿëî, à ëþäè ìàñîâî ïîòðàïëÿþòü â îðäèíñüêèé ïîëîí; òóðêè
çàõîïèëè âæå áàãàòî êðà¿â òà ì³ñò ³ ñòàëè çàãðîçîþ ö³ëî¿ ªâðîïè. Îäíàê çàãàðáíèêîâ³ íå
òðåáà òð³óìôóâàòè ç óñï³õ³â, áî á³ã Ôîðòóíè çì³ííèé. Òèì-òî ó ö³é âîºíí³é êîëîòíå÷³
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çÿâèâñÿ òîé, õòî êðîêó òðèìàº ìóæíüî, ³ öå  ²âàí Ìàçåïà. Îòîæ àâòîð ðàäèòü ñàìå
éîìó âäàðèòè íà íàõ³äö³â, òîä³ ó áîþ ï³äóòü çâèòÿæñòâà ³ òð³óìôè â òðîïè. Êîëè æ
ãåòüìàí ïåðåìîæå â ö³é áèòâ³ íàðîä³â ï³ä ìóäðèì ïðàâë³ííÿì äåðæàâè, òî íàðîä òîé
ðóñüêèé (óêðà¿íñüêèé.  Â.Ø.) ä³ïíåòüñÿ-áî ñëàâè, à ãåòüìàí ïðîñëàâèòüñÿ íà ö³ëèé
ñâ³ò.
Ï³ñëÿ öüîãî îãëÿäó ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ òîãî ÷àñó ó âñåºâðîïåéñüêîìó
âèì³ð³ ïîäàíî ðîçä³ë ïàíåã³ðè÷íî¿ ñèìôîí³¿ ³ç ïðîñòîðèì ðîçìèñëîì ïðî ùàñòÿ,
Ôîðòóíó. Çàãàëîì, ðîçìèñëè íà öþ òåìó áóëè òèïîâ³ äëÿ áàðîêî, íå îäèí ïîåò
íàãîëîøóâàâ íà çì³íí³ñòü Ôîðòóíè, àëå â ².Îðíîâñüêîãî ðîçðîáêà êëàäåòüñÿ ãðóíòîâí³øà,
ïåðåäóñ³ì ïðî òå, ùî ùàñòÿ ³äå çì³ííèì êðîêîì. Çðåøòîþ, ÿê óæå ãîâîðèëîñÿ, öå
óëþáëåíà òåìà ïîåòà, ³ â³í ¿¿ ðîçð³øóº ç ïîåòè÷íèì áëèñêîì:
Í³õòî íå â³ðòå ùàñòþ, éîãî ëàñêà çðàäíà,
Íà òðîí, òîä³ äî ãðîáó ñïðîâàäæóº çâàäíî,
Ñêëÿíèé áîãèí³ ïîñàã, òîæ øâèäêî ïîáºòüñÿ...
² äàë³:
Ò¿ ñâ³òó ãîñïîäèíÿ àí³ ç êèì ëàñêàâà,
Íàäîâãî íå îáõîäèòü, òî ìà÷óõà ç ïðàâà
Ëþäñüêèõ ðå÷åé, áàæàº âñ³õ ìàòè â ï³ää¿íñòâ³,
Ð³âí³ íåìà, ùîá ïðàâèòü â³äòàê â ¿¿ Ïàíñòâ³, 
òîáòî â äåðæàâ³. Àëå ³ â Ôîðòóíè º çâåðõíèöÿ  öíîòà, ÷åñíîòà:
Ï³äå ùàñòÿ çà öíîòîþ: öíîòà ùàñòÿì ðÿäèòü,
Öíîòà  ùàñëèâå ùàñòÿ. â äîðîç³ ïðîâàäèòü...
Äî ðå÷³ ñêàçàòè: òàê ñàìî, é äîñèòü ïðîñòîðî, ðîçðîáëÿâ òåìó ùàñòÿ ï³çí³øå ³
Ã.Ñêîâîðîäà, ââàæàþ÷è, ùî ùàñòÿ áåç ÷åñíîò  îáëóäà. ².Ìàçåïà ïðè öüîìó áà÷èòüñÿ
ÿê òîé, ùî ïîºäíóº ùàñòÿ ³ç öíîòîþ.
Íàñòóïíà ï³ñíÿ ïîåìè ïðèñâÿ÷åíà ñëàâ³. ² íà öþ òåìó ëþáèëè ïðîñòîðî
ðîçì³ðêîâóâàòè Ñ.ßâîðñüêèé ³ Ï.Îðëèê ó ñâî¿é ïîåòè÷í³é òâîð÷îñò³12 . Ñóòü ðîçìèñëó â
òîìó, ùî äî áåçñìåðòíî¿ ñëàâè âàæêèé øëÿõ êëàäåòüñÿ. Òóò ².Îðíîâñüêèé ³ç íèìè
îäíîäóìíèé. Àëå â³í ó ðîçìèñë³ ïðî ñëàâó éäå äàë³ çãàäàíèõ, áî âèõîäèòü çà ìåæ³
ì³ë³òàðíîãî îñï³âóâàííÿ çâèòÿæñòâà, ³ òâîðèòü îêðåìîãî ðîçä³ëà ñâîº¿ ïàíåã³ðè÷íî¿
ñèìôîí³¿ óæå ç ãóìàí³ñòè÷íèì íàïîâíåííÿì. Ïîñòóëàò ðîçäóìó ïîäàíî â çàãîëîâêó:
Â³÷í³ñòü ñëàâè ÷åðåç ïðèõ³ä ìèðó. Áî é ñïðàâä³, â îñíîâ³ ëþäñüêîãî æèòòÿ ìàº áóòè
ìèð, à íå â³éíà, àäæå ÿêà âàðò³ñòü ñëàâ³ áåç ìèðó â ïîñò³éíèõ â³éíàõ?
Òàê³ äóìêè ïðèéøëè äî ïîåòà íåäàðåìíî: Óêðà¿íà, ïàëÿ÷èñü ó áåçêîíå÷íèõ çìàãàííÿõ
òà ðó¿í³ ïðîçäîâæ 40 ðîê³â (1648  1688), êîí÷å ïîòðåáóâàëà ñòàá³ëüíîñò³. Òèì-òî ïîåò ³
ñòàâèòü ïèòàííÿ: Õâàëà ÷è ò³ëüêè ÷åðåç ðàíè ëëºòüñÿ ³ç êðîâþ Ìàðñà? ² ïîäàº
çàïåðå÷åííÿ: ïðàâäèâà ñëàâà  öå ùîñü ³íøå, à ñàìå: ìóäðå ïðàâë³ííÿ:
À ïðàâèòü ìóäðî ³ â ïðèìèð¿ ïðàâà,
Öíîòó çáåð³ãøè, 
îñü ïðàâäèâà ñëàâà
Òîæ äîáðî÷èííÿ (õâàëè ä³ëî!) ë³òà
Ó ïîì³ð ñâ³òó.
Äóìêà âèçíà÷àëüíà: ³äåàë ïîåòà  ïðîñâ³÷åíèé âîëîäàð, ÿêèé æèâå ïðè äîòðèìàíí³
ìîðàëüíèõ çàêîí³â (öíîòè) çà ïðèðîäí³ì ïðàâîì, òèì-òî é ÷èíèòü äîáðî÷èííÿ  öå é
ïîäàºòüñÿ ó ïîì³ð ñâ³òó. Â³äòàê, òàêèé âîëîäàð ìàº âì³òè çâèòÿæèòü ñåðöå, àëå é íå
çàáóâàòè ïðî îáîðîíó, ùîá ïðè òîìó çâèòÿãó âçÿòü âïîâí³. ² öå íåëåãêå çàâäàííÿ. Ïðè
òîìó ïðîòèñòàâëÿºòüñÿ ðóêà ëàñêàâà ïðàâèòåëÿ ³ òà, ùî çàêîâóº ï³ääàíèõ ó ëàíöþãè.
Ö³ëêîì îäíîäóìíèé ùîäî öüîãî ³íøèé ïîåò ×åðí³ã³âñüêèõ Àòåí ²âàí Ìàêñèìîâè÷, ÿêèé
ïèñàâ ó êíèç³ Òåàòðîí, ùî âèéøëà â ×åðí³ãîâ³ 1708 ðîêó:
Ëþáîâþ Àâãóñò öàðñòâî ñâîº ðîçìíîæÅâ,
Íåðîí êðà¿íó ëþòòþ âê³íåöü ðîçîðèâ, 
òèì-òî: Ëþáîâ  íå ñòðàõ ó ñâ³ò³ º çíàêîì áàãàòñòâà13 . Îòîæ íå âîÿê çäîáóâàº
ïðàâäèâó ñëàâó, à òîé, õòî ìèðîì êåðóº äîñòîéíî. Ìàçåïà ñàìå òàêèé, áî õî÷ ³ áóâ
â³í êîõàíöåì Áåëëîíè, áîãèí³ â³éíè, àëå ìåøêàííÿ ìàâ ³íøå: Íàóêîðîäíå Ì³íåðâè
ìåøêàííÿ ç òîáîþ, Ïàëëàñ, òîáòî ó ìóäðîìó ïðàâë³ííÿ, âëàñíå, â ìèð³.
Íàñòóïíà ÷àñòèíà ïîåìè ïîäàº Ãîíîð, ùî ÿñí³º ãåòüìàíñüêèìè áóëàâàìè â äîì³...
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Ìàçåï³â  ç öüîãî âèïëèâàº: ùî â ðîä³ öüîìó ãåòüìàíîì (ÿê ïîáà÷èìî äàë³ ïîíÿòòÿ
ãåòüìàí òóò òîòîæíå äî êíÿçÿ) áóâ íå ëèøå ²âàí. Àëå õòî? Â ïðèì³òêàõ äî Ìóçè
Ðîêñîëàíñüêî¿ ÿ ïîäàâ, ùî öå ìîæå áóòè àáî ãåíåàëîã³÷íà ôàëüñèô³êàö³ÿ íà äîãîäó
ïàòðîíó, àáî æ õòîñü ³ç ïðåäñòàâíèê³â ðîäó Ìàçåï³â, ùî ïîºäíóâàâ åëåìåíòè ñâîãî
ãåðáà ³ç ³íøèìè, çíà÷í³øèìè ðîäèíàìè. Öþ çàãàäêó òðåáà ðîçãàäàòè, ñàì æå ïîåò ¿¿ íå
ðîçãàäóº, à ëèøå êîíñòàòóº, à ³ñòîðè÷í³ äàí³, ùî ³ñíóþòü âëàñíå ïðî ð³ä Ìàçåï³â,
ñâ³ä÷àòü, ùî ïðÿì³ éîãî ïðåäêè âèùå ïîëêîâíèêà íå ï³äí³ìàëèñÿ.
Öå ñïðîáóâàâ ðîçâÿçàòè ßí Òîêàð Òîêàðæåâñüêèé Êàðàøåâè÷ ó ñòàòò³
Ïîõîäæåííÿ ³ ãåðá ãåòüìàíà Ìàçåïè14 , ³ îò ùî âðàæàº: çâ³äîìëåííÿ äîñë³äíèêà
ö³ëêîì â³äïîâ³äàþòü òîìó, ùî ïîäàâ íàáëèæåíèé äî ãåòüìàíà ïîåò ².Îðíîâñüêèé 
çäàºòüñÿ, ñàìî¿ ïîåìè ³ñòîðèê íå çíàâ. Çðåøòîþ, äå ì³ã óçÿòè ñâî¿ äàí³ ².Îðíîâñüêèé?
Çâ³ñíî, áåðó÷è ¿õ ÷è áåçïîñåðåäíüî â ñàìîãî ².Ìàçåïè, ÷è â ïðåäñòàâíèêà éîãî ðîäó
 ²âàíà Îá³äîâñüêîãî, íàïðèêëàä. Òàê îò, äîñë³äíèê óêàçóº, ùî ãåðá Ìàçåï³â Êóð÷
òîòîæíèé ³ç ãåðáîì êíÿç³â Êóðöåâè÷³â, ³ ùî íåìîæëèâî, àáè â³í áóâ ïðèñâîºíèé
Ìàçåïàìè ñàìîâ³ëüíî.
Ñàìîâ³ëüíå ïðèñâîºííÿ ñîá³ ãåðáà êíÿç³â Êóðöåâè÷³â ðîäèíîþ ÷è îñîáîþ, íå
çâÿçàíèìè ç íèìè ñï³ëüíèì ïîõîäæåííÿì, íå ìîãëî áóòè15 . À ð³ä Êóðöåâè÷³â
ïîõîäèâ ³ç Ãåäåì³íîâè÷³â, òîáòî áóâ âåëèêîêíÿç³âñüêèé. Ç äðóãîãî áîêó, îñê³ëüêè
².Ìàçåïà íîñèâ ùå ïð³çâèùå Êîëîäèíñüêèé, öå â³äïîâ³äàº ãåðáó Êîëîííè, äóæå
ïîä³áíîìó äî ãåðáà Êóð÷, à òàêîæ ãåðáó Êîëîäèí, ùî ñõîæèé äî ²  ïåðåêèíóòîãî
òðèçóáà. Â ÕV²² ñò. êíÿç³ Êóðöåâè÷³ áóëè âæå ï³äóïàëèì, çá³äí³ëèì ðîäîì. Ç öüîãî
äîñë³äíèê âèâîäèòü, ùî: Ïðàùóð ãåòüìàíà Ìèêîëà Êóð÷ Ìàçåïà, ÿêîìó ó 1544 ð.
êîðîëü Ñèã³çìóíä ² íàäàâ âèä³ëåíèé ç Á³ëîöåðê³âñüêîãî ñòàðîñòâà õóò³ð, íàçâàíèé
Ìàçåïèíö³, çà êîííó ñëóæáó, áóâ øëÿõòè÷åì ç ðîäó, ùî áàòüêî éîãî, ÿêîãî òàê ñàìî
íåìà æîäíèõ äàíèõ ââàæàòè çà íåäàâíî íîá³ë³òîâàíîãî, íàëåæàâ äî òîãî ñàìîãî
ïîêîë³ííÿ, ùî é ñèíè êíÿçÿ Ìèõàéëà Êîñòÿíòèíîâè÷à Êóðöåâè÷à, ÿêèõ çíàºìî ëèøå
äâîõ16 . Ñàìå ö³ áðàòè áóëè âíóêàìè êíÿçÿ Êîñòÿíòèíà (íàãàäàþ, ùî êíÿç³ Êîð³ÿòîâè÷³
çà Ëèòâè âîëîä³ëè Ïîä³ëëÿì), âîíè íàïåâíî çàõîâóâàëè áëèçüêèé çâÿçîê ç êîðîë³âñüêèì
äîìîì  ßãåéëîíîâè÷àìè. Öå äàº ïðàâî äî ïðèïóùåííÿ,  ïèøå äîñë³äíèê,  ùî
áàòüêî ïåðøîãî â³äîìîãî íàì Ìàçåïè ì³ã áóòè àáî ñèíîì (òðåò³ì), àáî íåáîæåì
(ñèíîì íåâ³äîìîãî íàì áðàòà) êíÿçÿ Ìèõàéëà Êóðöåâè÷à, âíóêîì êíÿçÿ Êîñòÿíòèíà
Êóð÷à, à êîëè öåé îñòàíí³é áóâ ä³éñíî Êîð³ÿòîâè÷åì, òî íåáîæåì ó ïåðøèõ êîðîëÿ
Êàçèìèðà ßãåéëîíîâè÷à òà êóçåíîì Êîðîëÿ Ñèã³çìóíäà ²17 . Êîëè âçÿòè öå äî óâàãè,
òî òâåðäæåííÿ ².Îðíîâñüêîãî, ùî â ä³ì ïðåäê³â Ìàçåïè áóëàâè òèñíóëèñü ïðè ìóæí³ì
÷èí³ íå º æîäíèì ïåðåá³ëüøåííÿì.
Â àïîñòðîô³, ùî éäå äàë³, ãåíåàëîã³ÿ Ìàçåï³â îêðåñëþºòüñÿ âèðàçí³øå:
Ôîðòóííîâëàäíà ðóêà Âëàäèñëàâà,
Ìîíàðõà Ïîëüù³, íà ä³ì òîé Ìàçåï³â
Íå ñêóïî ëàñêó ïðîëëÿëà ³ ñëàâó...
Çãàäêà ïðî êîðîëÿ Ñòàí³ñëàâà ²²² Âàðêåí÷èêà ìàº ñâîº çíà÷åííÿ. ßí Òîêàð
Òîêàðæåâñüêèé ïðèíàéìí³ ïðî öå ïèøå òàê: Êíÿç³ îòðèìóâàëè ó ÷àñîâå âîëîä³ííÿ
çàìêè, ìàºòêè òà ñëóæáè. Òàê³ ïîñ³ëîñò³ ìàëè ñèíè Êîð³ÿòà íà Âîëèí³ ÿê êîìïåíñàö³þ
çà â³ä³áðàíå Ïîä³ëëÿ. Êîðîëü Âëàäèñëàâ Âàðêåíü÷èê, à ïåðåä òèì âåëèêèé êíÿçü
Ñâèäðèãàéëî, íàäàëè òàê³ âîëîä³ííÿ íà Âîëèí³ ³ íà Ïèíùèí³ êí. Ìèõàéëîâ³
Êîíñòàíòèíîâè÷ó Êóðöåâè÷ó íà â³÷í³ñòü18 . Ö³êàâî, ùî ãåíåàëîã³÷íå äåðåâî Ìàçåï
óâ àïîñòðîô³ ïîåò îá÷èñëþº íà ñîðîê îñ³á: Ìàçåïàì, êîòðèõ àæ ñîðîê ç÷èñëÿþòü,
àëå òóò óæå éäåòüñÿ íå ïðî âîëèíñüê³ âîëîä³ííÿ, à á³ëîöåðê³âñüê³, îòæå, ç ÕV² ñò.
Öå ïîÿñíþº çâ³ñòêó ².Îðíîâñüêîãî â ïðîçîâ³é ïåðåäìîâ³ äî Ìóçè Ðîêñîëàíñüêî¿:
Áî ì³æ ãåðáîâèìè êëåéíîòàìè ìîãî äîáðîä³ÿ, âåëüìîæíîñò³ Âàøî¿, çàâäÿêè ÷åñíËò³,
â³ä äàâí³õ âîëèíñüêèõ êíÿç³â âèäíî ï³äíåñåíîãî íàä ìå÷àìè õðåñòà. ß.Òîêàð
Òîêàðæåâñüêèé ïðî öå ïèøå äîñèòü âèðàçíî: Êíÿçü Ìèõàéëî Êóðöåâè÷ áóâ ñòàðîñòîþ
Âîëîäèìèðñüêèì 1437 ð.; ïðîòÿãîì ÕV² ñò. Êóðöåâè÷³ îäèí çà îäíèì áóëè
âîëîäèìèðñüêèìè ñóääÿìè ³ ï³äñòàðîñòàìè òîä³, êîëè Ìàçåïè âîëîä³þòü â ¿õ ïîâ³ò³
Ìàíîâè÷àìè, ÿê³ â ÕV²² ñò. ïåðåõîäÿòü äî ñåñòðè ãåòüìàíà Îëåêñàíäðè Âîéíàðîâñüêî¿.
Ïîì³æ 1598 òà 1611 ðð. ï³äñòàðîñòîþ á³ëîöåðê³âñüêèì áóâ êíÿçü ²âàí Äìèòðîâè÷
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Êóðöåâè÷ Áóëèãà (öå, äî ðå÷³, ïîÿñíþº, ÷îìó ².Îðíîâñüêèé íàïèñàâ ó ñâî¿é ïîåì³, ùî
ïðåäêè Ìàçåïè âîëîä³ëè Á³ëîþ Öåðêâîþ ç îêîëèöÿìè  Òîæ Á³ëó Öåðêâó é îêîëèö³
ìàþòü.  Â.Ø.), ÿêèé äîïîìàãàâ ä³äîâ³ ãåòüìàíà Ìèõàéëîâ³ Ìàçåï³ çàêð³ïèòè çà ñîáîþ
âîëîä³ííÿ Ìàçåïèíöÿìè19 .
Ïðî ð³ä Ìàçåï³â â³ñòèòü ³ íàñòóïíèé ðîçä³ë, äå ïèøåòüñÿ: â³í áóâ âèñëóæåíèé â
êîðîë³âñüêîìó ãëèáîêîìó ãîíîð³. Òóò â³ñòèòüñÿ, ùî â Ìàçåï³â ]øëÿõåòñòâî
ïðàâäèâå^, à ùîäî ñàìîãî ãåòüìàíà âêàçóºòüñÿ: Íå óñòóïèø í³êîìó õâàëè
óðîäæåííÿì, à éîãî ïðåäêè çâóòüñÿ âèñîêèìè, ùî é ñïðàâä³ áóëî òàê, ÿê òóò óæå
ïîäàíî. Àëå ñàìå óðîäæåííÿ ùå í³÷îãî íå çíà÷èòü, áî ÷àñòî â í³ê÷åìíèõ áóâà
íåøëÿõåòíà ã³äí³ñòü øëÿõåòñòâà, â íåã³äí³ì  ïîãàíà, òèì-òî ìóæ ñàì ñòàº ïðîáîþ òà
îçäîáîþ, â³äòàê ñëàâó çàñòàòè  íå º ñóòí³ñòü öíîòè. Çðåøòîþ, ç îãëÿäó íà âèêëàäåíèé
ìàòåð³ÿë, ñòàº çðîçóì³ëî, ÷îìó Ìàçåïà ìàâ ï³äñòàâè ïîòðàïèòè â êîðîë³âñüêèé äâ³ð äëÿ
îñîáèñòèõ ïîñëóã ñàìîìó êîðîëþ; âðåøò³, ä³ñòàâ ³ ÷èí ï³ä÷àøîãî  éîãî ïîõîäæåííÿ
äàâàëî íà öå ïðàâî.
Ïðè íàâ÷àíí³ ìàéáóòíüîãî ãåòüìàíà â Êè¿âñüê³é àêàäåì³¿ â÷åí³ ïîäàþòü, ùî â³í òóò
çàê³í÷èâ êëàñ ðèòîðèêè, òîä³ ¿¿ é ïîêèíóâ20 , ñêàçàíî òàêîæ, ùî ìàéáóòí³é ãåòüìàí
íàâ÷àâñÿ â àêàäåì³¿ â³ðîã³äíî 1650-1651 ðð., çà ÷àñ³â ðåêòîðñòâà Ë.Áàðàíîâè÷à òà
².Ãàëÿòîâñüêîãî, à â ïîåì³ ².Îðíîâñüêîãî âèðàçíî ïèøåòüñÿ, ùî ².Ìàçåïà íàâ÷àâñÿ â
êëàñ³ ïîåòèêè: À ïðè ìóçàõ áàâèâ ñåáå ñòðóíè äçâîíîì, â ïðèì³òö³ ïîåò äîäàº, ùî
Ìàçåïà áóâ îñâ³òí³é àóäèòîð çà ð[åêòîðà] ï[àíà] ßñèíñüêîãî, ðîäîâîãî çíàêó Ñàñ.
Àóäèòîð  öå ñòàðøèé ñòóäåíò (òèïó ñó÷àñíîãî ñòàðîñòè êóðñó), àëå ÿêèé íàãëÿäàâ ³ çà
íàâ÷àííÿì. Îòæå, ².Ìàçåïà ì³ã íàâ÷àòèñÿ â Â.ßñèíñüêîãî â 1661 ðîö³, òîä³ éîìó áóëî 22 ð.,
àëå âêàç³âêà íà ðåêòîðñòâî Â.ßñèíñüêîãî (à ðåêòîðîì òîé ñòàâ ó 1665 ð.) äîçâîëÿº íàì
âèñíóâàòè, ùî éäåòüñÿ íå ïðî ïåðøèé, à ïðî äðóãèé ïåð³îä íàâ÷àííÿ, òîáòî â 1665 ð.
ìàéáóòí³é ãåòüìàí ïîâåðíóâñÿ äî àêàäåì³¿, ³ âæå ïî òîìó ðåêòîð ïîñëàâ éîãî ðàçîì ç
³íøèìè ñòóäåíòàìè íàâ÷àòèñÿ çà êîðäîí. Òàê ÷è ³íàêøå, à Â.ßñèíñüêèé óâ àêàäåì³¿ ³ç
².Ìàçåïîþ ïîâÿçàíèé áóâ, ùî âèçíà÷èëî é îñîáëèâå ñòàâëåííÿ ãåòüìàíà äî
Â.ßñèíñüêîãî, àäæå öå â³í âèâ³â îñòàííüîãî é íà ìèòðîïîëè÷ó êàòåäðó. À îïîâ³âøè ïðî
íàâ÷àííÿ ².Ìàçåïè â Êè¿âñüê³é àêàäåì³¿, ïîåò ãîâîðèòü, ùî ï³ñëÿ Êè¿âñüêî¿ àêàäåì³¿
Ìàçåïà îïèíèâñÿ â êîðîë³âñüêîìó äâîð³, à öå áóëî â 1662-1663 ðð., à âæå ïî òîìó, ùî
çá³ãàºòüñÿ ç ôàêòè÷íèìè äàíèìè, ï³ñëÿ áàòüêîâî¿ ñìåðò³ ä³ñòàâ ÷èí ï³ä÷àøîãî
÷åðí³ã³âñüêîãî.
ßê áà÷èìî, ïîåìà ².Îðíîâñüêîãî Ìóçà Ðîêñîëàíñüêà ìàº íå ò³ëüêè íåïðîìèíàëüíó
ïîåòè÷íó âàðò³ñòü, àëå é äîêóìåíòàëüíó, áî äîïîìàãàº âñòàíîâèòè, ïåâíîþ ì³ðîþ,
ãåíåàëîã³þ ðîäó Ìàçåï³â ³ ïîäàº ê³ëüêà ö³êàâèõ ôàêò³â äî á³îãðàô³¿ âåëèêîãî ãåòüìàíà.
Òâîð÷³ñòü ²âàíà Îðíîâñüêîãî ùå íåäîñòàòíüî âèâ÷åíà. Ç éîãî ïàíåã³ðèê³â äîñ³
ïåðåêëàäåíî ëèøå óðèâêè, îïóáë³êîâàí³ â àíòîëîã³ÿõ, íå âñ³ êíèãè çíàéäåíî, í³÷îãî ç
éîãî òåêñò³â íå ïåðåîïóáë³êîâàíî â îðèã³íàë³, íå êàæó÷è âæå ïðî ïîâíèé ïåðåêëàä
óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, à òåêñòó âèñòà÷èëî á íà äîáðèé òîì. Çàãàëîì ³ ç ë³òåðàòóðîçíàâö³â
íèì í³õòî íå çàéìàâñÿ, ùî áóëî çâÿçàíî ³ç îáåçñëàâëåííÿì éîãî áåçïîñåðåäíüîãî
ïàòðîíà òà é âàæêî÷èòàáåëüí³ñòþ éîãî òâîð³â. Àëå â Ðîñüêîìó Ïàðíàñ³, ñàìå òËìó,
ÿêèé ãóðòóâàâñÿ äîâêîëà ².Ìàçåïè ³ ÿêîãî ÿ íàçèâàþ â ñâî¿é êíèç³ Ïðîñâ³÷åíèé âîëîäàð
Ìàçåï³ÿíñüêèì Àòåíåºì, äå ïðîöâ³òàëî âèñîêå áàðîêî ç éîãî ñëîâåñíèìè ³ãðàìè,
îñîáëèâî ñêëàäíîþ îáðàçí³ñòþ òà ñèñòåìîþ âèêëàäó; òËìó, çðåøòîþ, áàðîêî, ïðîòè
ÿêîãî â ñâî¿é ïîåòèö³ ïðîòåñòóâàâ Ò.Ïðîêîïîâè÷, ³ìÿ ²âàíà Îðíîâñüêîãî òðåáà ïîñòàâèòè
÷è íå íà ïåðøîìó ì³ñö³, áî ñåðåä ³íøèõ ïàíåã³ðèñò³â òîãî ÷àñó (Ñ.ßâîðñüêîãî, Ï.Îðëèêà,
Ï.Àðìàøåíêà, À.Ñòàõîâñüêîãî òà ³í.) â³í íå ò³ëüêè çàëèøèâ íàéá³ëüøå ñâî¿õ òâîð³â, àëå
é â³äçíà÷èâñÿ îñîáëèâîþ òàëàíîâèò³ñòþ, âèñîêèì ðîçóìîì, ³ æàíð ïàíåã³ðèêà
âèêîðèñòîâóâàâ íå ëèøå äëÿ âèñëàâëþâàííÿ âèçíà÷íèõ ëþäåé ñâîãî ÷àñó, ùî ìîãëî
÷èíèòèñÿ é íà çàìîâëåííÿ (íàïðèêëàä, Áàãàòèé ñàä), àëå é äëÿ âèñëîâó âëàñíèõ äóìîê
³ âëàñíîãî ñâ³òîáà÷åííÿ, ç ïèòîìèìè ïîåòè÷íèìè ðåôëåêñ³ÿìè, ìåäèòàö³éíèìè
ïàñàæàìè ³ ãëèáîêèìè ðîçìèñëàìè ïðî æèòòÿ ³ ñâ³ò.
Примітки:
1. Величковський І. Повне зібрання творів. – К., 2004. – С. 114.
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2. Уривки із “Скарбниці дорогого каміння” в українському перекладі див. Антологія
української поезії. – Т.І. – К., 1984. С. 220224; Марсове поле. – Кн. 2. – К., 1989. С. 140145.
3. Шевчук В. Просвічений володар. – К., 2006.
4. Панегіричні поеми П.Орлика надруковано у вид. Орлик П. Вибрані твори. –К., 2006.
5. Там само. – С. 580.
6. Там само. – С. 571.
7. Запаско Я. Ісаєвич Я. Каталог стародруків, виданих на Україні. – Кн. ІІ. – Ч. 1. (1701 –
1764). – Львів, 1984. – С. 22. № 817.
8. П. Терлецький написав панегірика Б.Шереметьєву. Див. Уривки в українському перекладі:
Марсове поле. – Кн. 2. – С. 149157.
9. Антологія української поезії. Т. І. – С. 223224.
10. Уривки з “Багатого саду”, зокрема вірш “Образ” див. Там само С. 224227; також Марсове
поле. – Кн.2. – С. 143148.
11. Докладніше див. Шевчук В. Мисленне дерево. – К., 1989, розділ “Де була Троя?” – С.
1542.
12. Марсове поле. – Кн. 2. – С. 137138, 171174.
13. Антологія української поезії. – Т. І. – С. 275.
14. Мазепа. Збірник. – Т. І. Варшава, 1938. – С. 5363.
15. Там само. – С. 60.
16. Там само. – С. 62.
17. Там само.
18. Там само. – С. 57.
19. Там само. – С. 62.
20. КиєвоМогилянська академія в іменах ХVІІ – ХVІІІ ст. – К., 2001. – С. 343.

МУЗА РОКСОЛАНСЬКА
Ïðî òð³óìôàëüíó ñëàâó òà ôîðòóíó
ãåðáîâèõ çíàê³â ÿñíîâåëüìîæíîãî
éîãî ìèëîñò³ ïàíà, ïàíà

ІВАНА МАЗЕПИ
ãåòüìàíà â³éñüê ¿õíüîãî öàðñüêîãî
ïðåñâ³òëîãî ìàºñòàòó Çàïîðîçüêèõ,
ùàñëèâîãî omen* ïîñ³äà÷à, ïîì³æ ïóáë³÷íèõ,
äîáðå ïðîñâ³÷åíèõ ñîá³ ðîñèöåþ
àïëîäèñìåíò³â
×åðåç íàéíèæ÷îãî ñëóãó ²âàíà Îðíîâñüêîãî,
ïîëüñüêèì ðèòìîì îãîëîøåíà.
Ðîêó ç ÷èñòî¿ òîãî Ãîñïîäíüîãî ò³ëà
êàòåäðè ïåðåäâ³÷íà ìóäð³ñòü çãîëîñèëà
â ×åðí³ãîâ³, â äðóêàðí³ ñâÿò³é Òðî¿öüê³é
Åëë³íñüê³é, 1688 [ðîêó].
ЯСНОВЕЛЬМОЖНОМУ ЙОГО МИЛОСТІ ПАНОВІ ІВАНУ МАЗЕПІ ГЕТЬМАНУ
ЇХНЬОГО ЦАРСЬКОГО ПРЕСВІТЛОГО МАЄСТАТУ ВІЙСЬК ЗАПОРОЗЬКИХ**
Õî÷ ³ ãàðíî íå âèâ÷åíà, äîñÿãëà îäíàê Ðîêñîëàíñüêà ìóçà ðîçóì, ùî äîâêðóæ ë³òàº,
³ ÿêèé çàäóìàâ ä³éòè êðàþ ñâî¿õ íàì³ð³â çà ëàñêàâèì ïðîâ³äíèöòâîì ñàìîãî Âàøî¿
âåëüìîæíîñò³ ìîãî äîáðîä³ÿ, êîëè ç òëóìó òàºìíèõ ò³íåé, ç íàòóãîþ ïðîáèðàþ÷èñü
÷åðåç ãîñòð³ ïåðåøêîäè çàçäð³ñíèê³â íà îñâ³òëåíå ì³ñöå ïóáë³÷íîãî ñâ³òó, òîáòî íà ñóä
* Omen – знака (лат.)
**Передмову написано т. зв. макоронічною мовою, навпереміш польською та латинською. Переклала Ольга
Циганок. Латинські вирази в подальшому тексті також подано в її перекладі.
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ãðîìàäñüêî¿ äóìêè, ïîñì³ëà äîäàòè äî çîëîòà çîëîòî, àáî ðàäøå äî äàâíî çàñëóæåíî¿
ñëàâè Âàøî¿ âåëüìîæíîñò³, çà íàãîðîäîþ ã³äíèõ äîäàòè çðîáëåíèé ³ç ç³ðâàíèõ íà âåðøèí³
Ïàðíàñó êâ³ò³â â³ä ñïåêè, â³ä Çî¿ë³â 1 , ÿê³ ìàëî ùî ðîçóì³þòü ïðî ñëàâó Âàøî¿
âåëüìîæíîñò³, íîâèé ïðèðîñòîê ñëàâè.
ßÑÍÎÂÅËÜÌÎÆÍÈÉ ÌÈËÎÑÒÈÂÈÉ ÏÀÍÅ, ÃÅÒÜÌÀÍÅ ¯ÕÍÜÎÃÎ ÖÀÐÑÜÊÎÃÎ
ÏÐÅÑÂ²ÒËÎÃÎ ÌÀªÑÒÀÒÓ Â²ÉÑÜÊ ÇÀÏÎÐÎÇÜÊÈÕ ² ÁËÀÃÎÄ²ÉÍÈÊÓ! Âçÿòèé ³ç
ñò³ëüêîõ ñòîë³òü, ó ìèðíèé ÷àñ ³ íà â³éí³, áëèñê ðîäîâèòîãî äîìó Âàøî¿ âåëüìîæíîñò³,
ùî âæå òî ÿñí³â ãåòüìàíñüêèìè áóëàâàìè2 ïî âîëîä³ííÿõ ïðîçîðîãî Áîðèñòåíà â ñâî¿õ
ïðåäêàõ, òî áóâ âèïîë³ðóâàíèé ìèëîñòÿìè íàéÿñí³øèõ êîðîë³â, òî áëèñêîì íàäàíèõ
ãîíîð³â, ùî ÷óäîâî âèêàçóº ñåáå â î÷àõ Ñàðìàòñüêîãî ñâ³òó3 , ùîá ïðèì³òí³øå çàñÿÿâ
ïðèéäåøí³ì â³êàì (òîìó, ùî âèñòàâëåíå íàïåðåä ñÿº á³ëüøå, í³æ òå, ùî ëåæèòü ó
ðóêàõ),ñõèëèâñÿ ïåðåä ëàñêàâó ò³íü ïëþùåðîäíîãî Ãåë³êîíó4 . Íå ãàñíå ³ç çàõîäîì ñîíöÿ
ìèíóëèõ â³ê³â ÷èñòèé áëèñê ñëàâè òà ãîíîð³â Âåëüìîæíîñò³ Âàøî¿, áî ùîðàçó ñòàðàíí³øå
îñâ³÷óþ÷è, çàõèùàº ëàñêàâå îêî íàéÿñí³øèõ ñõ³äíèõ ìîíàðõ³â5 â³ä ãàíåáíîãî äîòîðêó
ò³íåé. Çíà÷íèé òî º íåçãàñíî¿ ñëàâè Âàøî¿ âåëüìîæíîñò³ Ñõ³ä, ç ëàñêè íàéÿñí³øèõ ìîíàðõ³â
³ ç â³ëüíîãî âèáîðó âñ³õ, äîâ³ðåíèé ó ìóäðå óïðàâë³ííÿ Âàøî¿ âåëüìîæíîñò³; íå òàê
çîëîòîþ øê³ðîþ, ÿê äîðîãèìè òàëàíòàìè çîëîòèõ ÷åñíîò òâî¿õ îçäîáëåíà ãåòüìàíñüêà
áóëàâà  ÷àð ÷åñíîòè. Íå ì³ã ñõîâàòèñü ó ïîõìóðèõ ñêåëÿõ ïðîñòî¿ äîë³ òâ³é øëÿõåòíèé
òàëàíò, çäàòíèé â³ä ïðèðîäè äî ñâ³òëèõ ãîíîð³â, âèá³ëåíèé ïåðëîâèìè á³ëèëàìè
íåîö³íåííî¿ ìóäðîñò³. Ñïåðøèñü îá òðîí íàéÿñí³øèõ ðîñ³éñüêèõ ìîíàðõ³â, ñëàâà ä³éøëà
äî òàêî¿ âåðøèíè, ùî â ¿¿ îäíîîñ³áíå ðîçïîðÿäæåííÿ áóëî øàíîáëèâî äîâ³ðåíî íàéâèùó
ïîñàäó â Ìàëîðîñ³¿. ² òî íå îñòàíí³é ïðèâ³ä äëÿ ïîõâàëè: âì³òè â³äïîâ³äàòè óïîäîáàííÿì
ëàñêàâî¿ äóìêè âèñîêèõ ìîíàðõ³â.
Íå îñòàííÿ ïîõâàëà, ÿêùî òè ñïîäîáàâñÿ çíàòíèì!
À îñê³ëüêè ÷åñíîòà º ìîòîðíà â ðå÷àõ âåëüìîæíîñò³ Âàøî¿, òî çäîáóëà ëþáîâ
âîëîäàð³â, âïðàâíà àáî ç ìèëîñòåé, àáî ïî ïðèðîä³, áóëàâî-âëàäíà ðóêà äîâîäèòü çâè÷íî
äî âñ³õ àôåêò³â, áåç ñóìí³âó òóðáîòëèâî ï³äòðèìóº ³ ñóñï³ëüíå áëàãî, ³ íåäîòîðêàí³ñòü
ñâîº¿ Â³ò÷èçíè, ïðèìóñèâøè ìå÷åì äî ïîêëîíó íåîá¿æäæåí³ äîñ³ ÿðìîì ïîêîðè
áóñóðìàíñüê³ êàðêè, òîæ âîíà òð³óìôàëüíèì õîäîì óâ³í÷àº õâàëåáí³ óðî÷èñòîñò³
íàéÿñí³øèõ ðîñ³éñüêèõ ìîíàðõ³â. Áî ì³æ ãåðáîâèìè êëåéíîäàìè ìîãî äîáðîä³ÿ,
âåëüìîæíîñò³ Âàøî¿, çàâäÿêè ÷åñíîò³, â³ä äàâí³õ âîëèíñüêèõ êíÿç³â6 âèäíî ï³äíåñåíîãî
íàä ìå÷àìè õðåñòà. Ñì³þ ñòâåðäæóâàòè, ùî â ö³ì çíàêó, ïåðåì³ãøè íåïðèÿòåë³â ñâÿòîãî
õðåñòà, ïðîìåíåì â³ò÷èçíÿíîãî Ì³ñÿöÿ7, ï³ñëÿ ôàòàëüíîãî çàòüìàíåííÿ îòòîìàíñüêîãî
Ì³ñÿöÿ (âèêîíàé, Ôîðòóíî, çâåðøåííÿì ìî¿ îá³öÿíêè!) çàñÿº ºâðîïåéñüêîìó ñâ³òó.
Ïîáëàãîñëîâè íàñòóïí³ Ìàðñîâ³ â÷èíêè Âàøî¿ âåëüìîæíîñò³ ³ õðåñòà çíàê ïîðÿòóíêó,
ïîºäíàâøè õðåñòà ³ ìå÷à äîïóñòèìèì â³÷íèì ñîþçîì, ÿêèé ç íåáåñíî¿ âèñîêîñò³ çàõî÷å
³ç ñëàâíîþ ñóïðîâîäæóâàòè ç áèòâè â áèòâó ³ìÿ Âàøî¿ âåëüìîæíîñò³, ÿêå íàäîâãî
çàïàìÿòàþòü, ïåðåíåñå íà ïîäèâ íàñòóïíèì ïîêîë³ííÿì áîãàòèðñüêèì øëÿõîì
ïåðåìîãè, ùî âåäå äî áåçñìåðòíî¿ ñëàâè. Òàê, çáèâøè ïèõó ³ç çàðîçóì³ëèõ äóìîê
áóñóðìàí, ÿê³, çäàºòüñÿ, òàê íàçâàí³ ÷åðåç ñóâîð³ñòü, íåõàé ñóâîð³ñòü ïîìÿêøèòüñÿ ï³ä
ëàñêàâèì ðåã³ìåíòîì Âàøî¿ âåëüìîæíîñò³, ïðèñòîñîâóþ÷è ñâî¿ äóø³ çà ïðèêëàäîì
âîæäÿ. Õàé ò³ëüêè ñïðèÿº äîâãîë³òí³é âëàä³ Âàøî¿ âåëüìîæíîñò³ ïðèõèëüí³ñòü ëàñêàâîãî
íåáà. Õàé Ôîðòóíà íàäèõàº ðîçïî÷àòó ïðàöþ, ³ íåõàé òîá³ áóäå, Òðîÿíå8 , äàíî òå, ÷îãî
áàæàºø . Ïåðåíåñåíå ïåðîì ìóçè äî àòò³÷íèõ ñêåëü ãåðî¿÷íå ³ìÿ âåëüìîæíîñò³ Âàøî¿,
íå ï³çíàº çàáóòòÿ ê³ììåð³éñüêî¿ íî÷³9 , áî, îñâ³òèâøè éîãî ðàç á³ëÿ ñâ³òèëüíèêà Êëåàíôà10 ,
ñëàâà íå äîïóñòèòü, ùîá âîíî çíèêëî ç ëþäñüêî¿ ïàìÿò³. Ïðèéäåøí³ñòü äèâèòèìåòüñÿ
íà âèäèì³ íàñë³äêè îáðèñó ñëàâè âåëüìîæíîñò³ Âàøî¿, ³ çè÷èòèìå îãëÿäàòè ñâî¿é Â³ò÷èçí³
ïîä³áíèõ ñèí³â.
Íåõàé ñòàíåòüñÿ òàê, ÿê çè÷èòüñÿ.
Âåëüìîæíîñò³ Âàøî¿, ïàíà é äîáðîä³ÿ ìîãî
íàéïîê³ðí³øèé ñëóãà
²âàí Îðíîâñüêèé.
* Квінт Горацій Флак. Епістолії. І, 17, ст. 35 36.
** Вергілій Марон. Енеїда, 7. – С. 260.
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ßñíîâåëüìîæíîìó éîãî ìèëîñò³ ïàíó,
ïàíîâ³ ²ÂÀÍÓ ÌÀÇÅÏ²,
ãåòüìàíîâ³ â³éñüê ¿õíüîãî ñâ³òëîãî ìàºñòàòó
Çàïîðîçüêèõ,
³ ñâîºìó äîáðîä³éíèêîâ³ íåîäì³ííà â³ðí³ñòü
ùèðîãî é çè÷ëèâîãî ñëóãè ïðè äîáðîôîðòóííèõ,
âèäàíèõ íàïåðåä, ö³ëüíèõ óðÿäàõ â³êîïîìíî¿ ñëàâè
òàëàíòàõ òà áåçñìåðòíèõ çè÷à÷è ó ñâ³ò³
òð³óìô³â, îô³ðóþ ïîê³ðíî ïîåòè÷íîãî ïðåçåíòà.
²
Äî òåáå ñëóøíî çâåðíóòè ìàþ
Ìî¿ Êàìåíè, î ìóäðèé ãåòüìàíå!
Øëÿõîì ³òè ùî äî ñëàâè áàæàºø,
Ìå÷à òîïèòè ó ãîðäîìó õàí³.
Òåáå ëàñêàâ³ Õàðèòè11 ïîñëàëè,
Ùîá ïðîòèâåíö³â æàõêèõ ïîêàðàëè.
Òðåìòè Áàê÷èñàð12 , òðåìòè, Ïåðåêîïå,
Íà êðèìñüê³ ñêîðî òè ðóøèø Öèêëîïè13 .
²²
² íå ïîñòðàøàòü âîä ×îðíèõ çàòîïè,
Õî÷ Åâñê³í14 áóäå é Äóíàé íåëàñêàâèé,
Ùî ãí³âîì ï³íÿòü. Ï³äå ïî ªâðîï³
Â³ñòü ñòð³ëîëåòíà, ùî Ìàðñ òâ³é êðèâàâèé15 .
Éäåø â Ãàí³áàëà16 òè á³éí³¿ òðîïè,
Ä³éøîâ çâèòÿæíî Ïåãàñîì17 òîæ ñëàâè.
Â³äíîâèø ñâ³òó Òðàç³ìåíó18 äðóãó,
Íà Êàðàäèí³ ïîãàí çí³ñøè ñòðóãè
²²²
Âæå ñêîðî ñëàâà êðèëàòèì ïîâîçîì
Òàê³ ïðî òåáå ïðèíîñèòü íîâèíè,
Ùî áóñóðìàíñüê³ ìå÷åì çí³ñ îáîçè19 ,
Óïàâ áë³äèé ñòðàõ íà òóðê³â êðà¿íè,
Äå â Ã³ïåðáîð³20 â³êóþòü ìîðîçè,
Áðèíèòü ãí³â øàáë³ òâîº¿; ºäèí³21
Ìîíàðõè â Ìàðñ³. Òâî¿ õâàëüí³ öíîòè
Ç³éøëè ³ç ïîëÿ íà îáåë³ñê çëîòèé.
×îãî ³ çè÷èòü âåëüìîæíîñò³ Âàø³é, ïàíîâ³ òà äîáðîä³ºâ³
ìîºìó íàéïîê³ðí³øèé ñëóãà
²âàí Îðíîâñüêèé

*Примітка на полі: “Карадин у турків те саме, що Чорне море”.
** Струги – кораблі, великі човни.
*** Примітка на полі: “Військовий союз”.

62 Сіверянський літопис

ГОЛОС САРМАТІЇ
ï³ä ÷àñ ÷èñëåííèõ âîºí ïðåñ³â, ÿêèé
æàë³ñíî ÿ÷èòü äî ãåðî¿÷íèõ â³äâàã
ðîñ³éñüêîãî ðîçñóäëèâîãî Ìàðñà
ç æàë³ñíîþ äî ìàéáóòí³õ â³ê³â íîâèíîþ,
ñëîâÿíñüêà ìóçà óïåðåäæóº ïëà÷åâíèìè
ñêàðãàìè.
Â³êè çàë³çí³22 òâåðä³ø çà ñòàëü ëèòó,
Íåâæå ê³íåöü òî îñòàíí³é íàì ñâ³òó
Ïðèéøîâ, ÿê ë³ïøèõ ñïîä³âàíêè ìàºì
Ãîäèí, çíèêîì³ â³òðè ëèø õàïàºì.
×è òî âàñ ñêàðãè â³ä íàñ îìèíàþòü,
ßê ò³ ó ñêàðãàõ óò³õè íå ìàþòü.
Çíàòü, ³ óò³õàì äàº ùàñòÿ êðèëà,
Íå çà ëþäüìè, çà ñîáîþ âåë³ëî
Ñï³øèòü ó òðîïè. Òî ïåâí³ íîâèíè,
Çðîñòàº ðàä³ñòü ç³ ùàñòÿ ïðè÷èíè.
À ÿê ëàñêàâà Ôîðòóíà â³äïëèíå,
²ç íåþ ðàä³ñòü, íåìîâ ò³íü çàãèíå.
² ÿê Á³áë³äà23
ó ð³êè ðîçëèëàñü,
â æàëþ ãîëîñèëè, 
²ìîâ Íàÿäè24
Â ñëüîçàõ ïëèâåìî, à òîíóòè ñòàíåø,
ïîòîï³ íå çìàíèø.
Ðÿòóíêó â òîìó
Îòàê â îñòàíí³é íåùàñòÿ ìè òîí³
íå áðàòèìåì áðîí³?
Äëÿ îáîðîíè
Ó ïðèêëàä Ðèìó âåñü ñâ³ò çàïàëèâñÿ,
Ç Íåðîíà25 òàêîæ óñÿê ïîãëóìèâñÿ.
Ãîëîäíèé ïëîì³íü âîëîññÿ ñïàëÿº
ðÿòóíêó íå ìàº.
ªâðîïè, àëå
Íàçàä ï³øëè-áî, ïîâ³ðÿòü, âñ³ ð³êè,
ïðè öüîìó ïîâ³êè,
Äåâêàë³îíà26
Ìîðÿ çºäíàâøè, îïëàêóþòü øêîäè
Þðàò³â  äèê³ â óò³ñ³ íàðîäè, 
ßêèõ Ïîëóäåíü
â÷óâàº äîâ³ëüíî.
Ïîòîï þðàòà ñïèíÿº ïîñèëüíî
Àëåêòî27 æîðñòêà, óçÿâøèñü ïîñòàëî,
Â ñâ³ò ñòàâèòü ãóñòî ñâî¿ àðñåíàëè.
Ðâóòü Åâìåí³äè28
ïðèìèðÿ, ùî çëîòíå,
Øíóðè, âåäóòü ñâ³ò äî áîþ çàëüîòíî.
Ìå÷ ÷àñòî âîÿì
ïîñîëüñòâà ñïðàâëÿº
,
Ïîñòàëî õîäèòü, åðèí³é õòî çíàº;
Áåëëîíè ìóæí³ âîãíèñò³¿ ñòð³ëè, 
Ïëà÷³ óñ³ì òîæ â õâàëüáó çàì³íèëè.
Ñóñ³ä ñàðìàòñüêèé ³ç ä³ÿìåíòíîãî
Ãðàäèâà ëîæà, ³ç ÌîðôåéîâËãî29 ,
Â ÷àñè ïåñò³ííÿ íà õâàëüí³ äîðîãè
ç³éäå íà ïîðîãè.
Ó çáðî¿ ìóæíüî
Â³ä ²ñòðó Ìàâîðñ, óêîâàíèé â Òðàêàõ30 ,
²ç âîçà ñìåðò³ ãóñò³ ðàíè âñÿêî
Ñàðìàòàì ñ³º, ç íàäãðîáê³â ëóï ìàº,
Ç äåðæàâ õðèñòèÿíñüêèõ îçäîáè çäèðàº.
* Юрати – тут турки.
** Примітка на полі: “Турки”.
*** Примітка на полі: “Універсали”.
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Òåáå Âóëêàí öå
òðèìà óâ îáëîç³,
À ÷è ëåá³äêè Ê³ïð³äè31 â ïðèëîç³?
ïàñåø áèñòð³ êîí³,
À ìî íàä Ãåáðîì32
Â ÷óæî¿ ñïèø òè
ìàò³ðêè íà ëîí³?
Ïðÿìóº ä³ëüí³ñòü äî â³÷íî¿ ñëàâè,
Éäå íà ïëàö Ìàðñà ç òîáîþ êðèâàâî.
Îòîæ â³äâàæí³ ÷îìó ïîðæàâ³ëè
Â ñàéäàêó ëüîòí³ ãåòèöüê³¿ ñòð³ëè33 ?
íåìîâ çàñîðîìèâñü,
Äð³ìà ìå÷ â ï³õâàõ,
Â êóòêó çàâìåðëè õîðóãâè ïðè òîìó.
Ìîâ÷àòü â³éñüêîâ³ ìóçèêè Áåëëîíè34 , 
Ïî êàðêó æ â òåáå ãàðöþþòü çàãîíè
Ëàóðåêàíñüê³35 . Ç ãëóõî¿ òè ñëàâè
Óêóòèé, ìîæå, Êàâêàç òâåðäîñòàâíèé
³ íå áîëÿòü ðàíè,
Ó ñåðö³ íîñèø
Ùî ìå÷ çàäàâ òâ³é, â êðîâ³ ñïîëîñêàíèé?
×àñ ïðîáóäèòèñü, âæå çàãîðíóâ ç áîþ,
ªâðîïî ëþäíà, æàõêèé Ëåëîïñ Òðîþ36 ,
Ïàëà ²ë³óì37, à Êñàíòîâ³ âîäè38
Êèïëÿòü ç òâîº¿, Ïð³ÿìå, òóò øêîäè.
ó ïîïåë³ ç â³ºí,
Ïîë³ã Êàðòàãî39
Ìå÷ Ñöèï³îíà40
â³äâàæíîãî âä³ÿâ,
Íà òåáå çâ³âñÿ. Öå äîêàç ëàäíóº,
Êîëè â³äâàãà, íå ê³ëüê³ñòü âîþº 41 .
Çâèòÿæñòâî ëþäó íå ïðàãíå áàãàòî,
Ëèøå â³äâàãó ³ ñåðöå çÿâëÿòè.
Òâî¿ áóëè òî, òâî¿ Êàðòàãèíè,
Ðîêñîëÿíèíå, çíà÷í³ ×èãèðèíè.
Òóò ò³ëüêè ïîï³ë, ñàìå ïîðîøèííÿ,
Õ³áà ëèøèëîñü ³ìÿ ×èãèðèíå!42
Ï³ä ñîíöåì âñå-áî
í³ÿê íå â³êóº,
óñå, ÷àñ, ïëþíäðóº,
Ðå÷åé ðîçá³éíèê
Äî ãðîáó íàâ³òü âòèñíåòüñÿ ³ ãðîáè
Â ðó¿í³ âñþäó, áàãàòî æàëîáè.
Ì³ñòà, ï³äï³ðêè ³ ìóðè âïàäàþòü,
Õ³áà ³ìåííÿ ³ùå ïðîòðèâàþòü.
Íå áóäóòü çíàòè îòîæ òèõ äîâ³êó,
ç ñâîº¿ îï³êè.
Ïåðî ÿê ñêèíå
Áóâ Êàìÿíåöü òîé ðàí³ø íåçäîáóòíèé43 ,
²ëë³óì ëÿõó, çì³íèëîñü ïîñóòíüî.
Ðîê Áîæèé âçÿâøè æîðñòêèõ îòòîìàí³â,
Êëàäóòü íà ïàííó íåâèííó êàéäàíè.
Íà òåáå âàæèâñü êîëèñü-òî çóõâàëèé
Òîé Ñîë³ìàí44 òà çàòðèìàâ íàâàëè
Ïîãàí, ïðè âëàñí³é ëèøèâñÿ êîðîí³.
ç â³íöÿ ñâî¿ ñêðîí³,
Òåïåð, îáäåðøè
Á³ñòîíñüê³ Éîâèø45 , òàê ïîëüñüêó íåñëàâó
Çÿâèâ, ç ÷îëà ñòåð òâ³é ñîðîì êðèâàâèé.
³ êàìåíþ ôàòóì:
Òîæ áà÷ó â òåáå
Òâîÿ ñìåðòü, ëÿõó, º Êàìÿíöÿ ñòðàòà.
Ó ïóòàõ áðåíüêà Ïîä³ëüñüêèé êðàé ïë³äíèé,
* Примітка на полі: “Сусіди”.
** Примітка на полі: “Palicas victoria dextras exigit; Lucan, I, 7” – “Перемога – протягуючи руку, проганяти”.
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Íåçãîéí³ â ñåðö³
íåñå ðàíè, á³äíèé.
À ëÿõ ùî íà ò³ çíà÷í³ òàê³ øêîäè? 
Ïîä³ëëÿ ïëà÷å â³ä òðàöüêèõ íàðîä³â.
Çâàæ, ïîãàíèíå: ç³ â÷èíêó òàêîãî
Ùîá ïîñîðîìèâñü, äàâ âñòèäó òàêîãî
Ñâ³äîöòâî: êðîâþ äí³ñòðîâñüê³ âìèâ ñòðóãè,
ßê Ðèì ³ç ñåáå, çâ³â Êàííè òè äðóã³46 .
Àëå ³ â òåáå
çÿâèëèñü õâîðîáè,
Âêðà¿íî ÷åñíà, òâî¿ òåæ îçäîáè
Ïîãàíèí ñì³ëèé, ñòîïòàâøè íîãàìè,
Äí³ïðó êàéäàí¿ìè.
Âæå çàãðîçèâ áóâ
²ç ãðóíòó çí³ñøè
â³éíîþ Óì¿íü íàì47 ,
â ïèñ³ áóñóðìàííÿ.
Âò³øÅëîñü ç òîãî
Ñàâðîìàò³ÿ ï³ä íåáî ï³äíîñèòü
Æàëîáíèé ãîëîñ, ùî âëàñí³ ñèíîâå
Ìå÷ ìàãîìåòàíñüêèé
ìîðäóº âæå çíîâó.
Öå äèâíî: äîò³ëü ùå íå ñêàìåí³ëà
Ç æàëþ Í³îáà48 ,
ÿê ñóìíî çîð³ëà.
Òèðàí òîæ â êðîâ³ òâî¿õ îí ãàðòóº
Ñèí³â ãðîò ãîñòðèé , òóãèé; äå ïàíóº
Æàëü, òàì ì³íÿþòü ïðèðîäíåº ïðàâî,
Æèòòÿ íåìèëå, ó çàò³íîê ïëàâîì
Äî ñìåðò³ ñèëèòü äóõ. Ãåé, ïðîêèäàéñÿ
Ç³ ñíó, î ìóçî!
Ïîãëÿíü, ÿê ïîïàâñÿ
Ñâ³ò íà ãàê³âÿ. Ïîâñþäè ìå÷ áëèñêà,
Ãàðòîâí³ ñòð³ëè óñêð³çü ñâî¿ ïðèñêà
Ïåðóí ÌàðñËâèé, äèìè ãóñò³ âñòàëè,
Ì³ñòà ³ ñåëà
âîãíåì îá³éíÿëî.
Òî ñöåíà æàëîñíà
Ñìóòíà ªâðîïî!
Äëÿ îêà, òîæ-áî (ãàíüáî íåâèíîñíà!)
Îäíèõ îðäèíñüê³ õàïàþòü àðêàíè,
Âàæê³ íà ³íøèõ âêëàäàþòü êàéäàíè.
Äî÷êè øëÿõåòí³ (íåçíîñíà ñðàìîòà!)
Â ñàì³é ëèøèëèñü ãàíüá³ òóò äîñòîòó,
² ¿õ íàâ³êè ç ñâîº¿ êðà¿íè
Â ÷óæèé çàâåçëè
Òðàïåçóíò Åâñêèíè49 .
Íóðò ðâå êðèâàâèé, ïëèâóòü êðîâþ òîí³,
Ó íèõ-áî òðàöüê³ Ä³îìåäà êîí³50
Êóïàþòü, âîäÿòü çâèòÿæñòâ íîâ³ öóãè,
À ïîìèíóâøè
äóíàéñüê³¿ ñòðóãè
(Á³äà!), ï³âäåííèé âçÿëè ñâ³ò îáëîâîì:
Äàìàñê, Âàâ³ëîí, ªãèïåò, Ðèì íîâèé,
ÐîäËì, Êèïð, òàêîæ êðàé ÊîíñòàíòèíËâèé51 ,
Àðìåíñüêèé, áåðåã
ïðè òîìó ²íäîâèé52 ,
Ùå çóïèíèâñÿ â Ðàêóçüêîìó êðà¿53 
Ïðî òðîí ïîìèñëèâ
öåñàðñüêèé, ÿê çíàºì .
Æàãà äî Ðèìó âåëà, äî êîðîíè,
Íà Â³äåíü âàæèâñü, òàêîæ íà Àâçîíè54 .
Ëóêóëà55 Ðèì çíîâó,
Òà ìàº ñâîãî
Íà â³éñüêî âäàðèòü â³í Ì³òðèäàòîâå56 ,
Êàì³ëëóñ òàêîæ, ³ Ìàð³óø ä³ëüí³57 
Òîé öèìáðàì áóäå,
þãóðöÿì öåé ñèëüí³58 .
* Грот гострий – вістря стріл та списів.
** Примітка на полі: “Рік 1684”.
*** Статор – охоронець.
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² ñòàòîð
Éîâèø çíîâ íå îäèí ñòàíå
Â òâî¿õ çâèòÿæñòâàõ, ÿñíèé Âàòèêàíå.
Ïî øêîä³ ìóäðèé Ìàõîìåò áóâàº,
Ëîáè, ñâ³ò áðàâøè, ÿê ðîçáèâàº
Ñâî¿ ñàì. Ãëóïèø, Ôàåòîíå59 , çãîëà
Òåáå äî çãóáè â Áåîò âåçóòü êîëà .
Òàêè íåùàñòÿì îòðóþþòü ùàñòÿ
Áóâà, íàäì³ðó, êîëè êîìó äàñòüñÿ.
Òàíòàë ãîëîäíèé60 â áàãàòñòâ³-áî òîíå,
À ö³ çà çëîòèì
ïëîäîì º ó ãîí³ .
ìå÷ çðàíåíèé ÷óº,
Íåñòðàâíèé â ñåðö³
Éîãî-áî â Ïîëüù³ ç Ðàêóçüêèì òðàêòóº.
ïîæàäíèì íà çëîòî:
Áóëî é ç Ì³äàñîì61
Æèòòÿ çà ê³ëüêà ìîíåò áðàëà Êëîòî62 .
Çðàäëèâà õòèâ³ñòü! Â îò³é-òî îòõë¿í³
Íà ëþäñüê³ õòèâà æèòòÿ ÷îðíà Ïàí³.
(Æèâå â Åðåá³63 ), ñåðöÿ çëîòîì òðó¿òü
Ëþäñüê³ ³ ïóòà íà äóø³ ãîòóº
Íàâ³ê. Áàãàòî îá çîëîòà õâèë³
²ç Êðåñîì64 , í³áè
îá ñêåë³ ðîçáèëèñü.
Ñèðåíà çëîòíà ñê³ëüêîõ ïîòîïèëà,
Ñê³ëüêîõ îá Ñöèëëó65 ñìåðòåëüíó ðîçáèëà!
é ðîçòîðãíóò³ ðîãè,
Õî÷ Ì³ñÿöåâ³ ***
Òèðàí íå âñòî¿òü â ðîáîò³ ò³é ñòðîã³é
Ñâî¿é, çâèòÿæñòâ õî÷ ñâî¿ì ùàñòÿì ï³íèòü,
,
Ïåðóíîì ëóïèòü Ñàðìàòñüê³¿ ñò³íè
Íå òð³óìôóé æå
â³ä óñï³õ³â çäóòèé
Î Ãàí³áàëå! Ñêàðáè çì³ã çäîáóòè
Ïåðñòåí³â çëîòèõ, íåìîâ çàðó÷èâñÿ, 
Çàáðàâ Ìàðñ ùàñòÿ, òîæ á³ã ïîì³íèâñÿ
íå ìåøêà îäíîìó,
Ôîðòóíè. Â äîì³
Ñïðèÿòè äîâãî íå çâèêøè í³êîìó.
² Ìàðñ íå âàæèòü íà ò³é-òàêè øàë³:
Êîãîñü ïîò³øèòü, êîãîñü ³ ðîçæàëèòü.
Öå ÿê íà Åâðèï³66 : íóðòè êîëîì ãðàþòü,
Â³äòàê âîºíí³ ôîðòóíè çì³íÿþòü.
Ïðèéäå íåâäîâç³ ÷àñ: ç êðîâ³, ùî ëèëàñü
Íåâèííî, âñòàíå
Íåìåç³äè67 ñèëà 
Â³éñüêà ªâðîïè  ³ øêîäè â³äïëàòèòü,
Áî Ïðîïîíòèäó68
ìå÷åì áèòíèì âãàòèòü.
Íå çàâøå Áîæèé ïåðóíè ãí³â êèäà,
Ñêàðàº, ïîò³ì ïîìèëóº, â³äàé.
Òâî¿ì Ãàí³áàëîì, á³éíÅé ñàâðîìàòå,
Îòòîìàí äèêèé, òâî¿õ êðà¿â ñòðàòà,
Ùî çìàççþ êðîâ³ óïîºíèé ïîâíî,
Á³æèòü çàëüîòíî ïî ðóñüê³ ïîëîíè 
Ëèõà Ôîðòóíà êð³çü çèìí³ Áàëêàíè
îðäó áóñóðìàíà.
Äî íàñ ïðèãíàëà
*Кола – колеса.
** Примітка на полі: “Хотів Венгри опанувати, в яких знак – золоте яблуко”.
*** Примітка на полі: “Турецькі”.
**** Примітка на полі: “Продовжує битися турок”.
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À äå ìîòîðí³
îò³ Ñàáóøåâå69 ?
×è ¿õ çàãàéíèõ, çâèòÿæö³â ëèø ñëîâîì
÷îâíîì-áî ñâî¿ì òàì,
Çàâ³ç Õàðîí70 äåñü
Â³äòàê âåðíóòèñü íå ìîæóòü ³çâ³äòàì?
À ÷è ïî äîâã³ì â³éíè ïðàöü, ïðè çâàä³
Ëàìàþòü ïàëüìè çâèòÿæñòâà ó ñàä³
Óâ Åë³çåéñüê³ì71 ? Òà º ùå, õòî êðîêó
Òðèìàº ìóæíüî
ïðè ëàñö³ í³âðîêó
Çâèòÿæíèé ëàâð ç ÷Ëëà
Ôîðòóíè ìå÷íî.
Çäèðà, âäÿãàº
â³íåöü êóïðåñËâèé ,
Áî ³ çâèòÿæö³â ³ç òèìè, ùî çáèò³,
Êëàäå Ôîðòóíà  â çåìë³ âñ³ çàðèò³.
Ñÿäü íà êîíÿ-áî, íàø ãåòüìàíå ìóæí³é,
Òóäè ïîãíàâøè, äå ²ñòð ì÷èòü ïîòóæíèé,
Â ñâî¿õ ãðà íóðòàõ, àáî äå ò³ â¿ëè,
Äå ìîðå ×îðíå
³ç ñèí³ì çºäíàëîñü
Äí³ïðîâèì çëèâîì âîäè. Çà òîáîþ,
Îçäîáî ñâ³òó
ðîñüêËãî, ó áîþ
Ï³äóòü çâèòÿæñòâà ³ òð³óìôè â òðîïè,
Òîá³ ïîìîæå
ðóêà â ò³ì ªâðîïè.
Íåõàé ÷èñëåíí³ â³éñüê ìóæí³õ îáëîêè
Ç Ñåïòåìòð³îíó72
ðóøàþòü, ãëèáîêèé
Ó íóðò³ Åâñêèí ñõîâàº ãîë³âÿ
Òèõ, ùî ò³êàþòü íà ñåìèñòðóã³âÿõ
Ñì³ëèâî ïîâîçè**
Äî Í³ëó â ìåæ³.
Áîîòåñ çèìí³é
íà æàõí³ îáîçè
Ðóøà, ïîãàíñüê³, àáè ä³éøîâ ñëàâè.
Î ìîíàðõîâå! ¯çäåöü âàø â ïîñòàâ³73
,
ç ùèòîì â îáîðîíó,
Ïåðñåþø74 ïîëüñüêèé,
Â³í íà ñòàìáóëüñüêó
ïîñòàíå Ãîðãîíó
Ñì³ëèâî, ìàðíî ¿çäà Ìàõîìåòà
Íà òèõ ìîíàðõ³â ïîñòàíå-áî äåñü òàì,
Íà ñï³ëêó äóæó. Äàðìà ìîðÿ êàðêè,
Äå Äàðäàíåëè áëþäÿòü ì³öí³ áàðêè,
Äàðìà Äí³ïð â³ëüíèé ó âóçäè âçÿâ çâàäíî,
Íàä íèì ôîðòåö³ â÷èíèâ áåëëîàðäè
áà ÷åðåç ïîâ³òðÿ,
Çåìëåþ, ìîðåì,
Ñòàðèé ñàâðîìàò ï³äå íà ò³ â³ñòðÿ,
Çáóäèâøè ä³ëüí³ñòü, Ãåëëåñïîíò õî÷ ì³öíèé
Ï³äóòü óçÿòè øàáë³, áî ï³âí³÷íèé
Ãðàäèâ âñ³äëàº. Â Öåñàðñüê³é êîðîí³
Â ãí³çä³ ÷åêàº,
³ äî îáîðîíè
Îðåë ïðèõîäèòü. Ïåðóí ãð³çíèé â ê³ãòÿõ
Ãðèìèòü ñòðàøëèâî â Á³ñòîíñüêèõ ðîçâ³òòÿõ
Òóò Ëåâ, ùî ìàº äðàï³æíå ïàçóðÿ
,
Éòè â Îòòîìàíñüê³ çàõî÷å Àðêòóðè75 .
Äî òèõ ó ïîì³÷
ñåáå ïåâíî ñòàâèòü,

.

* Вінець купресовий – смертний.
** Примітка на полі: “Військові колегіянти відомі: монархи московські, знак яких рицар на коні”.
*** Примітка на полі: “Найясніший Ян, король польський, чий знак Тереза”.
**** Примітка на полі: “Городки турецькі понад Дніпром”.
***** Примітка на полі: “Найясніший цезар християнський, якого держави знак Чорний Орел”.
****** Примітка на полі: “Шведські держави, яких знак – Лев”.
******* Примітка на полі: “Венеція”.
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Êîòðèõ Àäð³ÿ76 â ñâî¿õ íóòðàõ ïëàâèòü
.
Òàê âåëüìè öíîòà, âîãíåì íàïî¿âøèñü,
íà ìå÷, çàõîïèâøèñü,
Éäå Îð³îíà77
Òîãî, ç³ Ñõîäó, áàãàòî äîêàæå,
Êîëè é ñëàáêèõ ó îäèí öóã ïîâÿæå.
Õî÷ Ðóñüêèé Ìàðñ íàø íå ñ³â íà äçÿíåòè ,
Íå âêðèòèé ñòàëëþ â³í òâåðäî, à ïðåö³íü,
Íå çóïèíèâñÿ â çâèòÿæí³ì çàâîä³,
Ëóï ä³ëèòü ÷àñòî ïðè âîä ×îðíèõ áðîä³ ,
Àëå öå ä³ëî öíîòè ³ çàñëóãè,
Õî÷ ï³øî, á³ãëî ñêåðîâóº öóãè.
Ó Êàï³òîë³é éäå, ìóæí³ ïîðîãè,
,
Ìóæ íåïîêðèòèé, ÿê âî¿í, ùî ñòðîãèé
Äî ãðîáó âïðàâèâ â³äòàê îòòîìàíà,
Ñâ³ò çðîçóì³º, ÿêîãî ãåòüìàíà
Äí³ïðà ìåøê¿íö³
ó â³éñüêó ï³çíàëè 
Öå Ãåêòîð äðóãèé, Àãàìåìíîí ñòàëèé78 !
À ÿê ï³ä ìóäðèì ïðàâë³ííÿì áóë¿âè
Íàðîä òîé ðóñüêèé ä³ïíåòüñÿ-áî ñëàâè,
Áî Êðèì, áî îðäè ïðèñìèðèòü â³í çãîëà,
Òî ñëàâà, âïðÿãøè ï³ä çîëîò³ êîëà
Ïåãàñîëüîòí³ äåñü çà Ãàäèòàíè79 ,
Àáî êàñï³éñüê³ ï³äå îêåàíè.
Ñòîâïè ïîñòàâèòü ³ç ì³ä³ â³äëèò³,
Íà íèõ ÷èòàòè ñâ³ò áóäå òàê ðèò³
Ñëîâà ö³:
²ÂÀÍ ÌÀÇÅÏÀ Ä²ËÜÍÈÉ ª ÃÅÒÜÌÀÍ Ó ÁÎÞ,
ÊÀÒÎÍ, À ×È Ë²ÊÓÐÃÓÑ80 , ÌÎÒÎÐÍÈÉ Â ÑÏÎÊÎÞ,
ÊÐÈÌ ÇÍ²ÑØÈ, ÌÅ×ÅÌ ÇÁÈÂØÈ Â ÏÈÑ² ÁÓÑÓÐÌÀÍÈ,
Â²Í ÃÐÅÖÜÊÈÕ, ÐÈÌÑÜÊÈÕ Â ÑËÀÂ² ÑÒÀÂ ÂÈÙÅ ÃÅÒÜÌÀÍ²Â.
ÊÎÊËÅÑÀ ÐÈÌ, À ÑÏÀÐÒÀ ËÅÎÍ²ÄÀ81 ÇÍÎÑÈÒÜ,
ÒÅÁÅ, ÊÀÌ²ËËÀ ÑÂÎÃÎ, ÐÓÑÜ ÍÀØÀ ÇÃÎËÎÑÈÒÜ.
íàä âóçüêèì Áîñôîðîì
Â òîé ÷àñ ñàðìàòè
Ïîêëàëè òàá³ð ðîçê³øíèì çàáîðîì,
Ïóñòèëè ìóæí³
òð³óìôè çà ìîðå,
Ñâ³òàþòü, ãàñíóòü òàì çîëîò³ çîð³.
Ïîê³é îëèâíèì â³íêîì îçäîáèëè,
Áî éäå ã³ñòü âäÿ÷íèé â Ñàðìàò³þ, âì³ëèé,
Âåðòà Ñàòóðíà â³êè Çîëîò³¿82 ,
Ïîïëèíóòü çëîòí³ ð³÷êè Ãåðìó83 ò³¿.
Ëþáîâ ³ çãîäà â ïåðëîâ³é êàðåò³,
âæå ÿñí³ñòü ó ëåò³.
Ïî ÷îðí³é íî÷³
Â ªâðîï³ ñòàíå íàâ³ê ñëàâà òðîíîì,
Â³äòàê áàãàòèì Ðóñü íàøà ïîëîíîì
Ó âò³ñ³, ç òîãî âò³øàòèñÿ ñòàíå,
Ùî ëàñêó íåáà çíàéøëà óâ ²ÂÀÍ².
Òîá³ ðèòì, Éâàíå âåäóòü â³ù³ ìóçè,
Ç³òðåø ñòðàøíèé ëîá ³ç Êðèìó Ìåäóçè,
À äå áðèäêàÿ
ìå÷åòü ñåáå çíîñèòü,
* Дзянети – порода коней.
** Примітка на полі: “Знак військ Запорозьких піхотинець з мушкетом, призначено є запорожцям володіти
Чорним морем”.
*** Примітка на полі: “Nudos bella pavent viros. Sarb.lil. I. Liri. (Простого бою жахається отруйний.”
Сар[бевський], кн.. І. Лірика. (лат.).

68 Сіверянський літопис

Çâèòÿæåöü òàì-òî â³âòàð ïðîãîëîñèòü.
Ñïî÷èíüòå ðèòìè, íå êðàé ùå äîðîãè,
Áî ïîæàäàí³ âæå áëèçüêî ïîðîãè
Â ïîäàëüø³ì õâàëüí³ì ãåòüìàíñüê³ì ðîçãîí³
ÀïîëëèíËâ³ ç³ãð³þòüñÿ êîí³.

ВІЧНІСТЬ СЛАВИ, ЗА ПРОТЕКЦІЄЮ ЛАСКАВОЇ
ФОРТУНИ EX VIRTUTIS VETO* ГЕТЬМАНСЬКОМУ ГОНОРОВІ
МУЗА РОКСОЛАНСЬКА ОБІЦЯЄ
Çäàºòüñÿ, âèñëîâëþâàííÿ îðàêóëà ì³íÿºòüñÿ, áî âñ³ì óïðàâëÿþòü Áîã ³ Ôîðòóíà.
Àð³ñò? Ïëàòîí³âñüêà ïðîìîâà, òîì 3-é, â çàõèñò
4-õ ìóæ³â
... Æåðåá íåïåâíèé õèòàºòüñÿ,
Íåñå ïåðåì³íè çà ïåðåì³íàìè, à ëþäñüê³ äîë³ â³äâëàäí³ âèïàäêó.
Ëóêàí, 2 êíèãà**.
Ñâ³ò ñïðàâæí³ì º êîëîì. Òâ³é-áî ïîòÿã, Ôîðòóíî!
Éîãî-áî Àð³ÿäíà, çëîòíå êîëüõ³â ðóíî
Íà çëîòî íå ïîòÿãíå, ùîá çì³ã â³äòàê çáóòèñü
Ì³öíèé òîé îáåðò ùàñòÿ â çëîòíèõ øíóð³â ïóòàõ.
Çíà÷íà ì³öü çëîòà.Çëîòî  ëàñêà, ùî ñêð³ïëÿº,
ª ñâ³òîì ö³ëèì çëîòî, áîã³â-áî äîëàº,
Àëå ³ç ä³ÿìàíò³â ëèñêîòè ñïàäàþòü,
Êîëè á³ãëî - ôîðòóíí³ êîëåñà çàãðàþòü.
Íà êàðêó ëåãøå íåáî Àòëàíòó84 òÿãàòè,
Àí³æ ëþäèí³ ùàñòÿ ðóêàìè òðèìàòè,
Òîæ ï³äóòü â íåáóòòÿ ò³ Êñåðêñîâ³85 êàéäàíè
Âîä Ãåëëåîñïîíò³éñüêèõ âàëè-ðîçãîéäàíè.
Êîëè â êàðáè Ôîðòóíà ïðàâ â³÷íèõ âïàäàº,
Òî çàðàç, ùî ç òîáîþ ïî÷íå, õòî âãàäàº?
Äå õî÷å, îòîæ ùàñòÿ
ñîá³ ðîçêîøóº,
² á³ëüøå ñâ³òîì, ùàñòÿì í³õòî íå êåðóº.
Íå ïîêëàäàéñü íà âëàäó, ñèä³âøè âèñîêî,
Íàä ³íøèõ, àäæå ùàñòÿ ³äå çì³ííèì êðîêîì.
² øâèäêî ñóïðîòèâí³ ç Åðåáó ïîëèíóòü
Â³òðè, â îäí³é òè ç Êðåçîì, ²ðóñåì86 ãîäèí³.
Êîãî íà ðóêàõ ùàñòÿ, áóâàº, ïåñòóº,
Ó ÿáëóêó Ôåíåëë³87
çðàäëèâî ãðîò â÷óº.
Ïðîòåºâèé88 òî îáðàç  Ôîðòóíà áðåõëèâà,
Êîëè ñòàº ï³äõë³áíà, âðàç ñòàíå çðàäëèâà.
² ÿáëóêî öàð³â òîæ º ìÿ÷ äëÿ Ôîðòóíè,
Äåðæàâ ç öàðÿìè áåçë³÷ òà ãðà âêëàëà â òðóíè.
Áóâ Êèð ìå÷åì Òîìèðè89
ïîãóáëåíèé ç ïîìñòè,
²ç Ïåðñ³ºþ Äàð³é90
ïðîãðàâ áóâ ó êîñò³
Âêðàëè â³íö³ Ì³òðèäàòà,
²ç Ìàêåäîíöåì91 .
² ìóðîì îáíÿòà
Íà ðèìñüê³ ëÿãëè ÷îëà.
Äàðäàíîâà ôîðòåöÿ, ìèðìèäîíñüê³ âàëè92
Äåñÿòèë³òòÿì âîºí ïîòîêîì çàëëÿëè.
Àñèð³þ, ìåä³â òåæ,
ìàêåäîíö³â âëàäíèõ
çàãð³á ìå÷ íåùàäíî.
Ç äåðæàâàìè ó ïîï³ë
* Через мужню обітницю (лат.)
** Цитати подано в перекладі з латини. Документація: M. Annaei Lucani Bellum civile, liber 2. V. 12 13.
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Çàëüîòíå òàì ³ãðèñüêî ôîðòóíè ÷èíèëîñü,
Ñêèäàòü ó ãð³á äåðæàâè é öàð³â ¿¿ ä³ëî.
éîãî ëàñêà çðàäíà:
Í³õòî íå â³ðòå ùàñòþ,
Íà òðîí, òîä³ äî ãðîáó
ñïðîâàäæóº çâàäíî.
Ñêëÿíèé áîãèí³ ïîñàã, òîæ øâèäêî ïîáºòüñÿ,
Áîðîíèøñÿ, òî çëîòíèé òóò êëþ÷ ïîäàºòüñÿ,
Ùî äî ¿¿ ñêàðáíèö³, âåëèêèì õî÷ çâàëà
Ï³äñêàðá³ºì â äîñòîéí³ñòü, íå â³ð, áî äàâàëà
Íà òå õ³áà, ùîá ëþä òîé îøóêóâàòü äàðîì,
Ã³ðêî¿ æîâ÷³ âëèòè ñîëîäêèì êàíàðîì* .
Òà ñâ³òó ãîñïîäèíÿ àí³ ç êèì ëàñêàâà,
Íàäîâãî íå îáõîäèòü, òî ìà÷óõà ç ïðàâà
Ëþäñüêèõ ðå÷åé, áàæàº âñ³õ ìàòè â ï³ää¿íñòâ³,
Ð³âí³ íåìà, ùîá ïðàâèòü â³äòàê â ¿¿ Ïàíñòâ³.
Öíîòà ëèøå ºäèíà, öå ¿é çâåðõí³ñòü äàíà,
Ôîðòóíà æ íàä ñîáîþ íå òåðïèòü-áî ïàíà.
Éäå ùàñòÿ çà öíîòîþ: öíîòà ùàñòÿì ðÿäèòü,
Öíîò¿  ùàñëèâå ùàñòÿ. Â äîðîç³ ïðîâàäèòü.
Áåç öíËòè êåð³âíèöòâà, õòî äî âèçíà÷íîãî
Ëèøå ñë³äîì Ôîðòóíè éäå òðîíó, òàêîãî
Ó òèòóëè âèñîê³ Ôîðòóíà âáèðàëà,
Êîìó ¿õ äîáðîäàíà öíîòà ãîòóâàëà.
Öíîòà ãàìóº ùàñòÿ ðîç³ãíàí³ îñò³,
Ãîðäóº öèì Ôîðòóíà, öíîòà æ áî ï³äíîñèòü.
öíîòà òðîí çì³öíÿº,
² ðóñüêîãî Àëö³äà
Õî÷à êîëèñü ³ íèçüêî â³ä ùàñòÿ áóâàº.
Öíîòà òàê íàó÷èëà ðÿäÅòü áóëàâîþ,
Õî÷ Ìàðñîì íàðîäèâñÿ á, Áåëëîíîþ òîþ,
ÃÅÒÜÌÀÍÅ ÂÅËÅÌÎÆÍÈÉ! Îòîæ çà ïðîâËäîì
Öíîòè ³ ùàñòÿ äîâãî ó ðóñüê³ì íàðîä³
Ïðàâ, ÂÎÆÄÅ çíàìåíèòèé, äàþòü ìóçè âîòà,
À äîïîìîæóòü â òîìó Ôîðòóíà ³ öíîòà.
º ãîíîð ó çâîä³,
Äå ³ç öíîòîþ, ùàñòÿì
Òàì Òèçèôîíè93 çàçäð³ñòü í³ÿê íå çàøêîäèòü.
Áà, õàé ³äóòü íà òåáå â³éñüêà â³ä Ïëóòîíà94 ,
Ôîðòåöÿ òà ãîíîðíà íå áóäå ó ñêîí³.
Íå â³ð, Êîëõ³äî, ñòðàæàì âîë³â ïëîìåíèñòèõ,
Áî Ôðèêñà95 âîâíà çëîòíà; çâèòÿæñòâî, ÿê çâ³ñíî,
²ç ïðîì³òòÿ îòîãî âðÿòóº ßçîíà,
Ç Ìåäåºþ96 ÿê ïðèÿçíü çàëèøèòüñÿ ïîâíà.
Â÷óâàé ó Ãåñïåðèäàõ97
áåçñîííîãî ñìîêà
òðóäÿùîìó îêó.
² íå äàâàé ñïî÷èòè
Êð³çü òðóäí³ Ãåðêóëåñ-áî ñòîðîæ³ çàâàäè
ïðîáðàâñÿ îñàäè
Â áàãàò³ Ãåñïåð³éñüê³
² ÿáëóêà çëîòèñò³
âèíîñèâ  öå ôàíòè,
ä³ñòàâñü Àòàëàíòè98 .
Ç ÿêèìè Ã³ïîìåíåñ
Íå ñòðàæ âîë³â îãíèñòèõ,
í³ ñìîê òîé áåçñîííèé,
Í³ Àðãóñ99 , ùî ñòîîêèé,
ïåðëîâ³¿ òðîíè
áåçïå÷íî òàì ìîæå
Òè ìàºø ó äîçîð³ 
Çàñèïàòü ãîíîð çëîòîì,
ñõèëèâøè íà ëîæå
* Канар – цукор.
** Примітка на полі: “Гетьмана”.
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×îëî, öíîòà æ äå (é ùàñòÿ) íà âàðò³ òà¿òüñÿ,
Ôîðòóíè âñÿêà çðàäà
öíîòè ïîáî¿òüñÿ.
òè ìàºø, ãåòüìàíå,
Ñòðàæ ã³äíîñò³ ñâîº¿
Çà ïîëê àëåáàðäèñò³â
îçáðîºíèé ñòàíå.
êðèëàò³é áîãèí³,
Ç î÷åé çàñëîíó çíÿâøè
Â ðóêàõ ïîõîäíþ ìàº öíîòà-ñòîðîæ, ÷èíèòü
Òà æ ïèëüíî.
Ñïî÷èíü â³äòàê ïî ïðàö³, î ÂÎÆÄÅ, ÌàðñËâ³é,
òâî¿õ ðå÷åé çíîâó æ.
Öíîòà äîçîðöåì áóäå
Áåðå-áî ãîñïîäàðñòâî
íà êëþ÷ ñâ³é ñüîãîäí³
Öíîòà, çáèðàº ñëàâè êîøòîâíèé ñêàðá ãîäíèé,
Ó ïàìÿò³ äëÿ ñâ³òó
æèâå òà íàùàäê³â,
Õòî öíîò³ óä³ëÿº òó çâåðõí³ñòü äî ùàäêó.
Äàëà öíîòà ó ðóêè
öþ çëîòíó áóäàâó
òâ³é óðÿä ëàñêàâî,
² ùàñòÿ íàä³ëÿº
Ùî ò³ëüêè ñõî÷åø ñâ³òó ïîäàòè íîâîãî,
áàæà áóòü òàêîãî
Ïîì³÷íîþ Ôîðòóíà
Çà÷èíó. Ïî÷èíàé æå ñïðàâ õâàëüíèõ ðîáîòó,
çíà÷íóþ îõîòó 
Âîíà-áî óïåðåäèòü
Ïàëàö ïîñòàâèòü ñâ³òó, òâî¿é ïðèñâÿòèâøè
â íóòð³ ïðèîä³âøè.
Òóò ñëàâ³, â áàðâó öíîòè
Àïîëëî, ïðèäèâèâøèñü
äî òî¿ ðîáîòè,
Íà äâåðÿõ â³äòàê íàïèñ âêàðáóº ó çëîò³:
ÒÈ ÑËÀÂÈ ÏÀËÀÖ. ÖÍÎÒÈ ÒÈ ÌÅØÊÀÍÍß,
ÒÂÎª¯ ÏÀÌßÒÜ Â²×ÍÀ ÖÅ ÑÏÐÀÂÈ, ÃÅÒÜÌÀÍÅ.
×ÅÐÅÇ Ê²ÐÎÂÅ, ÍÅÐÎÍÎÂÅ
ÄÂÎÐÈ ÏÎÇËÎÒÍ², Â ßÊÈÕ ÏÎËÜÎÒÍÈÉ
ÏÅÐÓÍ ÂÎÃÍÅÌ ÁÐÎ¯ÒÜ.
ÏÀËÀÖ ÃÅÒÜÌÀÍÑÜÊÈÉ ² ÍÅÁÎ ÏÐÎÕÎÄÈÒÜ,
ßÊÅ Ç ÊÐÈØÒÀËÞ ÊÎÇÄÐÎ× ÂÈÂÎÄÈÒÜ.
Â ÊÎËÎ,
ÑÂÎª ÒÓÒ ×ÎËÎ Ì²ÑßÖÜ
ÒÓÒ ÃÅËÈÖß ÇËÎÒÎËÈÖß100
Â Â²×ÍÈÉ ÏÐÎÌ²ÍÜ ÑÒÐÎ¯ÒÜ.
Ó ïðàö³ òâî¿é, ÂÎÆÄÅ, íàø, ùî íåçäîëàííèé,
çóñ³á³÷ ïîäàííÿ
ª ïåâí³ íàãîðîäè,
Ó ïîñèëêó º ùàñòÿ,
òî ïðàö³ íå ñòðàòèòü,
Áî ñëàâè äîðîãî¿ öíîòà ìèòîì ïëàòèòü.
Âîæäÿ, ùî äîáðèé, ïðàöÿ äëÿ âñ³õ º íàòõíåííÿì,
äàâàòè íàéìåííÿ.
Òîæ ³ çâèêà õâàëåáíå
Ïðèñÿãîþ òå ùàñòÿ
öåé øëþá çàêð³ïëÿº
ïîñòàòü
. Ðîçïðÿìëÿº
Äðóãèíåþ ïðàöü õî÷å
Äóìêè ó ðàäàõ çâèò³,
òðóäíËòè ðîçâÿæå,
ìèñëèâèé ïîêàæå),
(Áî ùàñòÿ ñåéìóâàííÿ
Äàñòü ñïîñ³á, ÿê ó äóìö³
îêðåñëåíå ä³ëî
ñåéìàìè, òà ñèëà
Ïî÷àòè. Ðÿäèòü ðîçóì
Áóâà ³ â Ôîðòóíè,
áî òà ìóäð³ ðàäè
Çì³øàâøè, ïåðåâîäèòü â øê³äëèâ³ çàâàäè.
Ðå÷àìè âì³º ùàñòÿ
âèõðèòè ³ çãîäó
³ âèíàãîðîäó.
Âåðøèòè; ÷èíèòü ñòðàòó
Êîëè ï³ä êëþ÷ ùàñòÿ ñêëàäàº ñâ³ò ðå÷³,
â îäí³é áóäå ïå÷³.
Òî ä³ëî ³ ìîíàðøå
* Походня – смолоскип.
** Коздроч – слово неясне.
*** Примітка на полі: “Місяць і зірка є між знаками, що визначають володаря”.
**** Примітка на полі: “Лехіяс із Перемишля”.
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Íåõàé óñ³¿ ñïðàâè
â òâî¿é (ð³÷ ï³äñêàðáíà
Ãåòüìàíñüêà101 ) áóäóòü ñèë³.
Î öíîòî çàãàðíà!
òè ÷óéíî ïîìîæåø
Â ä³ëàõ, äóìêàõ ³ ïðàöÿõ
Ãåòüìàíîâ³. Òè â ðàäàõ
áàãàòî-áî ìîæåø,
çíåñåø ïðåâèñîêî,
Çàõî÷åø, òî íàä çâè÷àé
À ñõî÷åø, äî Àâåðêó102
çàòîïèø ãëèáîêî.
âåñåëà ñì³ÿëàñü
Ñêàçàâ öå, à Ôîðòóíà
² ñïðàâàì òâî¿ì, Âîæäå,
ñëóæèòü îá³öÿëà
äîïëèíåø ÿñíîãî
Â³ä ñåðöÿ. Ïîâåäå ÿê,
Òè Õåðñîíåñó, â³ëüíèé
ç íåùàñòÿ óñüîãî.
Ïðè ö³é çè÷ëèâ³é ñòðàæ³ í³ùî Ñèðò çðàäëèâèé103
É Õàðèáäà104 , íåñïðîìîæí³:
êîëè öíîò çè÷ëèâèé
õâàëè íàá³ãàº,
Ð³÷íèé íàá³ã ÿñíî¿
Åîëà105 øâèäê³ øòóðìè
öíîòè íå äîëàþòü
Ìèíåø îò³ âîäè,
²ç âî¿íñòâîì Íåïòóíà106 .
Ùî ñìåðòíî¿ áàãàòî íàáàâèëè øêîäè.
êîìó äîïîìîæå,
Öíîòà ³ ùàñòÿ â ñóäí³
Ïëèâå áåçïå÷íî, â³òåð
õî÷, íåáî òðèâîæàòü,
í³÷ë³ãó ÿ ëèøå
Ïëèâè æ ó ÷îâí³ ùàñòÿ;
Øóêàòèìó äëÿ ñëàâè
ïðè áåðåç³ ³íø³ì.

ВІЧНІСТЬ СЛАВИ EX BELLICE GESTIS*
МУЗА РОКСОЛАНСЬКА ОБІЦЯЄ
Âñÿêå ñïàñ³ííÿ  ìå÷³. Ñåíåêà â òðàãåä³¿ Áîæåâ³ëüíèé Ãåðàêë,
1-é àêò .
×åðåç òðóäíîù³ ïî êðóòîìó ïàãîðá³ ï³äí³ìàºòüñÿ äî âèçíàííÿ áåçñòðàøíà ÷åñíîòà.
Ñ³ë³é, 5-òà êíèãà
.
âàæêèé øëÿõ êëàäåòüñÿ,
Äî áåçñìåðòíî¿ ñëàâè
Òî æ ÷åðåç ïðèêð³ ñêåë³
äî íå¿ âñÿê ðâåòüñÿ.
×åðåç çèìí³¿ ùå ãðîáøòèíè107 ,
Êð³çü â³äêðèò³ òðåáà ðàíè
Øóêàòü ñëàâè, àäæå äàíèé
Ñêàðáåöü ñëàâè
ï³ä êëþ÷ Ïðîçåðï³íè108 .
²ç êðîâ³ ñëàâè ð³ä º,
áî êðîâþ íàáóâàþòü
êðèâàâ³ êîõàþòü
Ò³, êîòð³ â Ìàðñà
Æíèâà. Íå ìèñëþ, ùî áåçìåæíî
Ä³éäåø ñëàâè; êîìó æ ìèëèé
Êàá³íåò º, à ìîãèëè
Ò³ Ìàðñîâ³ ³ ñàì
áèòíèé Ãðèäèâ ùåçíóòü.
íàìåòè çâîäèòü
Óñ³ ïîëÿ  ïðîñòîð³;
Âîºííà ñëàâà,
òåðíèñò³¿ ãðîòè
Çàñ³ÿëà â ð³ëë³, ç ÿêî¿ â³÷í³ñòü
Ðîñòå, ñ³âáà  òàêå çíàþòü,
Êîòð³ êðîâþ ïîëÿ çàñ³âàþòü
Ó íåáåçïåêàõ
ñâîþ ìàþòü çâè÷í³ñòü.

* Через військову радість (лат.)
** Обидва епіграфи латинською мовою. Документація першого: I. Annaei Senecae Hercules Furens, actus 1, V. 342.
*** Документація: T.C. Silii Italici Punica, liber 4, V. 605.
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Éîâèøå, òè âîãíèñò³
íå êèäàé òèì ñòð³ëè,
Ùî ñëàâè íàâ³ê-â³êè
ñîá³ çàõîò³ëè
Ä³ñòàòü, çãîðäèâøè ñìåðòþ. Ìèëà
Êîõàíöÿì ñëàâè áóëà ðàíà,
Â³ä ñìåðòåëüíèõ ñòð³ë ùî çàâä¿íà,
Öíîòà çíà, çâ³äêè
ñëàâà íàðîäèëàñü.
Âîíà íå ïî òóðåöüêèõ
÷âàëàº òîï÷àíàõ,
ïî çëîòíèõ äèâàíàõ.
Àí³ Ä³ÿðáåöüêèõ109
Öâÿøèñò³ òåðíè, ãîñòð³ ãëîãè,
Òâåðäèé ïàíöèð, ìå÷ êðîâ³ õòèâèé,
Ñì³ëèé ê³ðàñ, à ãðîò ìñòèâèé
äî ïîõâàëè ïîðîãè.
Îòî äî ñëàâè,
Äàðìà ñâ³òëèì Àðåñüêèõ110
çëîòîãëîâ³â âçîðîì,
Ðàçîì ³ç ²êàðîì
ïåðîì-ïóñòîçîðîì
Âèë³òàòè ó âîëîñò³ ñîíöÿ,
Êîëè ò³ëüêè òè äî çëîòà
Äóìêó ïðèë³ïèâ, îõîòó,
ñëàâè òè îáîðîíöÿ.
Òîä³ í³ê÷åìíèé
Ñàìå â ñîá³ áàãàòèì
ñêàðáîì áóäå ñëàâà,
ïðîäàòü  íå ïîñòàâà,
Ì³íåðè111 çà çëîò³
Õî÷ ç ðóä äåøåâèõ ñòàëü âèõîäèòü.
Êîëè æ õ³áà ìóæíÿ ñïðàâà
Ïî äîðîãó âãàíÿºòüñÿ ñëàâó,
Ñëàâà äîðîæ÷ó
çëîòà ö³íó íàðîäèòü.
Õàé òîìó Ãåðìè, òîìó
õàé ïëèíóòü Ïàêòîë³112 ,
ª æ áî âîðîæà
â ñâî¿é êðîâ³ ðîëÿ ,
Õòî ãíàâ ÌàðñËâó, òîé âèïèâàº
Ç³ çëîòà, õòî ç ÷îëà êðèâàâèé
Ï³ò âèòèñêàº, ïðàãíó÷è ñëàâè 
ç ðàí êðîâþ áóâàº.
Ñëàâà ïðîëèòà
áî òîé íå âìèðàº,
Æèòòÿ äîðîæ÷à ñëàâà,
Êîìó ÷åðåç ðàíè
ñìåðòü â³ä÷èíÿº
Æèòòÿ íËâå
Âîðîòà ñëàâè.
Ïðè îñòàíí³ì æèòòÿ çãîí³
Ïî÷àâ, êîãî ìå÷ â êîðîí³
Çàí³ñ ëàâðîâ³é
ó ñàä Åë³çîâèé.
ßñí³þòü ³ â ãðîáîâ³ì
ïðàõó Ãåêòîð ìóæí³é,
³ Àõ³ë îðóæíèé113 ,
Ùå Êîäðóñ, à òàêîæ
Áî ¿õíÿ ñëàâà íàéìåíøå âîäè
Òîðêàº-áî Ëåðíó114 , òðèâàº
² ïî ñìåðò³, êîãî âêðèâàº
Ìàðñ â ìîãèë³,
ç ñëàâè òîé ìàº íàãîðîäè.
² òîá³ ÂÎÆÄÞ, ñëàâíèõ
áîãàòèð³â êðîêîì
Éòè ìèëî õ³òíèì
çà íåáåñ íàðîêîì
Äî òî¿ ñëàâè. Òâî¿ òî ðîáîòè,
* Роля – рілля.
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Ùî äëÿ ñëàâè ³ íà â³÷í³ñòü
Âñ³ òðóäè âèíîñèø çâè÷íî,
ðóõàþòüñÿ öíîòè.
Âàæêèì øëÿõîì-áî
Íå òî º öíîò âëàñòèâ³ñòü:
ç íàáóòî¿ ñëàâè,
Ñâî¿õ ñïðåäê³â ùîá óçÿòè ³ òîé ä³äè÷ ïî-ïðàâó:
Äî áåçñìåðòÿ ïðàöÿ âëàñíà
Ó â³÷íó ñëàâó äîõîäèòü,
Ïîçè÷åíà ñëàâà øêîäèòü
² ïîõîäíÿ öíîò íå
ìîæå áóòü ÿñíà.
Òè ç ïðåäê³â òà ñâîº¿
ÿñí³ºø ïîõâ¿ëè
íà Ïàðíàñüê³ ñêàëè,
Íà âèãëÿä, ùî íèì
Çàí³ññÿ ïðè òàê³é ïîñòàâ³,
ßêó ãàðíî òîá³ âáðàëà,
Ìîíàðøà ðóêà ïîñòàëà,
Íàùàäêàì áóäå
ñâ³òèòü â îò³é ñëàâ³.
² öàðñüêó, ³ Â³éñüê ö³ëèõ115
òàê ëàñêó òâîº¿ öíîòè
Äî ðóê äàëè, òîæ
òîé ðåã³ìåíò º çëîòèé,
À ìå÷ çãîòóº ùå òðèâàë³ ëàâðè,
À ÿê êðèìñüê³ äå Ãàðï³¿116
Ñìåðòîâëàäíà øàáëÿ øè¿
Ç³òíå  òî ïîáèâ ìîâ
òåñàëüñüê³ êåíòàâðè117 .
Òèì ïðàöÿ íàãîðîäèòü,
ùî ïîâñþäè ñëàâà
òàæêèõ âîºí ñïðàâè,
Çãàäóâàòü áóäå
Êîëè çàëåòèòü äî íàùàäê³â
(Â³÷íèé-áî âîæäü äî ñëàâè 
Ïåâíèé òîé Ãðàäèâ êðèâàâèé),
Øëÿõîì ä³éäåø òèì
äî áåçñìåðòÿ ñëàâíî.

ВІЧНІСТЬ СЛАВИ, EX ADIUNCTIS* МИРУ
МУЗА РОКСОЛАНСЬКА
ОБІЦЯЄ
Íå ò³ëüêè Ìàðñ òîé,
Áåëëîíà çóõâàëà,
Ìå÷åì òîðóþòü
øëÿõ â³÷í³é ïîõâàë³,
ó â³÷í³ñòü ïîñòàâèòü
Òà íå îäèí øëÿõ
Ïîêâàïíà ñëàâà.
Õâàëà ÷è ò³ëüêè
÷åðåç ðàíè ëëºòüñÿ
Ùå òàê ïîäàºòüñÿ:
²ç êðîâþ Ìàðñà?
Â â³éí³, óçÿâøè
æèòòÿ áåç ïîõâàëè
Âìèðàòü êàçàëè.
íà ñëàâó ïðàöþº,
² ìå÷ íå çàâøå
Áóâà ñïîê³éíî
îëèâó ãîòóº,
² íà ñëàâè ëîí³
Â³íöÿ íå â³÷í³ñòü.
Ñêëàäàþòü ñêðîí³.
À ïðàâèòü ìóäðî
* Через прихід (лат.)
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³ â ïðèìèð¿ ïðàâà,

Öíîòó çáåð³ãøè, 
îñü ïðàâäèâà ñëàâà.
Òîæ äîáðî÷èííÿ
(õâàëè ä³ëî) ë³òà 
Ó ïîì³ð ñâ³òà.
çíà÷í³ø, ÿê â Áåëëîíè,
² òî òð³óìôè,
Áåç â³ºí Ìàðñà
òàê³ º çàñëîíè:
ñåðöÿ, â îáîðîí³
Óì³òü çâèòÿæèòü
Çâèòÿãó âçÿòü âïîâí³.
Çíåñòè º ëåãøå
íàïàñíèê³â â áîþ,
íåõ³òíèõ â ñïîêîþ
Í³æ íàä ñåðöÿìè
Âçÿòü ãîðó. Òâåðäæà
òî º íåñïîæèòà,
Òà íåõ³òü êðèòà.
ñêðóøàºø çàë³çí³
Àëå òè, Âîæäþ,
Ñåðöÿ, Êàâêàçó
ìÿê÷èø ãðóäè ãð³çí³ 
àôåêòè âîòóºø,
² ëåãêî. Â ëàñö³
Áàãàòî ñïðàâóºø.
Ðóêà ëàñêàâà
òâåðä³ø çà ëàíöþãè,
ïî÷íåø áîðêàòü äóõè,
Òîæ íàéøâèäê³ø³
Ñïîê³éíà âëàäà
çäîëà (êàæó ñì³ëî)
Çâåðøèòè ä³ëî.
áåðå, áî ñàìîãî,
² ìèð òð³óìôè
Ñåáå çâèòÿæèòü,
öå á³ëüøå çíà÷íîãî
â³ðìåí³â òðîí ïàíà
Àí³æ ðèìëÿíàì
Óçÿòü. Òèãðàíà118 .
Íàéìåíø îä ñëàâè
â³äõîäèòü ïðèñòîéíî,
êåðóº äîñòîéíî,
Õòî ìèðîì çëîòíèì
Ó ïîë³, â äîì³
õòî Êîòò³é119 º ïðàâíèé 
Íàáóäå ñëàâè.
Áåëëîíè êîõàíöþ,
Ìåòêèé íàø ÂÎÆÄÞ,
Íàóêîðÿäíå
Ì³íåðâè120 ìåøêàííÿ
Áåëëîíà äå ìóæíÿ,
Ç òîáîþ, Ïàëëàñ,
Òî é áðîíü ïîòóæíà.
Çäîáóäåø ç íåþ
òè áåçñìåðòíå ³ìÿ,
ë³ñàõ ï³âí³÷ â äð³ì³,
Â³äòàê, äå â òåìíèõ
² Ôàåòîí äå
ç³éäå öóãîì, ñì³ëèé,
Ïðîéäåø êðàé ö³ëèé.
ùå êâ³òíóòü ëàçóðè,
Ïîê³ëü íåáåñí³
Ïîê³ëü ï³âí³÷í³
ó ðóñ³ Àðêòóðè,
íå âèïóñòèòü ñëàâà,
Òåáå àæ ïîòè
Òâî¿õ öíîò ñïðàâà.
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ГОНОР, ЩО ЯСНІЄ ГЕТЬМАНСЬКИМИ БУЛАВАМИ,
В ДОМІ ЇХНІХ МИЛОСТЕЙ П[АНІВ], ПАНІВ МАЗЕПІВ
AB ANTIQUO*
МУЗА РОКСОЛАНСЬКА
ПРОГОЛОШУЄ
Íå ïåðøèé òî êëåéíîò º
â òâî¿ì äîì³, â ëîí³,
î Âîæäå  ç Êîðîíè,
Ãåòüìàíñüêà áóëàâà º,
²ç Ïîëüù³ éäóòü íîâèíè,
Â³ä Ôåáà ïåð çíà÷íîãî
(Íå âàì òî Ìíåìîçèíè121 ,
ª ãëàñ, à ëÿõà ñàðìàöüêËãî.
ñâ³òèëè áóëàâè 
Ùî ãåòüìàíñüê³ ó ïðåäêàõ
Òî çàõèñò ÷è ôîðòåöÿ
ãåòüìàíñüêî¿ ñëàâè.
Äí³ïð ÷îðíèé â ï³í³ òîíå,
Òîé íóðò, ùî â Åâñê³í ñïëàâîì,
Òè ñàì ÷åðåç ñâî¿ Òðèòîíè122
Ñëàâíèõ Ìàçåï³â îñëàâèø.
ßê³ â ðóêàõ ãåòüìàíñüê³
òðèìàþòü êëåéíîòè,
Âåçóòü êîëà çíà÷íóþ ñëàâó â Îë³ìï çëîòèé,
² çàðàç â òâî¿é ïåðñîí³
Íîñÿòü ðåã³ìåíò Áåëëîíè,
Ïðè ÷åñò³ îáîðîí³
Çäîáëÿòü Åë³ñ123, êâ³òîì ïîâíèé.
æèòòÿ â³äáèðàëà,
Õî÷à òóò çëà Àòðîïîñ124
ïðîáóäå âñå æ ñòàëà.
Îäíàê ñëàâà ³ â ãðîá³
Ñâ³äêîì Ìàçåï³â ñëàâè
Ïîëüùà ³ êðàé Óêðà¿íè,
Ùî â ¿õí³é ä³ì áóëàâè
Òèñíóëèñü ïðè ìóæí³ì ÷èí³.
ï³ä Òðåò³ì ñ³ÿëè125 ,
Ï³ä Àâãóñòîì Çèãìóíäîì,
Â ðóêàõ òâîéîãî ä³äà126 ,
é òåïåð â ñêàðá³ ñëàâè,
ßê îçä³áíî ÿñí³þòü
²ç Ëåòè, çàáóòòÿ ð³÷êè,
Íàñì³ÿòèñÿ çóì³þòü,
Íå ïîøêîäÿòü â³êè â³÷í³.
Áî ëþäè âñå æ ïåðåíîñÿòü
íà ìàðìóðè ñòàâí³
³ ãîíîðè ñëàâí³,
Òâîéîãî äîìó ã³äí³ñòü
Ó â³÷í³ñòü ïåðåíîñÿòü,
À õî÷ âæå ó çèìí³ì ãðîá³
Øëÿõåòíèõ ïðåäê³â êîñò³
Ëåæàòü, ñëàâà æèâå â òîá³.
² ùîá æèëà äîâøå:
ó òðóï³ ñòðóíè, çíàþ
Ç Îðôåºì Ïåðñèôîí³127
áë³ä³é òàì çàãðàþòü,
² öå äðóã³é íà÷å
Åâðèä³ö³128 , â³÷í³é ñëàâ³
×åñíèõ Ìàçåï³â ïî íî÷³
Ïðîòÿãë³é äåíü æèòòÿ çÿâëÿþòü.
* Незмінно (лат.)
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D.O.M.*
Òóò øëÿõåòíèõ Ìàçåï³â
Àïîëëî áóâ çîëè
Ïåðåí³ñ ³ç òüìè ãðîáó,
íå êðèþòü ¿õ äîëè
â³äòàê Ïðîçåðï³íè,
Ò³ ï³äçåìí³ é õàëóïè
Íå îêóðåíà ñëàâà
â³ä ÷îðíèõ êàì³í³â.
ðîçâ³þòü ïðîì³ííÿ,
Çàëèøèâøè äîìè òàì,
Äå ñàì³ ñåáå ïàëÿòü
Ïëóòîíîâå ò³ííÿ,
ïðè ñêîí³ ðîçòàëè
Áî õî÷à ç ò³ëîì öíîòè
Òà æèâèõ öíîò ³ñòîòè
ñàì³ íå ñêîíàëè.
íå ñëàâ³ ñïðàâëÿº
Æèâå â ãðîá³ öíîòà æ áî,
Â³ê Ìàâçîë³129 , â ñàìèõ òà
íàäãðîáêàõ áóâàº.
º òëóìà÷åì ñëàâè,
² òîé íàïèñ Ìàçåï³â
Ñâ³äêîì ïðàöü òèõ ãåòüìàíñüêèõ,
öíîò â ä³ëüí³é çàáàâ³.
òóò øàáë³ ³ ñòð³ëè,
Òóò ³ç ëàâðó â³íö³ º,
Öå Áåëëîíà ¿õ â³øà 
ÿê çàõèñò ó ä³ë³.
Íà ëóï ò³ëà õîäèø
Ë³áèòèíî130 , ãåòü çâ³äñè!
Òà, æèòòÿ âçÿâøè, ñëàâ³
òðèâàë³é íå øêîäèø
ÿê Ôåí³êñ131 ðÿòóº,
Ìàçåï çíàòíèõ, áî ñëàâà
Ñåáå ñìåðòþ ³ ç ãðîáó
äî íåáà ñêåðóº.
æèâóòü õî÷, âìèðàþòü,
Õòî ÷èòà öå, ñêàæè-íî:
Àëå ¿õ íå êàì³ííÿ,
Êàìåíè132 âêðèâàþòü.

REGUM BENEFICIA** ЗАСЛУЖЕНОМУ ДОМОВІ
ЇХНІХ МИЛОСТЕЙ П[АНІВ], ПАНІВ МАЗЕПІВ НАДАНУ,
МУЗА РОКСОЛАНСЬКА
ЗГОЛОШУЄ
².
ª ùàñòÿì Ãåðìó
çäîáóòü çëîòí³ âîäè
ùî ïåðëîì áàãàòèé,
Àáî Àêåçèí133 ,
Ñâî¿ îäíà÷å
îïëàêóº øêîäè
ñòîëè ùî äáàâ ìàòè.
Òîé Ì³äàñ, çëîòí³
Êîìóñü õàé ñð³áëîì
Ìåîòèöüê³134 ëüËäè,
ñêàðá³â âçÿò³ øêîäè,
Ðîçñòàâøè, ñïîâíÿòü
Êîëè â ç³áðàííÿõ
ñâî¿õ õ³òü âòîïëÿòè,
â³ê ïàìÿòü äàâàòè.
Íå ñõî÷å äËáðó
²²
Íå ñëàâà  ìàòè.
Âñ³ Êðåçîâ³ çáîðè 
âçÿòü îáëàñòü ïðè ñèë³,
Íå òå Ôîðòóíà 
Äîáóòè Ë³äó135 ,
ãðîøîäåðí³ ãîðè,
ôîðòóí ã³äíó ä³ÿëüí³ñòü
Àëå öíîòîþ
Óçÿòè  òî º
ïî÷åò ùàñòÿ ñïîðèé.
ñîá³ â³äòàê ìèë³ñòü,
Ä³çíàòü ìîíàðøó
Ðóêà âåëèêà
ìîíàðøà áàãàòèòü,
ãîíîðíî çàïëàòèòü.
Äîìàì òà öíîòàì
²²²
Ôîðòóííîâëàäíà
ðóêà Âëàäèñëàâà136 ,
íà ä³ì òîé Ìàçåï³â
Ìîíàðõà Ïîëüù³,
Íå ñêóïî ëàñêó
ïðîëëÿëà ³ ñëàâó,
* Скорочення: “Deo Optimo Maximo” – “Богові найліпшому” – так писали на храмах і гробках.
** Королівську милість (лат.)
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Ë³÷áîþ ò³ëüêè,
íå ñëàâîþ òðåò³é.
×èñëåíí³ äîáðà
â äåðæàâ³ äàâàâ â³í,
óâ³÷íèâ óñå òå
²ìåííÿì âëàñíèì
ÌÀÇÅÏÀÌ, êîòðèõ
àæ ñîðîê ç÷èñëÿþòü,
é îêîëèö³ ìàþòü .
Òîæ Á³ëó Öåðêâó
18
Öíîòè òî ã³äíèõ
ÌÀÇÅÏ²Â çàïëàòà
íàäàííÿì çàñëóãè,
² íàãîðîäà
² öå â³ä òðîíó
ìîíàðøîãî âçÿòà
ñïóñòèâøè-áî öóãè
ª ñëàâà . Çëîòí³ æ
Ôîðòóí³, ¿äå
êð³çü ë³òà ïðîñòÿò³
òâîãî, Âîæäþ. Ñòðóãè
Äî â³÷íîñëàâÿ
Ç âîä Ã³ïïîêðåíñüêèõ
íà í³÷ ïîñòàâàëè,
íàä áåðåãîì õâàëüíèì.
Áóòü â òåáå õî÷óòü

ВИСОКИЙ РІЗНИХ ЦНОТ МУДРОСТІ ТАЛАНТ
ГІДНИЙ ШЛЯХЕТНОГО PARANTELI REQUISIRA***
ВИСЛУЖЕНИЙ IN REGUM PENETRALIS HONOR****
МУЗА РОКСОЛАНСЬКА
ЗГОЛОШУЄ
Ñëàâà áàòüê³â  äóæå ñëàâíèé ä³òüìè ³ âåëè÷íèé ñêàðá. Ïëàòîí â Ìåíåêñ³.
Çíàòí³ñòü äàº ïî÷àòîê óñ³ì ïîõâàëàì, ³ âñ³ ñèëè ïîâåðòàþòüñÿ â íàñ³ííÿ. Êëàâä³ÿí ó
Ïîõâàë³ Ñåðåí³
.
îòî º øëÿõ ñëàâè 
Äî øèðîêî¿ áèòèé
Â äîì³ øëÿõåòí³ì,
ó ïàíñüê³ì, ðîäèíè.
äåðæàâöÿ º ïðàâèé,
Òîé ïîâàãè äîñòîéíèé,
Îäÿã  øàðëàòíèé,
êîìó æ áî Ëþöèíà
³ùå çàâÿçàëà,
Ñëàâó â ïåëþøêàõ
Äîìó æ âèñîê³ñòü
âèñîêà º ñëàâà.
Òî ðîçê³øíèé çá³ð ñëàâè,
êîøòîâí³ø Ã³ÿðáè137 ,
³ òèòóëè, é ãåðáè,
Ë³÷èòü òèñÿ÷àìè
Âèùà ñâ³òë³ñòü äîìó
çà ³íä³éñüê³ ñêàðáè,
äàð³â òîãî çâåðãëè,
Ç íåáà áàãàòèõ
Êîãî ïîâèëà
íåñëàâíî Ëþöèíà138,
õâàëè º ïðè÷èíà .
Ñâ³òëèé ð³ä  ïåðøà
×òèòü ñàìà ÷åðåç ñåáå,
øëÿõåòíà º öíîòà,
øëÿõåòñòâî ïðàâäèâå.
Äóìêà ïðèñòîéíà,
Ïåðø³é-áî ñëàâ³
çàìêíóëèñü âîðîòà,
÷èé ð³ä íåçè÷ëèâà.
Çíèçèëà äîëÿ
Ïåðøà ïîõâàëà
º ñâ³òëî ðîäèòèñü,
ð³ä ñâ³òëèé çäîáèòè.
Ôàðáîþ öíîòè
Íå óñòóïèø í³êîìó
õâàëè óðîäæåííÿì,
ÂÎÆÄÞ âåëè÷íèé,
íà òåáå âêàçàëà,
Ëþöèíà íàòõíåííÿì,
Ðîçñâ³òèâøè Ì³ñÿöü,
* Примітка на полі: “Батькові, яснов[ельможного] Й[ого] м[илості] п[ана] геть[мана] теперішнього”.
** Примітка на полі: “Scil[ice] (ясна річ), цнота”.
*** Батьківського спочинку (лат.)
**** В королівському глибокому гонорі (лат.)
***** Обидва епіграфи латинською мовою. Документація другого: C. Claudiani Laus Serenae, V. 34 35.
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Òâîþ ïðåäê³â âèñîêèõ
öíîòó íàëèâàëà.
Òàê, òè áàòüê³âñüêó
öíîòó â ñîá³ çíàºø,
â ñîá³ áàòüêà ìàºø.
Í³áè ó áàòüêó,
Äîáðå òîæ âèõîâàííÿ
äî õâàëüíèõ çàïðàâà
Öíîò. ª òå, â³ðþ,
òâîº¿ ïðè÷èíà
îï³êè-áî ñëàâà
Ã³äíîñò³, òèõ ³ç
Âèïóñòèòü, êîòð³ â öíîò³
çíà÷í³é ñëèíóòü.
äàºòüñÿ îçäîáí³ø.
Ãîíîð îòàì-òî
Çâè÷à¿ çäîáëÿòü
øëÿõåòí³ ó ïðîá³.
×àñòî â í³ê÷åìíèõ
áóâà íåøëÿõåòíà
â íåã³äí³ì  ïîãàíà.
Ã³äí³ñòü øëÿõåòñòâà,
Ãîíîð, øëÿõåòñòâî
íà òèõ ³äå ëåòíî
ïîõâàëà º äàíà.
Ñïðàâä³, êîìó òà
Áóäå øëÿõåòíèõ
öíîò ñïðàâæíÿ ïðîáà,
ñàì ìóæ, ÿê îçäîáà.
Ã³äíîñòÿì ñòàíå
Òðåáà çëàäíàòè
äî õâàëüíèõ ñïðàâ ë³òà
Þí³, õòî ã³äíî
âëàäàòè ãîíîðîì
øëÿõåòíèõ º çâèòà
Çìèñëèâ. Äàðåìíà ïðåäê³â
Ñëàâà ó íåá³,
õòî íå ³äå òîðîì
³ çáî÷èòü ðîáîòó.
Âëàñíèõ äîñÿãíåíü
Ñëàâó çàñòàòè 
íå º ñóòí³ñòü öíîòè.
Ìóçî, ïîâ³äàé
ë³ò êâ³òíó çàñòàâó
äå âîëîñ ë³ëîâèé
Öüîãî ÃÅÒÜÌÀÍÀ,
Ïåñòèâ, çºäíàâ ÷èì
áåçñìåðòíóþ ñëàâó,
ââ³éøîâøè ïåðëîâèé,
ßê â ñòðóã ï³ä÷àñòâà139
Ïîëüñüêîãî ñòàâøè
Éîâèøà ïðåñòîëó
òåïåð ãåòüìàí â ïîë³.
Â³í Ãàí³ìåäîì140 ,
óçäð³â çíàìåíèòèé?
Çìèëèâñü, ÷è òåáå, Âîæäå,
Òè æ áî êâ³òó÷èé
â Ïàðíàñ³ áóâ141 , çíàòè,
Ì³íåðâè ïîêðèòòÿ,
Ëàâðîì â ñåáå-áî ïåñòèâ
À çà ë³ò ïåùîòîþ
éøëà æàë³ñíà ñòðàòà142 .
òè áóâ, íàãîðîäà
Ñàì ñîá³ ñëàâà
Íàä Êàñòàë³éñüê³143 ,
äå áàâèâñÿ, âîäè.
Êè¿âñüêèé ç æèâî¿ ñêåë³
Ïàðíàñ áóâ ñêóâàâñÿ,
ñåáå ñòðóíè äçâîíîì144 ,
À ïðè ìóçàõ áàâèâ
Â ì³ñÿ÷í³é äå êîëèñö³
ïðîðîñëèé óçÿâñÿ
³ç ïðàöü. Öèòåðîíè
Ðîçóì áóâ Ôåáà
Ïîò³ì ëÿõåéñüê³
ïðîì³ðèâ Ïåãàñîì145 ,
ïîñòàâøè â ò³ì ðàç³.
Îáðàçîì ìóäðèì
Ïåðñüêèõ äîðîæ÷èé ãàç³â
óì º ñêèïòðîâëàäíèé,
òà é ùàñòÿì íàä³ëèòü
Ã³äí³ñòþ ñïåðøó
² äî áåçñìåðòÿ
äîðîãà ç òèì ëàäíà,
à ìóäð³ñòü ïðè ä³ë³.
Ë³òà â³äõîäÿòü,
Òàê ïðèºäíàâ
òè äî â³÷íîñò³ ë³òà,
íàóêàì ðîñòèòè** 146 .
Êâ³ò þíèé äàâøè

* Гази – тканина флер.
** Примітка на полі: “Освітній аудитор за р[ектора] п[ана] Ясинського, родового знаку Сас.” (лат.)
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Ãèíóòü äîáðà çíèêîì³;
òå º çàâøå òðèâàº,
íà ìóäðîñò³ öíîòà,
Ùî çàêëàäàº
Ì÷àòü â³êè â ãð³á, ³ç â³êîì
óñå â³äïëèâàº
Ùî äîáðîì º, à ìóäð³ñòü
(òî ñêàðá âàðòí³ø çëîòà)
áåçïå÷íî ñì³ºòüñÿ,
²ç óïàäêó â³êó
²íøà íàä³ÿ
â ìîðÿõ çàõëèíåòüñÿ.
Á³ã ë³ò ÿ äàëüøèõ áà÷ó:
òè ïðè äâîð³ º147,
ìîíàðõà ïîëüñüêîãî,
Ñëóæèø ó ïîêîÿõ
Ó Êàçèìèðà,
â ïîøàí³ ÿñí³ºø
Â Ïîëüù³, â Êîðîí³,
äå ïîâåí îòîãî
Ôàâîðó áóâ òè,
òàêå äîñÿãíóâøè:
í³ â ìàê íå â³ä÷óâøè.
Íåõîò³ â íüîãî
Çëîòíèé â³íåöü, øèøàê-áî
çàë³çíèé êðèâ ñêðîí³
Êîðîë³âñüê³¿,
÷àñ ìèëèé ÷è áîþ
â ùàñëèâîìó ëîí³,
Áàâèâ âàæêèé áóâ â Ïàíà,
Í³ñ ñì³ëî â ð³çí³
âîãí³ ãðóäè ñâî¿148 .
Áóâøè Åíåÿ
Àõàòîì òè íîâèì149 ,
150
Ëåò³óì ñëàâè
øóêàâ áóâ ³çíîâó.
ç ìîíàðøîãî äâîðó
Ùàñòÿ ñêàðáíèöÿ
Àìô³òåàòðîì
ìåòêî¿ ìóäðîòè,
Â í³é áàãàò³ çàñëóãàì
âèõîäÿòü ãîíîðè,
ïðàâà, ñòàòêè ïîò³ì.
Íàäàí³ äîáðà,
Îòîæ ñêàðáíèöÿ
é òâî¿ ñâ³òë³ öíîòè
² ï³ä÷àøøÿ ãîíîð
äàëè òîá³ çëîòèé .
ðóêà òâîÿ ÷àðè151
Ç çëîòíî¿ òîæ óìèëàñü
Ã³äíà êîðîë³âñüê³
çãàñèòè áàæàííÿ.
Ñëàâà, ùî º áåçñìåðòíà,
ñîëîäøà íåêòàð³â
Â çëîò³ ï³íèòüñÿ
â³äòàê ñòðóìåíÿìè.
Ðóêè â³ä ÷àðè
ïðîñòÿã äî áóëàâè,
Ìàðñ âèð³ñ êðèâàâèé.
²ç Ãàí³ìåäà
×àñòî ïðè ïîëóäíåâ³é
ãîíîðí³é ÿñíîò³
Ó ìëó ïðîñòóïíó
öíîòè áëèñê çàõîäèòü.
ÿñí³é çâèê ñêðîìíîò³
Äóìíèé Ãîíîð, ùî øêîäèòü
Ç³ ñò³ëüö³â íà ëîáà
íåâèíí³ñòü çâîäèòü.
¥âàëò ÷àñòî ÷èíèòü
óðîäæåííþ Ã³äí³ñòü,
Âäàðèòü ñóìë³ííÿ 
ñïðèÿ éìåííþ, ñë³äíî.
íå òêíóëàñÿ ãîðäà
Òâîãî ñåðöÿ, î ÂÎÆÄÞ,
Äóìêà òà, êîòðà
ç ôîðòóíîþ áðàòîì,
Íå ïîñòàëà â ïîðîç³
óáîãèõ ïîãîðäà,
â òîá³ íå òðàòèòü.
Ì³ñöÿ ëàñêàâ³ñòü
Îòî ïàí, êîòðèé
ïðè âëàä³ ì³ðêóº:
Íà÷åáòî ñâ³òó,
ñîá³ âåëèòü âñóº.
áóâà, â³äá³ãàþòü,
Ãîíîðè ç òîãî,
Ç ãîíîð³â, â êîòðèõ
ïîãîðäà ñòîðîíèòü.
Â õ³ò³-áî ïîæàäí³
íå ðàç îìèëÿþòü,
ñàìà ñëàâà é ãîíèòü.
Íàá³ãè ñëàâè
Ãîíîð íà êîãî
´âàëòîâíî íàõîäèòü,
ó ï³ääàíèõ ðîäèòü.
Â³ðí³ñòü ç ëþáîâþ
* Примітка на полі: “Підчашим чернігівським учинений од короля Казимира”.
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Ãîëîñè âñ³ çã³äëèâ³
òâî¿é âï³ðí³é âîë³,
Â â³éñüêó óðÿä, áóëàâó
äàâàëè ïî-ïðàâó,
äî çëîòà íåâîë³
Ïðèíåâîëåíà ñïðàâä³
Òà ðóêà, àëå óìèñë
áóâ òâ³é âåëè÷àâèé.
÷åðåç ìå÷ ³ ñòð³ëè 
Çì³ÿ íå ñòåðïèòü
Â³ëüíî¿ ñëàâè
â òð³óìñ³ ñõîò³ëîñü.
Ìóæíÿ ä³ëüí³ñòü ³ ä³ëüíèé
º óì, äå âîþþòü,
íå âàæêî êîðîíè,
Òàì íà çâèòÿæí³
Ìóäð³ñòü ³ ä³ëüí³ñòü
â òîá³ êîðîëþþòü.
ïîòðàïëÿòü ñòîðîíè .
Â ïîëîí Áåññàðàáñüê³
Ïîêè æ ó ëàâðè
ââ³í÷àº Áåëëîíà,
âñëàâëÿ Àìô³îíà152 .
Õàé òâî¿õ öíîò çâóê

“ЧЕСНОТА – НАЙЧУДОВІША З УСІХ РЕЧЕЙ”
Ïëàòîí ó ]Ïðîòîãîð³^. Ñ. 242

Áàãàòñòâà, âëàäè,
äîñòîéíîñòè ìîæí³,
áóëàâè, êîðîíè
Ãîíîðè, òèòóë,
² ùî ëþäñüêèé ç³ð
ïðèâàáèòü ñïðîìîæíèé,
ñìóòí³ òî ïîëîíè.
Ôîðòóí, ùî õòèâ³,
Çãàñà ä³ÿìàíò
â ïðèíàä³ âñåìîæí³é
ó çîëîò³ òîíå,
É áåðèë, âîãíåì ùî
Íå çîâí³øí³ì öíîòè,
â ñîá³ ëèø â³êóþòü,
ðæà òðóäó íèöóº.
À ãëÿíåöü âñÿêèé
Õàé Ãàíã153 êîìóñü òàì
â êîðîíè ïðîëëºòüñÿ,
âçäîáëÿ ìàºì ñêðîí³,
À ëàâð çåëåíèé
Ó çëîòíèõ òîãàõ
Ã³äàñï154 çàñì³ºòüñÿ.
áëèùàòü äåñü íà òðîí³
Õàé Åë³òðåéñüê³
Ó âëàäöÿ ïåðëà,
äå áëèñê, ðæà áåðåòüñÿ.
ó Ïàêòîëÿõ òîíå,
Äî çëîòà, êîòðå
Â ïðîì³íí³ öíîòí³ì
òâîÿ ñëàâà ïðèñêà,
Ôàåòîíà áëèñêîì.
ßñí³òè áóäå
!
Ïîâàãà, ìóäð³ñòü,
æèòòÿ áåç íàãàíè
³ ñëàâà çàìîæíà 
² óðÿä, ã³äí³ñòü
×àñàì ïîòîìíèì
ä³ëà, ùî â ïîøàí³,
ö³êàâ³ñòü ñïðîìîæíà,
Ëþáîâ ó ëþäÿõ,
Ïîì³ðíå ùàñòÿ
â îäèí öóã íàäàíî.
äîáðî ïåðåìîæíå
Ëàñêàâ³ñòü, ëþäñüê³ñòü,
Òðóìà÷àòü öíîòè
òâî¿, î ÃÅÒÜÌÀÍÅ 
òðóáà íåíàñòàííî.
Ãîëîñèòü ñëàâè
Òà êóäè öå â³äíîñèø,
Ïåãàñå ïåðèñòèé,
×è ç òîáîþ äî ²íä³â
Ôåá âàáèòü îãíèñòèé
â âå÷³ðí³ì äå ÷àñ³
Íà ºäâàáí³¿ ëóêè,
Ôëåãîí ³ç Åòîíîì155 ðîæ³
ïåñòàíñüê³¿ êðàñÿòü.
â êàðåò³ ïåðëîâ³é
×è äå Ïàðàñèñ156 , âñ³âøè
* Примітка на полі: “Бессарабія – поля біля Криму”.
** Епіграф в оригіналі латинською мовою.
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Êîëîì òîïèòü âîãíèñòèì
ëüîäè Ìåîòîâ³ 
Çàá³ã õî÷å â³äïðàâèòü;
÷è çà òåìë³ âîäè
ïóñêàºø íàðîäè,
Ãàäèòàíó â äàëåê³
Ïåðà ï³äíÿòèé õ³òòþ?
Ïðè áåðåç³ ñòàòè
³ ì³ñÿöü-áî ñïàòè
×àñ, áî âæå ïîñòàâ Ãåñïåð157
Êàæå, â³ç ïðÿìóâàâøè.
Íåõàé ìóçà ñòàíå,
òâîºìó, Ãåòüìàíå,
Ïîâåëè, ïðè ïîêî¿
² äîçâîëü, õàé ²äåéñüêèì
ïëþùåì158 âàæê³ ñêðîí³
159
íà òâîºìó ëîí³.
Ïîêëàäå Êàë³îïà
À ñêîðî òè ñëàâè
ç³áºø òâåðä³ êëþçè ,
Ðîêñîëàíñüê³ ìóçè.
Âñ³ ÷îëîì-áî óäàðÿòü
Ad M. D. G. Bq; V. M. Ãîíîðîì

.

ПРИМІТКИ:
Передмову до поеми написано т. зв. макаронічною мовою: суміш латини з польщизною;
решта тексту – польською мовою із латинськими вкрапленнями. Переклад здійснено за виданням
1688 р.
1. Зоїл – давньогрецький поет, заздросник Гомера, вживається як називне ім’я.
2. Про це історичних даних нема. Відомо лишень, що дід гетьмана Федір був козацьким
полковником, брав участь у повстанні К.Косинського та С.Наливайка, за що страчений у Варшаві
поляками.
3. Сармацький світ – так поети називали Річ Посполиту, а оскільки в неї входила й Україна,
називали так часом і її, але в основному – поляків.
4. Гелікон – гора в Греції, де жили музи, поетичний образ наук та культурного осередку.
5. Східні монархи – московські царі.
6. Питання про походження роду Мазеп від волинських князів не вивчене. Це може бути
фальшива генеалогія, що не раз у тих часах траплялося, а може, бути гербова спорідненість – тут
мають сказати своє слово геральдисти – історики, що вивчають шляхетські герби. Див. передмову.
7. Місяць – компонент герба Мазепів.
8. Троян (Траян) – (53 – 117 рр.) – римський імператор. Тут може бути обігрування з
Трояном – персонажем української мітології.
9. Кіммерійська ніч – від кіммерів, стародавніх племен, які VІІІ – VІІ ст. до н.е. населяли
Північне Причорномор’я, пізніше відтіснені скитами. Поети називали кіммерійцями татар, або ж
германські племена, які згодом посіли ту ж територію; отже, кіммерійська ніч – неволя від бусурман.
10. Клеанф – атенський філософстоїк з ІІІ ст. до н.е. Світильник тут – учення.
11. Харити – музи, загалом Харита – богиня краси.
12. Бакчисар – Бакчисарай, столиця кримського ханства.
13. Циклопи – ковалі бога вогню та ковальства Вулкана, велетні, скували блискавку Зевсу.
14. Чорні води – Чорне море, грецька назва – Евскин, Понт Евскинський.
15. Марс твій кривавий – воєнна потуга, мистецтво. Марс – бог війни.
16. Ганібал – картагенський воєноначальник, воював із Римом.
17. Пегас – мітичний крилатий кінь, жив на Парнасі, горі, де мали поселення музи.
18. Тразімена – озеро в Етрурії, де в 217 р. до н.е. Ганібал розбив римлян.
19. Йдеться про подію походу гетьмана І.Самойловича та московського війська на чолі з
В.Голіциним у 1687 р., в якому І.Мазепа брав участь.
20. Гіпербор (Гіперборей) – казкова земля, де жив вічно юний народ.
21. Військовий союз – антитурецька ліга Австрії (Священної Риської імперії), Польщі, Московії,
Венеції, Швеції.
22. Віки залізні – воєнні; в поезії бароко виступали супротивно до Золотих віків, мирних.
23. Бібліда (Бібліс) – дочка критянина Мілета, сина Аполлона, перетворена в джерело.
24. Наяди – німфи джерел, річок та озер.
25. Нерон Клавдій Тіберій – (27 – 68 рр.) – римський імператор.
26. Девкаліон – син Прометея, який з дружиною Піррою врятувався від потопу і став
родоначальником нового людського роду.
27. Алекто – одна із ериній, богиньмесниць.
28. Евменіди – еринії, богині помсти.
29. Градив – епітет Марса; Морфей – бог сновидінь.
30. Істр – Дунай; Маворс – епітет Марса; Траки – Тракія – тут Туреччина.
* Клюзи – темниця, тюрма.
** Очевидно: “При великій правителя славі, який є добродійником; переможний великим Гонором” (лат.)
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31. Кіпріда – епітет Афродіти, богині любові.
32. Гебр – головна ріка Тракії.
33. Гетицькі стріли – стріли гетів, переносно – тракійські, турецькі.
34. Беллона – богиня війни.
35. Загони лауреканські – поетична означка римського загону, в даному контексті – Священної
Римської імперії (Австрії).
36. Лелопс (Лелегес) – народ, що посідав до еллінів Грецію та Малу Азію – поетичне означення
малоазійців (турків). Троя – місто в Малій Азії, поетичне означення України.
37. Ілліум (Іллій) – епітет м. Трої.
38. Ксантові води – Ксант – епітет р. Скамандр у Малій Азії. Поблизу її гирла було місто
Ксант.
39. Картага – Картаген.
40. Сципіон Публій Молодший (бл. 185 – 129 рр. до н.е.) – римський воєначальник, який
зруйнував Картаген.
41. Паліки – мітичні близнята, сини Юпітера та німфи Талії, або ж жителі м. Паліки.
42. Йдеться про загибель від турків столиці Козацької держави – Чигирина.
43. Кам’янецьПодільський упав після облоги в 1672 р., 28 серпня.
44. Соліман – турецький султан, очолював турецьке військо.
45. Бістонський – тракійський, мусульманський; Йовиш – Зевс.
46. Канни другі – під Каннами в Італії Ганібал у 216 р. до н.е. розбив римлян.
47. Умань було здобуто в 1673 р.
48. Ніоба – дочка Тантала, дружина тебанського володаря Амфіона, мала 12 дітей, що їх
повбивали Аполлон та Артеміда. Ніоба, важко оплакуючи дітей, перетворилась у камінь.
49. Трапезунт – місто й порт у Туреччині на березі Чорного моря (Евскини).
50. Діомеда коні – цар бістонів Діомед (Тракія) годував своїх коней людським м’ясом.
51. Край Константиновий – територія колишньої Візантії.
52. Берег Індовий – порубіжжя Індії.
53. Ракузький край – слов’янська назва Австрійських земель.
54. Авзони (Авзонія) – Італія.
55. Лукул Луцій (106 – 56 рр. до н.е.) – римський полководець, відзначився у війні супроти
царя Мітрідата.
56. Мітридат – понтійський цар, воював із римлянами.
57. Каміл Марк Фурій (бл. 447 – 364 рр. до н.е.) – полководець, п’ятиразовий диктатор Риму,
прозваний “другим Ремулом”; Маріуш – Марій Гай (бл. 157 – 86 рр. до н.е.) – римський
воєначальник, семиразовий консул.
58. Цимври – кіммери. Див. Прим. 9.
59. Фаетон – син бога Сонця Геліоса; Беот (Боот) – північні країни.
60. Тантал – син Зевса, лідійський цар, покараний богами, в підземному царстві мучився від
вічного голоду.
61. Мідас (Мід) – цар Фригії в Малій Азії, мав здатність перетворювати в золото все, до чого
торкався.
62. Клото – старша з трьох парок, богиня долі.
63. Ереб – підземне царство.
64. Крес (Крез) – (595 – 546 до н.е.) – останній лідійський цар, уславився своїм багатством.
65. Сцилла – скеля, також мітична потвора, яка підстерігала мореплавців.
66. Евріп – протока між о. Евбея (Греція) та європейським материком.
67. Немезіда – богиня людської долі, уособлення кари богів.
68. Пропонтида – Мармурове море.
69. Сабушеве – власне, сабінети, плем’я в гористій області на північний схід од Риму.
70. Харон – перевізник душ у підземному царстві.
71. Елізейський сад – рай.
72. Септемтріон – очевидно, Семигород (Трансільванія).
73. Йдеться про польського короля Яна ІІІ Собеського, що правив у 1674 – 1693 рр.
74. Персей – давньогрецький герой, який убив горгону (страховище) Медузу.
75. Арктура – сузір’я Великої Ведмедиці, а ще північна країна, тут – українські землі під
турецьким пануванням.
76. Адрія – Адріятичне море.
77. Оріон – беотійський велетень, син Посейдона, ходив у блискучому одязі з мідною булавою
у руці.
78. Гектор, Агамемнон – герой Троянської війни.
79. Гадитани – місто в Іспанії (Гадес).
80. Катон Марк Порцій (234 – 149 рр. до н.е.) – римський політичний діяч, відзначався
суворістю; Лікург – атенський державний діяч та оратор. Жив у ІV ст. до н.е.
81. Коклес Горацій – римський національний герой, який захищав супроти етруської армії
Парсени свайного моста; Леонід – цар Спарти, захисник Термопіл від перського царя Ксеркса.
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82. Сатурна віки Золотії – легендарні часи в історії людства, коли не було воєн.
83. Герм – ріка в Лідії (Мала Азія).
84. Атлант – титан, що тримав на плечах небесний звід.
85. Ксеркс – перський цар у 486 – 465 рр. до н.е., здійснив похід на Грецію, який закінчився
його поразкою.
86. Ірус (Ір) – прізвисько жебрака в домі Одіссея в Ітаці.
87. Фенеллі – можливо, йдеться про Тенеса, якому віддавали шану на о. Тенед як божеству.
Його вкинули у море, яке й прибило до цього острова.
88. Протей – морське божество з о. Фарос біля Єгипту, мав здатність до метаморфоз і
віщував.
89. Кир ІІ Великий – перший цар Персидської держави в VІ ст. до н.е., загинув у битві зі
скитами, царицею яких була Томира.
90. Дарій – (522 – 486 рр. до н.е.) – перський цар.
91. Македонець – це Александр Македонський.
92. Дарданова фортеця – Троя; Дардан – родоначальник троянців; мирмилонський –
гальський.
93. Тизифона – одна з трьох ериній, богиня помсти.
94. Плутон – бог підземного царства.
95. Фрикс – мітичний персонаж, урятувався на золоторунному барані від мачухи Іно, досягши
Колхіди – так тут опинилося золоте руно, за яким рушили аргонавти на чолі з Язоном.
96. Медея – дочка колхідського володаря, допомогла Язону здобути золоте руно.
97. Геспериди – дочки Атланта, які стерегли золоті яблука вічної молодості.
98. Гіппоменес (Гіппомен) – чоловік беотянки Аталанти; обох їх Кібела перетворила на
левів.
99. Аргус – стоокий велетень, якому Юнона звеліла стерегти перетворену в корову Іо.
100. Гелиця – дочка аркадського царя Лікайна Калісто, яку покохав Зевс, Гера з ревнощів
перетворила її на ведмедицю, яку Зевс виніс на небо як сузір’я Великої Ведмедиці.
101. Річ підскарбна – підскарбій – завідувач державного скарбу, за І.Мазепи ним завідував
сам гетьман.
102. Аверн – озеро в Італії, тут Гомер начебто зійшов у підземелля.
103. Сирт зрадливий – мілина, дві затоки з мілинами на північнім узбережжі Африки між
Картагеном та Киреною (тепер Сидра і Кабес).
104. Харибда – небезпечний вир біля Сицілії, також мітична потвора, що поглинала кораблі.
105. Еол – бог вітрів.
106. Нептун – бог морів.
107. Гробштина – Пантеон, як усипальниця видатних людей.
108. Прозерпіна – богиня Підземного царства.
109. Діярбецькі – вірменські.
110. Ареський – від Аресу, синонім Марса.
111. Мінери – золоті копальні.
112. Герми... плинуть Пактолі – золотоносні ріки.
113. Кодрус – останній атенський цар; Ахілл – герой Троянської війни.
114. Лерна – озеро, ріка й болото в Арголіді, де жила багатоголова Гідра, вбита Геркулесом.
115. Тобто Запорозьких військ.
116. Гарпії – богині вихору, зображали їх крилатими потворами.
117. Тесальські кентаври – мітичні конілюди, які пробували в горах Тесалії.
118. Тигран – (396 – 50 чи 55 рр. до н.е.) – цар Вірменії, переможений Лукулом та Помпеєм.
119. Коттій – лігурійський цар, сучасник і приятель римського імператора Августа.
120. Мінерва – богиня мудрості, так само й Паллас (Паллада), яка згадується далі.
121. Мнемозина – богиня пам’яті.
122. Тритони – синонім Атени (Паллади, Мінерви), богині мудрості.
123. Еліс – Елізей. Див. прим. 71.
124. Атропо – одна із парок, богинь долі, урізувала нитку життя.
125. Сигизмунд ІІ Август – правив у 1548 – 1572 рр. – польський король; Сигизмунд ІІІ
правив у 1587 – 1636 рр.
126. Твого діда – Див. прим. 2.
127. Орфей – легендарний співак та поет, його спів заворожував усе живе; Прозерпіна –
богиня підземного світу.
128. Еврідіка – дружина Орфея, померла від укусу змії; Орфей спустився за нею в підземне
царство, але не зумів її вивести.
129. Мавзоль – перський цар, якому в ІV ст. до н.е. дружина спорудила гробівця, який відтоді
називався Мавзолеєм.
130. Лібитина – богиня смерті, мертвих і поховань.
131. Фенікс – мітичний птах, що згоряв і відроджувався зі свого попелу.
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132. Камени – музи.
133. Акезин – ріка в Італії.
134. Меотицькі льоди – замерзле Азовське море.
135. Ліда – країна Лідія.
136. Рука Владислава – польського короля Владислава Третього, правив у 1434 – 1444 рр.,
загинув у битві під Варною.
137. Гіярб – король Гетулії.
138. Люцина – одне з наймень Юнони, верховної римської богині, дружини Юпітера.
139. Струг підчаства – тобто корабель чину підчашого чернігівського І.Мазепи. Спершу цього
чина носив батько гетьмана Степан Адам у 1662 – 1665 рр., а після його смерті перейняв Іван.
140. Ганімед – служкавиночерпець у Зевса. Тут обігрується: підчаший – виночерпець.
Насправді І.Мазепа був покойовим польського короля Яна Казимира – з 1662 р., відколи був
посланий до Варшави з листами від гетьмана І.Виговського.
141. Тобто на той час І.Мазепа навчався в класі поетики Київської академії.
142. Очевидно, йдеться про смерть батька І.Мазепи в 1665 р., відтоді майбутній гетьман
почав жити самостійно.
143. Тобто вчився далі у Варшавському єзуїтському колегіумі. Кастальські води – струмок
Касталь біля підніжжя Парнасу.
144. Свідчення, що навчаючись у класі поетики Київської академії, Мазепа не тільки писав
вірші, але й грав на музичному інструменті.
145. Свідчення, що І.Мазепа продовжив навчання в Польщі.
146. Вартісне подання: І.Мазепа міг навчатись у В.Ясинського, який став професором Київської
академії в 1661 р., але ректором тоді ще не був – став ним у 1665 р. Отож постає питання: чи не
повернувся І.Мазепа до навчання в 1665 р., а вже потому ректор В.Ясинський послав здібного
студента навчатися за кордон? Про те, що В.Ясинський посилав на навчання за кордоном, є
документ: скарга вчителів академії на В.Ясинського (“Тисяча років української суспільно
політичної думки”. – Т. ІІІ. – Кн. 2. – К., 2001).
147. При дворі польського короля І.Мазепа був у 1662 – 1663 рр., а в кінці 1663 р. з військом
Яна Казимира прибув до Білої Церкви. Батько тоді хворів, і він відпросився із служби.
148. І.Мазепа в Яна Казимира виконував дипломатичні доручення.
149. Ахат був приятелем Енея.
150. Летіум слави – вершина слави. Від Летії, провінції з центром у Римі і сам Рим.
151. Поетичне обігрування: підчаший збагатився від чари.
152. Амфіон – давньогрецький музика.
153. Ганг – ріка в Індії.
154. Гідасп – грецька назва р. Джемам із п’ятиріччя Панджабу.
155. Флегон із Етоном – коні у сонячній колісниці.
156. Парасис – вершник на перегонах.
157. Геспер – бог вечірньої зорі.
158. Ідейський плющ – прикраса богів. Іди – гори в Греції, одна з них – Олімп.
159. Каліопа – найстарша з муз, покровителька епічної поезії та науки.
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ВІРШОВАНА ХРОНІКА (1682 Р.) ПРО ПОХІД НА
СІВЕРЩИНУ КОРОЛЯ ЯНА=КАЗИМИРА У 1663=1664 рр.
Нині навіть із шкільних підручників відомо про похід військ Речі Посполитої
на Лівобічну Гетьманщину у 16631664 рр. Метою цього походу було відновлення
на цих землях влади Речі Посполитої, після чого планувалося вдарити на Москву.
Однак поза кількома рядками з підручника маємо тільки уривчасті відомості про
ці трагічні і водночас героїчні події історії України, які особливо стосуються
Чернігівщини. Причина такого явища лежить на поверхні: в радянські часи період
Руїни був фактично під забороною для дослідників, а ситуація у дореволюційній
історіографії була ненабагато кращою. Тому варто хоча б стисло змалювати
основну канву подій тих часів.
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Отже, влітку 1663 р. у Львові король Ян Казимир (панував у 16481668 рр.)
остаточно ухвалив план походу. Планувалося завдати рішучої поразки
супротивнику у генеральній битві і розвивати наступ у напрямку на Москву, як це
свого часу здійснив королевич Владислав, брат ЯнаКазимира, в роки "Смути".
Ставши королем (Владислав ІV), успішно виконав першу половину цього плану в
ході Смоленської війни 16321634 рр.
Коронне військо було поділено на чотири самостійні корпуси (короля Яна
Казимира, великого гетьмана коронного Станіслава "Ревери" Потоцького, Стефана
Чарнецького (руський воєвода у 16571664, польний гетьман коронний у 1665 р.)
і Яна Собеського (хорунжий коронний у 16561665 рр., гетьман польний коронний
у 16661668 рр., гетьман великий коронний у 16681674 рр., король Речі Посполитої
у 16741696 рр.). Мали діяти також війська Великого князівства Литовського,
Кримського ханства і Правобічної Гетьманщини, яка була автономною частиною
Речі Посполитої і гетьманом якої був тоді Павло Тетеря. Щоправда, гетьман
Потоцький був уже тяжкохворим і фактично командував його частиною війська
Станіслав Яблоновський (обозний коронний у 16611664 рр., гетьман польний
коронний у 16761682 рр., гетьман великий коронний у 16821702 рр.). У середині
серпня похід почався виступом короля зі Львова у напрямку Тернополя. Невдовзі
вибухнув бунт серед іноземних частин війська Речі Посполитої, який було
придушено (тоді повісили 80 керівників бунту), після чого армія продовжила
марш через Шаргород на Білу Церкву, до якої прибула 18.10. 1663 р. Після
переправи під Ржищевом на початку листопада 1663 р. польські війська оволоділи
Воронковим на лівому боці Дніпра і стали під Борисполем та Гоголевим, де чекали
на підхід литовських і татарських військ (козаки діяли південніше). Після
22.11.1663 р. впав Остер, де було влаштовано штабквартиру короля (там начебто
збудували палац для нього), де війська затрималися на довший відпочинок, тим
більше, що відчувався брак провіанту і стояли сильні холоди. Оскільки литовці
запізнювались, король вирішив продовжити похід вздовж Десни в напрямку
НовгородаСіверського. Особливо сильний опір поляки зустріли у Салтиковій
Дівиці, де тільки ціною великих зусиль корпусу Потоцького і Яблоновського
вдалося захопити місцевий замок на початку січня 1664 р. (1). При цьому загинуло
чимало місцевих жителів. Приблизно така ж картина була під Глуховом. Там
засів гарнізон під командуванням київського полковника Василя Дворецького і
успішно відбивав штурми корпусів Чарнецького, Потоцького і Собеського до 9.02.
1664 р. Відступивши зпід Глухова, король повів свої війська на Сівськ. Під
Воронцем відбулися перші сутички з московськими військами Г.Ромодановського,
після чого (8.03.1664 р.) Ян Казимир вирішив призупинити похід. Його війська
мали стати в районі Остер  Сосниця, а литовські під Стародубом і Трубчевськом,
щоб продовжити війну влітку 1664 р. Чарнецький провів 13.03.1664 р. військову
нараду у Сосниці і вирішив повернутися на Правобережжя у зв'язку із загрозою
антипольського повстання. Однак воно таки вибухло, хоч і зазнало поразки. Проте
уряду Речі Посполитої довелося забути про новий похід на Лівобічну Гетьманщину.
Був скинутий повстанцями і Тетеря, на місце якого було згодом обрано Петра
Дорошенка, який прагнув орієнтуватися не на Польщу, як його попередник, а на
Туреччину.
Звичайно, простіше було б відіслати читача до повноцінного монографічного
дослідження, присвяченого історії походу, але такого немає ще ні в українській, ні
в польській історіографії. В його очікуванні варто особливу увагу звернути на
уведення до наукового обігу історичних джерел, без котрих відтворення подій
далекого минулого буде неповним. Одним з таких джерел є анонімний твір,
створений у 1682 р. Його ми виявили у польських архівосховищах ще у 1978 р. і
умовно назвали "Віршованою хронікою" (далі  ВХ). Це значна за обсягом
віршована поема, створена явно під впливом "Громадянської війни" класика
польської літератури та історіографії Самуеля Твардовського (повна версія даного
твору була видрукувана у Каліші у 1681 р.). ВХ містить у собі опис подій 1648
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1681 рр., хоча її автор робив часом глибші історичні екскурси. Цей твір нами
поступово уводиться до наукового обігу і при цьому вдалося окреслити в загальних
рисах особу незнаного автора. Він був жителем Поділля, шляхтичем. У перспективі
можна буде встановити навіть його ім'я, оскільки він говорить про себе як активного
учасника ряду подій середини  другої половини ХVІІ ст. на території Речі
Посполитої, насамперед на Поділлі. Брав незнаний автор участь у битвах під
Берестечком (1651), Опочном (1655), воюючи, зокрема, під прапорами коронного
гетьмана Станіслава Лянцкоронського, боронив і Краків від шведів у складі війська
Стефана Чарнецького і т. д. Загальна історична концепція автора ВХ, його ставлення
до національновизвольного руху українського народу, характерні риси його
творчої манери як талановитого поета нами вже були висвітлені раніше (2), тому
тут не будемо на цьому детально зупинятися. Нагадаємо тільки, що він описує
козаківповстанців як слуг диявола на противагу польським карателям, роблячи
незначний виняток хіба що для Івана Сірка та декого з інших козацьких вождів,
оскільки вони успішно громили ординців. І то автор ВХ із злорадством пише про
поразку Сірка від поляків під Сараджиним лісом. До кримських же татар та
ногайців ставлення однозначно негативне, він називає їх навіть "пекельними
вовками". Автор є глибоко релігійною людиною, ревним католиком. Усі важливі
сюжети свого твору він завершує своєрідним рефреном: закликом до Бога
помилувати живих і мертвих, невільників, гребців на турецьких галерах, а водночас
про покарання козаків, яких він називає казуками. (Тут гра слів: казука в
українській мові це і гадюка, і шкідливе робацтво, комахи). Хмельницького він,
звичайно, величає Хмелем, алегорично пов'язує це прізвище та прізвисько з
рослиною хмелем, у зелені якої ховаються "казуки" на чолі зі своїми полковниками
та сотниками; пише про паріння "хмелевим листом, але не в медовій ситі" польських
голів як от під час Дрижипільської битви тощо. Улюбленим прийомом автора ВХ
є обігрування імен, прізвищ, топонімів. Це яскраво виявилося в описі ним взяття
Салтикової Дівиці (нині  село Куликівського рну Чернігівської обл.). Бунтівниче
містечко постає під пером автора як красива дівиця, яка виявилась зрадливою і
віддалася не своєму начебто законному володарю, а Брюховецькому (мається на
увазі гетьман Лівобічної Гетьманщини Іван Брюховецький). Звичайно, треба
усвідомлювати, що тут і в інших місцях ВХ автор постає як відвертий ворог
українських повстанців і навіть не усвідомлює того, що його співвітчизники діяли
в Україні як загарбники і колонізатори.
Обмежимося тут публікацією відповідного уривка з цінного джерела до її історії
 "Віршованої хроніки" (1682). Дане джерело ще ніколи не використовувалося
при вивченні походу 16631664 рр. Уривок, який наводиться нижче, продовжує
собою поступову розшифровку та публікацію нами твору. Справа в тому, що значна
частина пам'ятки писана досить нерозбірливо, тут є чимало різних дефектів та
поправок, а крім того, мова ВХ відрізняється алегоричністю, багатством натяків, її
автор вживає чимало архаїзмів або ж діалектизмів, тяжіє до гри слів. Нерідко він
лише натякає на якісь події та ситуації, як от при описі поведінки учасника походу
 Яна Миколая Пражмовського, коронного канцлера (16581666), який був
одночасно краківським каноніком (16491666), а пізніше (16661673) 
гнезненським архієпископом (арцибіскупом). Правильне прочитання й розуміння
тексту забирає багато часу. До того ж сучасна ситуація в Україні, насамперед брак
коштів на значні археографічні видання, змушує уводити до наукового обсягу ВХ
невеликими фрагментами, поступово. На сьогодні нами вже видані частини цієї
хроніки з описом подій Національновизвольної війни українського народу 1648
1658 рр., початку Руїни, також поеми про Івана Сірка та полювання на Поділлі,
котрі були включені до складу ВХ (3).
Попри всю ворожість невідомого автора до українського народу, він навів у своєму
творі чимало важливих фактів з історії Національновизвольної війни українського
народу, причому (і це особливо цінне!) наводить унікальні дані про хід боїв, біографії
видатних діячів Української держави  Гетьманщини. ВХ є для нас цінним, навіть
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унікальним джерелом. Хоча автор добре знав і активно використовував Святе Письмо,
хроніки О. Гваньїні та М. Кромера тощо, в основі його розповіді лежать переважно
особисті враження, свідчення очевидців. Хоча його опис цих подій є досить лаконічним,
але у ньому знаходимо ряд оригінальних звісток. Насамперед, він приділяє увагу
діяльності антикоролівської конфедерації 16621663 рр. на чолі з коронним маршалком
Єжі Любомирським. Цей конфлікт було вирішено на підставі компромісу, і
22.07.1663 р. конфедерація припинила своє існування. Через свою участь у
конфедерації Любомирський, хоч і був формально командувачем армії (великий
гетьман коронний Потоцький був при смерті), не брав участі у поході ЯнаКазимира
на Україну. Це викликало певну напругу у війську, бо воно неприязно ставилось до
С. Чарнецького, який замінив Любомирського на посаді командувача. (4). ВХ уточнює,
що важливі події сталися тоді в Ярмолинцях, що в них був замішаний молдаванин
Чарнота (чи не родич відомого сподвижника Богдана Хмельницького?). Автор вказує
також на невдоволення поляків пізнім прибуттям литовського війська, московські
інтриги, внаслідок яких хан МухамедГірей ІV особисто не виступив у похід і надав
ЯнаКазимиру тільки частину своєї орди. У ВХ наголошується на провідній ролі у
цих інтригах сумнозвісного Шеремета  московського воєначальника Шереметьєва,
який програв битви під Чудновим та Любаром і опинився у кримському полоні.
Автор ВХ подає також оригінальну версію про привід виступу І. Виговського проти
Речі Посполитої, уточнює місце розстрілу колишнього гетьмана: Ольховець
(Вільховець); виводить прізвище знаменитого полковника Івана Богуна від річки
Бог, тобто від Південного Бугу (ця версія, між іншим, була популярна в народі, і її
наводив у одному з своїх листів до Д. Яворницького видатний український актор
П. Саксаганський). Унікальним є свідчення про іронічний жарт Богуна, який закликав
українських дітей запам'ятати короля Яна Казимира по його довгому носі, причому
тут автор передає і звучання української мови Богуна (арк. 134 зв.). Він називає також
імена незнаних козацьких ватажків, як от Червонобашта (Червонбашта) і Бугай.
Останній був блискучим знавцем доріг у Московії, що дозволило йому вивести з
лісових нетрів польське військо після наскоку на Карачев. Цей наскок був дуже
успішним і так налякав царя Олексія, що той начебто втік до Білого озера (тут явно
йдеться про м. Білозерськ на березі Білого озера в суч. Вологодській області Російської
Федерації). До речі, за свідченням автора ВХ, у нетрях між Карачевом та Шкловом,
тобто у лісах Брянщини та Смоленщини, польським військам зустрілися первісні
люди!
Автор ВХ переказує і деякі епізоди, котрі мають символічне значення. Так, під
Коропом при огляданні взятих трофеїв, у т.ч. захопленої худоби, підканцлер
Пражмовський підняв хвіст однієї з тварин, що було сприйнято як натяк на
майбутній провал походу і відступ короля з Сіверщини. ВХ містить у собі цілий
ряд важливих деталей, які стосуються походу 16631664 рр., наприклад, про участь
у ньому при боці короля представників Франції, про такі міста й села Сіверщини,
як от: Басань, Березна, Карачев, Кобижча, Козелець, Короп, НовгородСіверський,
Остер, Сівськ, Сосниця, особливо про героїчну оборону Салтикової Дівиці та
Глухова. Насамкінець слід вказати на досить послідовне вживання автором ВХ
термінів "Україна", "українці", хоча паралельно автором вживається й термін
"русь", "русини". З особливим інтересом читаються в тексті окремі українські
слова або вирази, що їх цитує автор ВХ, як от: "біда"," грудка" (шмат засохлої
землі), "тямте" (від "тямити") тощо.
Думаємо, вищенаведеного достатньо, щоб переконати читача у значній цінності
ВХ і як історичного джерела, і як літературного твору, тому звертаємо його увагу
безпосередньо на фрагмент пам'ятки, який наводиться нижче і в польському
оригіналі, і в нашому перекладі українською. Текст, набраний жирним шрифтом,
означає заголовок, який писався на кожній сторінці ВХ угорі. Підкреслення нами
деяких слів означає, що у польському тексті оригіналу навпроти них на маргінесах
стоїть "ліхтарик". Окремі слова, що їх не вдалося прочитати, позначаються нами
таким чином: (…)*.
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***
//(арк. 134) До Москви року 1663 король Казимир йде, і в Україну (проти) бунтівників.
A так, коли (король) постійно бився з Москвою і бунтівниками,
І протягом так багатьох років кров лилася кривавими битвами,
Король вирішив насамперед виступити проти Москви всією силою і потугою,
Maючи обіцянку хана, також частину козаків, які зволікали (?).
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А щоб це здійснити і своє відшукати, він вирушив своєю
Власною персоною, не шкодуючи життя, щоб почати криваву спробу
І звідси він попрямував просто до славного Бару.
A цього разу Teтеря гетьманував над козацьким людом,
Tоді як Чарнецький вислизнув зі своєю дивізією
Під Tернопіль, туди ж коронний гетьман брався з важкою зброєю.
Чужоземне військо, хоч і не все, приборкане королем
Завдяки Чарнецькому під час колишньої ліги, але воно нарікало,
Що ті, котрі були в (антикоролівській) конфедерації, були краще задовільнені.
Роздратовані цим, вони обурилися на Чарнецького,
Кинувшись до мушкетів, пік, аж він мусив відступити,
Бо Чарнецький боявся, щоб (…)* не хотіли громити (?).
З ними під Ярмолинці прийшов молдаванин, званий Чарнотою,
Насамперед він вчинив чорно у збіжжях, також у задумах.
Стосуючись до своєї волі, вони хотіли відремонтувати фортецю,
Влізши до замку, i вже мали боронитися королеві.
Aлe бачачи, що Чарнецький з усім військом поспішив,
А король вслід за ним у (військовому) ладі рушив і їх не потішив(?).
Чарнота з деякими старшими зрадив їх,
Щo iншого з королем, з Чарнецьким, а тут готовий до усобиці.
Ставши на голому горбі під лісом при воді живій,
Вони схилили прапори, жебраючи у короля милостивої ласки.
Були прийняті до милості своїм кшталтом, оточені довкола військом,
Mусили видати винних зпоміж себе, приречених на смерть.
Тоді стоячи, король три дні відпочивав i відвідував набоженства,
Aле той, хто мав від війська шкоди, своє отримав прокляття.
Oто звідти король пішов туди, де був Виговський, до його староства,
З усім військом; там король був прийнятий вже Виговським.
Але тому, що двір був незичливий (Виговському), не задовольнився його прагненням
(служити),
Король же, будучи мужньої вдачі, вирушав якнайшвидше в Україну.
Поглянь, як двір вчинив собі жарт з банкету Виговського,
A той і без того був засмучений, бо не мав запорозького гетьманства,
Яке король віддав з певним респектом Тетері.
Одно до другого влізло йому (..)* , що інше тоді (він задумав),
Однак король, ще не знаючи ні про які його плани,
Прийшов до Брацлава, a там козацтво стоїть у купі.
Вони вдячно приймають короля, обдаровують, виявляють (свою) приязнь,
З ним на війну збираються і вважай шлях прокладають.//(арк. 134 зв.)
Року 1663 король на Москву йде, в Україну.
Між іншими був полковник Богун, прозваний від річки Бог,
Kотрий до короля прибув з козацтвом на воєнні ліки
Проти Москви; сповнений козацької фантазії високих гордощів,
Їдучи поблизу короля, кричав до поспольства, натовпу дітей,
Проїжджаючи через міста й села: "Діти, діти українські! Пана свого
Koроля, тямте по носі великому, милостивого!".
Хоч король і ляхи сприйняли це за жарт, але ж (король) свиснув носом;
З Богом і з королем обережно починай жарт, карт і костей жеребом.
Коли цей Богун за цей ніс, як почуєш нижче, надто зашкодив,
Не шануючи пана й себе, зрадливо закадив.
Koзаче, шануй Господа Бога, коли Він добрий, будь же ти собі
Незмінним щодо Господа Бога у своїй зичливій пробі.
Мав же панську ласку за свої минулі собачі укуси, безчестя,
Принаймні цього разу було б віддячити за це з своєї охоти.
Коли ж доручив король респектом Києва всіляких бунтів
Teтері, щоб проти Москви мав око у великих справах,
Бився (Тетеря) тоді не раз з козацтвом та лехами i
Не тільки за московський Київ, aлe i з ордами.
Де міг з королем і поляками, будучи однодумцем,
Рвав і докучав московитам i де знав, бив удвох (?).
Коли почалися бунти, був у цьому обережний,
Йому був приданий Маховський зі своїми військами грізний,
Бo цей схопив Виговського з наказу королівського,
Коли вдарив по столу, то ножиці відізвалися (…)* свого.
Начебто Виговський, не йдучи за королем за Дніпро, зраду
Maв затівати з козацтвом з цього боку Дніпра нa всяку усобицю,
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Прагнучи то вчинити, що потім швидко вчинив Дорош,
Своїм протектором взяти турка, кожен знає про це.
Однак Маховський тихо і швидко відправив його на той світ,
А чи слушно, Бог краще знає, бо (стратив) без суду, права, не як брата.
Цей же Маховський, здавна у війську короля заслужений,
Нагрів Сірка і його козацтво з ордами, надщербивши
Під Сараджиним лісом так, aж той уночі ледве дав собі раду,
Втік у дикі поля чи на Запорожжя задля усобиць.
Тоді король минув Київ, бо треба було там упріти,
До того ж хан з ордами мав бути (?) i вся литва
Мала прибути з своїм вождем, як і вся прийшла організовано.
Але хан з ордою через Шеремета, який сидів у неволі,
Хоч його (Шеремета) не хотів викуповувати з неволі московський цар i заборонив це чинити
з свого гніву,
Бо той йому війська втратив під Чудновим,
То той, прагнучи здобути царську милість, по волі Москви
Підмовив хана великими дарами і обіцянками.
І хан, взявши гроші (?), давши слово, підвів таким чином:
Дo короля не йшов з потугою, принаймні тільки частину орди послав.
На що поклався король i (хотів залучити) його кінноту до спільних дій.
Однак король вже мав менше кінноти, покладаючись на піхоту,
У котрої, чим далі йшли в похід, тим швидше занепадав дух //(арк. 135)
Року 1663 польський король йде через Україну до Москви.
Король сходу переправився через Дніпро під самим Ржищевим,
Пустивши польські й козацькі загони на лови.
Aж далі й орда з ханського місця прибула,
Але тільки її частина, не так, як того було треба.
Oднак було велике військо, всього на сто тисяч,
Було й більше війська, якщо порахувати все;
Був гнезненський арцибіскуп, багато панів.
Однак потім (…)* рятував цього, коли веслував (?) несміливо
На килимі, тонкою кригою Дніпровою, смерть оку з страхом,
Коли жовніри (…)*, біжучи слідом, трясли льодовим покровом*.
Там же і князі Михайло Вишневецький, Димитр, Костянтин,
Багато князів, було дуже багато панів коронних і литовських,
Хто з чим і хто як міг, йшов до короля,
Тільки маршалок Любомирський не йшов, гнівним будучи у своїй мові,
Звідти хитрощі від двору (короля) щодо образу вождя мальованого,
Підкинутий пасквіль (?) показав, а при ньому дрижачого зайця.
Але навзаєм від двору маршалка, також і гетьмана,
Через пасквіль (?) короля і Пражмовського торкнулась догана:
Коли під Коропом було взяте царське стадо, крім іншої здобичі,
Король дивився на це, начебто з Пражмовським рахував це стадо.
Kaнцлер, на знак того, що це стадо добре, підніс хвоста,
Наче рекомендував королеві (інший пасквіль (?) друга сторона підкинула),
Показуючи своїм пальцем, зазираючи оком,
Через це потім, іншого року, прийшло до злого.
Московський цар, чуючи і знаючи про королівське рушення,
Хоч і не посполите, але з кварцяних, повітових зібрання,
Про орду й козаків, там же і все литовське військо,
А тaке велике добровільне зібрання панів, це не жарт.
Бо і з чужої землі були іноземні панята,
Як от із Франції прибули для споглядання справ, й інші у цей час.
Порадившись, бо не міг і не мав на цей випадок потуги,
Цар засумнівався чи зможе витримати, думаючи, що буде затримка,
Наказав поставити свої війська по містах, фортецях і городах
При артилерії i вогнепальній зброї в своїх бородах,
Конфіденційно повідомляючи військовим, що так він утримає Україну,
Русь і Задніпря, котрі звично, за щастям йдучи, підіймає,
А королівську потугу зменшить довгим затягуванням війни;
Взагалі там перебувати, шкодити, перш ніж буде фореллю (?),
А у власній московській землі король перетворився б у в'юна,
І тут, перед обличчям згромаджених московських військ злякався б,
І дійсно близько до цього було, якби не милість Божа.
Однак знай, вояче, що ця річ i лехів навчила
Проти турків так воювати, але це до оборони
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Tільки служить i тo, коли не маєш способу з іншого боку.
Бо вже такий тільки своїх (…)* цілість бачить
I (?) своє, a не овець своїх бідних, що так керує. (арк. 135 зв.)
Року 1663 польський король Казимир воює проти Москви.
Правда, що річ добра й хвальна, коли цілі сторожі ранні (?),
Але коли й вівці, то цей пастир цілком добрий, швидше званий,
Вже то остання (справа), коли пастир засяде (в домі) із сторожами,
Якщо винен (старатися) задля однієї вівці, тим більше, коли їх ведуть тисячами.
Коли не може з рівними силами подивитися сміло в очі,
Aні з меншою, то порядно, по  старопольськи, полем не кинеться.
Принаймні, обложивши фортеці з усіх боків, рвати, бити злого,
Кидаючися то туди, то сюди, наслідуючи короля польського,
Який з потугою рвав озброєних німців цесаря християнського
Тривалий час, то туди, то сюди, уникаючи (…)*.
Він підніс дух, врешті розбив, зашкодивши німцям,
Як дуже важких фризів, так і легших рейтарських жеребців.
Правда, що легше втекти перед тяжким ворогом,
Oтo однак звичайно кажуть: так виспимося, як постелемо.
Маєш багато прикладів, як і молодого Владислава,
Котрий завдяки Хуняді, вождю в Угорщині, i собі самому
Taк багато битв вигравав з поганством; маєш Хмелецького
Новіших часів, але в пам'яті маєш, крім інших, Чарнецького,
Який здалеку, зза гір, луною барабанів, страхом не воював,
Aле звідси й звідти сам кидаючись, шиї рубав.
Тому треба не прогавити, мати певні фортеці, сповнені вояками,
Але з усією кіннотою треба рятувати ту сторону.
Коли ж без допомоги, зберігаючи на довший час свої сили,
То тільки будеш добрий потім відправити у гроб своїх милих(?).
A побачивши на зруйнування, ворогові
Решту віддасть, своїх привабить, зле серце зготує.
Коли не йде цього разу битись, рвати свого ворога,
Принаймні частину відірвати війська, як Любомирський з багатьма,
Піти, вдертися, в його землі ти вчиниш розірвання
Ворогові, який тільки прийде (тебе) завойовувати.
Але найщасливіший той, що вчасно стане на своєму кордоні,
Учитися (треба) у польських предків та інших, що не у свої земельки,
Aле у ворожі сторони випускали свої загони,
А свої боронить, захищає грудьми, у цьому успіх oборони.
Бо в такому разі шкодить своїм ворогам, бере здобич,
Aле не у своїй вітчизні, як ми звикли брати на свої справи.
Taк чинить француз, що не чекає (ворога) у своїй державі, але випереджає,
Taк татарин, кожен воїн, так швед, так москаль, який наче ведмідь
З тяжкістю йде, однак в чужу сторону керується;
Москва із своїм військом стаючи, заслони робить.
Taк і Хміль чинив, не чекав, доки прийдуть до нього,
Не згадуючи про те, що діялося у давнину.
Ледве тільки задумав ворог піти на ляхів,
A тут уже його випереджав гетьман, запобігаючи з військом цим сміхам,
Також обдумана допомога вже зло нищить (?), за шиї тягне,
Пуститись в середину королівства рідко їм (ворогам) пощастить
[…] //(арк. 136)
Року 1663 король перейшов за Дніпро, йде до Москви.
Після того, як лехи підступили під Воронков і Остер тривожний,
Польський король з різними військами був грізний,
Aж Воронков і Остер просять про милосердя з неба,
Maючи Бога Богом, пана паном, прагнучи дати хліба.
Зa хліб лехи дякують, задовольняються доброю волею,
Нагадують, щоб більше не було зради, життя дарують.
А що Березна була сповнена бунтівниками і московитами,
Їм було пробачено, бо вона лежить у оборонному (від природи) місці.
Щоб прийшли в зону (?), інших беручи до свого опам'ятання,
Залишено поблизу війська, щоб не били королівських людей.
Однак Сосниця чинить інакше, також і надто жирний Козелець,
Що складає роги, лиже панські ноги, як ласкавий телець.
Потім же, як увійшли війська під Кобижчу й Басань,
Все це здалося, й сам Кролевець, як вірні піддані,
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Від короля (Кролевець) прозваний, королеві, своєму пану, покорився
I щоправда цим собі принаймні гріха не збільшив.
Тут же зразу піддається у своїй красі Дівиця,
Taк вважав пан зі своїми лехами, що це права зіниця,
Коли вона просить про милосердя, про збереження цілості,
Але помилувавши її, пересвідчились, що вона перемінлива,
Коли до короля спочатку схилилась, не хотіли їй шкодити
З огляду на Бога i на пристойність, (не хотіли її) на посміх пустити.
Але коли цнота не залишилась непорушною,
Пригляділись, що московська ввічливість її таємно все більше пробиває,
Не скажу з москалем, але з Брюховецьким, бунтівничим брюхом,
Воно зноситься, як потворна дівка, своєї нецноти духом,
Піддаючись під москаля, a не підкоряючись королеві  пану,
Стала брикатися, що аж Чарнецькому й лехам через це догана;
Вийшовши за місто, нестримна на язик, наче гедзі
На лехи кричачи, що з гуком і шумом буде їм щось гірше:
"Отримаєш, лех", каже, "чим більшим по хребті, тільки дивися".
Зразу зрозумів Чарнецький, що тут щось плететься,
Aле, зрозумівши, що це в цноті свавільна Дівиця,
Хоч красна у воді, але постійності і не питай, бо як спокусителька
Йде проти Бога, пана, серце зрадливе, уста верескливі,
Очі, ноги літаючі, руки сверблячі поспішні.
"A, то ти така, красулю", сказав, "така з тебе Дівиця,
Замість кришталю  шинкарська і гультяйська з тебе скляниця;
Замість ароматної троянди  бур'ян смердючий, кропива жалюча,
М'ята, роздута бунтівничою заразою, справжня повія.
Сходишся в одно з Брюховецьким, там же до Червонобашти,
Taкі такій, які смакують, дати теж червоної пасти".
Тут же за нею, до неї, вдершись у місто, стали сікти, щоб пам'ятала,
По вулицях, по ринках, біля ганебного стовпа вона вже бігла,
To в цей кут, то в той, утікаючи, туди  сюди літала,
Не тільки по міському кошу, але і в замковому, різалася, //(арк. 136 зв.)
Року 1663 польський король воює за Дніпром проти Московії.
Топлячись у Десні й Дівиці, дівиця з дівицею,
Змішувалися з собою, заливаючись кривавою ющицею;
Мало того, ще порубано, (?) вигнано, покарано,
Хотіли спустити Бугая і Татара*, але облишили це.
А скільки (зашкодила) між іншими ця Дівиця за часів Виговського,
Коли враз сімнадцять хоругов було знищено польського війська;
У різних місцях в один час уночі вона знищила,
Як і тоді, так і тепер, зрадницею хотіла бути.
Отож тепер маєш те, чого хотіла, задніпрська Дівиця,
Було б Дівиці спокійно сидіти, не блискати бридницею
Справ Юдиних; дивилася б тільки, що тобі смачно,
Aле щоб душі доброї слави і честі не було б зле.
Пробач же, що була перед цим у вроді, на подив людям,
Тепер же ти в плачу, жалю, глумі, на посміх іншим.
Бо не тільки сама, але й сестри кров твоя дістала те,
Що від лехів забране, по сьогодні їх повно, маєш це.
Потім король з усіма силами вирушив до Глухова,
Бo Глухів був глухим, не хотів короля мати своїми радами,
За пана не хотів його визнати; туди ж литва прибула до короля,
А що так нескоро, то лехам це не в усьому було мило.
Хоч вони (литвини), йдучи, певні бунти, як могли, приборкували.
Але Глухів все ж глухий, хоч вже король з військом валом валить,
Не хотів піддатися, хоч різними способами його штурмували,
Вважай великою потугою з сильним вогнем вогнепальної зброї його здобували
Протягом двох тижнів і вже привели його до надто холодної води,
Хоч багато там було московських і задніпрських (вояків) різної бороди;
Всю потугу вогню і гармат на королівську піхоту
Вивергали московські зі своєї охоти.
Коли ж вони таємно мали козаків з королівського боку,
Змовились, щоб одні над другими стріляти почали поверх голів,
Таку нещирість було засвідчено у деяких.
Цим, з такої їхньої переміни, пан був стурбований,
Oднак при втратах (своїх) не менших король своїх залишив,
А потужно здобував (місто), труднощів їм (козакам) додавав,
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З усіх сторін пригрівав і коли осьось тільки взяти (лишилось), то бачачи свою погибель,
Вони відправили (до короля) попа, просячи про милосердя любе.
Тоді, коли засурмили на відступ, своє військо (поляки) в окопах
Почали відводити назад, цілком поклавшись на це перемир'я.
Aле ті, маючи до ранку час витриманий, відтягнений,
Ще більше укріпились з усіх своїх боків;
Примирившись з втратою попа, знову почали клацати на лехів,
Які вже були вклали у цей свій нещасний раз дуди в міхи;
Хоч король (ще) пробував, бачачи у цьому своїх безчестя,
Oсобливо тих своїх козаків непостійне баламутство,
Як і у Богуна виявилось під Новгородом,
Котрий послав до московських, щоб з одного боку закипіло,
А сам з другого боку хотів влаштувати королевіпану криваві гони,
[…] вдарити з усіх боків. //(арк. 137)
Року 1663 королівські війська у землі поблизу московської столиці.
Аж тоді свиснув король носом на Богунa, коли без міри
(Богун) зачепив його, не дотримуючись своєї присяги.
З чого його виказав цей же козак, (що був посланий) з ініціативи вірних (королеві козаків)
І через це тихо (Богун) був страчений, поплила кров таємним бродом.
Тут король, не зичачи більших втрат своєму війську,
Хоч і міг доконати Глухів, щоб той навічно оглух за таке баламутство;
Бачачи часом (король) свою шкоду, коли Миколай Данилович
З  поміж інших так мужньо своїх вояків привів під башту,
Що позбувся руки, був тяжко поранений, не взяв і нагороди,
Хоч з давніх молодих літ своїх не тікав у таких справах.
Звідти рушився з військом, пробуючи роз'їздами по Сівськ,
Притерли роги (ворогові), хоча вже й не піхотою на подив.
Oто і в цьому Сівську сіно посівом куль аж зіпсувалося,
А це господарство, де кінські стада, але й бидло
Внаслідок примусу лехам віддали сівчани, московити, козаки,
A що більше, що й самим голови відрубували, були такі.
Тут зобов'язувалися сівчани потім сіяти гречку,
Аби тільки лехи їх цього разу залишили та пішли за річку.
Під Новгородом був перепис (війська) i відбір добровольців,
Кінного війська лехам, (також) литовського вояка,
Taтарського, козацького та іноземних драгунів:
З ляхами  Бідзинський, з литовським (військом)  Полубинський, з великої охоти,
Також орда, козацтво з дуже добре знаючим шляхів у Московії Бугаєм.
Все це пішло в чамбул у московську землю зі своїм нагаєм;
Там пройшли кількадесят миль, забігли аж під сам Карачев,
Палячи, пустошачи, стинаючи, рубаючи, беручи (у полон), призвели
До того самого московського царя, що той із своєї власної столиці
З дружиною і дітьми, втративши шолом
І (частину) свого війська, мусив микнутися аж на Біле озеро.
Вже скоро він послав певне військо проти королівського
І коли ті, несподівано йдучи проти польських, хотіли вдарити,
Везучи на своїх санях велику кількість стрільців і цілу (…)*
З своїм (?)(…)*, пославши в передній сторожі перед собою Чортка.
Цей через таку славу мав ім'я, бо по  чортівськи нападав з кутка
I був часом скаженим, на кого нападав, перемагав без хреста;
Але коли натрапив на (когось) із литви з хрестом, той дав йому в зуби, завдав біди,
За шию потягнув його до сарматського війська,
І мусив заклятий правду визнати щодо кількості московського війська.
Бачачи московити, що зле, коли і тил і бік почали вже брати,
Біда (?) припала зла, московити, не чекаючи решти,
Тікати зі страхом мусили і то не купою, а в розсипку,
Богу дякуючи, що їм у переправах та лісах ніч послужила,
А під час великих снігів річка не замерзла, лехам (шлях) закрила //(арк. 137 зв.)
У Литві року 1663 король з литовським військом (йде) назад, Чарнецький же в Україну.
Багато там набрали здобичі, особливо дорогоцінностями,
Частково золотом, сріблом i іншими різними речами.
A щодо бидла, коней, то величезну кількість цього не можна було порахувати,
І неможливо було їх пригнати у свою землю
Як через далеку відстань, так і сильну зиму
У великих снігах i нелегкого повернення у поспіху.
Ще й перешкоджали інші сутички нападаючих (московитів),
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Хоча щастя було на боці королівських військ, все ж вони докучали.
Що не могли (лехи) забрати з собою, те псували, рубали
I як могли своєму ворогу шкодили, дзьобали (?)
І так несподівано у Московії в різні місця нападали,
Що часом на весільні бенкети на таку честь трапляли.
Все взагалі вогнем, мечем, чим могли, то нищили.
A то помагало, що ці народи поблизу були
В (…)* як от в клопотаннях, нічлігах i попасах,
Бо собі давали допомогу в усіх своїх наскоках
I хоч ворог довкола звідси й звідти оточував,
A тут від кордонів москаль і (козак) бунтівник заходив,
Oднак Бог їх вивів і Бугай, знавець доріг,
Не дарма ж до бидла, добр і до військ не ласий,
Дійсно з малою частиною (?) трофеїв і всілякої здобичі.
Не один татарин, втративши коні, сліди ж пес полічить,
Не тільки поляк, литовський (вояк), чи іншої нації,
Oднак з малими своїми втратами, але з великими московськими
Виходять до Чарнецького, хоч і з меншими своїми силами (?),
Хоч з повним тріумфом з московської землі, але таємно.
Тоді король з литовським військом повернувся до Литви
Поблизу московських кордонів, завжди був обережний (готовий) до битви,
Прорвався через пущу, що тяглась на сорок миль,
Вирушивши зпід Новгорода аж під Шклов, якщог не більше.
I там Бугай вів, хоч з великими труднощами для війська,
Але інакше не можна було дійти, досить, що він вів навпростець і не зрадив,
(На шляху) тільки в одному місці було знайдено людей і то жменьку,
Бо ці ліси йдуть аж у Москву, обійти їх не можна.
Чарнецький же накреслив стратегію, йшов різними шляхами,
Давши гасло взнаки, так він раніше перед шведами виводив короля,
Щоб в певних місцях сходитися, потім розходитися,
(…)* одночасно з усім військом показатися, тут перемигнутися,
І так ворогові вчинив такий кунштюк,
Що той не знав про короля, у який кут пішов і яким шляхом,
Довго він витримував на собі всі злі наміри,
Коли вперед пустивши короля, потім (сам) із своїм військом проривався (?),
Бічні давши заслони, іншом шляхом йшли поляки,
Iншим  інші полки, іншим артилерія, поблизу піхота,
Iншим  козацтво, iншим орди, однак старші знали про себе,
Як назад повертатись в Україну, до Тетері у своїй спробі [арк. 138]
Року 1663 Чарнецький йде назад різними шляхами в Україну до Дніпра […]
***
"Ліхтарики" на маргінесах:
Арк.134
Воєвода руський.
I Станіслав Потоцький.
В Ярмолинцях на різдво Діви Марії.
Київський воєвода Виговський в Барі.
Арк.134 зв.
Воєводу київського.
В Ольховцю Виговський розстріляний.
Але ж шляхтич, до того ж сенатор.
З поради Чарнецького, воєводи руського i гетьманів.
Арк.135
З нурадинсолтанем.
Kанцлер.
Одноокий Пражмовський.
Котрий був потім королем.
Польний гетьман.
Цей був коронним канцлером.
Moскаль.
Арк. 135 зв.
Маєш приклад Болеслава Кривоустого, який переміг цесаря Генріха на Псім полю під
Глоговом, як пише Кромер.
Так Любомирський, гетьман і маршалок, учинив в Угорщині розгром Ракоці.
Арк.136
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Брюховецький і Червонобашта найголовніша старшина задніпрських (козаків).
Арк.136 зв.
Бугай з нашого боку добрий вождь, знаючий московську землю.
Дo короля через гетьманів і Чарнецького.
Арк.137
Чернігівський староста Борецький, котрому було за це хоч дано за Дніпром (…)* таке
староство, що в руках московських бунтівничих.
Арк.137 зв.
В цих пущах знаходяться, як твердять інші, гідні довіри (?), цілком дикі люди.
Примітки:
Арк. 134
У "ліхтарику" вказано: "руський воєвода". Це стосується вищезгаданого Стефана Чарнецького.
У "ліхтарику" вказано: "Станіслав Потоцький", щоб пояснити, що саме він мається на увазі,
коли в тексті згадується великий гетьман коронний. Ним справді був у той час (16541667 рр.)
Станіслав "Ревера" Потоцький.
"Підкинутий пасквіль". Тут, видно, мається на увазі полемічний твір "Relacyja o j. p. marsza?ku
wielkim koronnym"(1663), скерований королівським двором проти Є.Любомирського. Невідомий
автор звинувачував Любомирського у підтримці конфедератів, у прагненні до булави великого
гетьмана коронного, спробах усунути короля від влади.
Арк. 134 зв.
У тексті оригіналу майже немає розділових знаків, не завжди можна зрозуміти, де слово пишеться
з великої, а де з малої літери. Тому цей фрагмент можна перекласти порізному. У першому
випадку можна читати "Boga Pana", тобто "Господа Бога", у другому  "Boga, pana", тобто "Бога і
пана (короля)".
Тут наводиться польське прислів'я: "uderz w stll, a nolyce sil odezwl", тобто "вдар кулаком по
столу, а ножиці відізвуться". Його можна перекласти таким чином: "На злодієві шапка горить".
Арк. 135
В оригіналі "gmachiem", тобто "будинком". Судячи з контексту, видно, мається на увазі все ж
дніпрова крига.
Арк. 135 зв.
Маються на увазі добре відомі події польської історії, викладені рядом польських хроністів, в
т.ч. й Марціном Кромером. У 1108 р. імператор "Священної Римської імперії" Генріх V обложив
Глогов. Тим часом король Болеслав ІІІ Кривоустий (польський король у 11021138 рр.) підтягнув
війська і під Вроцлавом на Псім полю розбив імператорські війська. Див.: Гваньїні О. Хроніка
європейської Сарматії.  К., 2007. С. 9496, 844845.
"молодого Владислава". Йдеться про Владислава ІІІ (V) Варненчика, польського короля у
14341444 рр., угорського короля 14401444 рр. Вів війну проти Османської імперії, діючи за
межами Польщі, на Балканах. Загинув у битві під Варною 10.11.1444 р.
"Хуняді" Янощ Хуняді (Гуняді) (14071456) національний герой Угорщини, видатний
полководець, політичний і державний діяч, відзначився успішної боротьбою проти агресії Османської
імперії. Брав участь у вищезгаданій битві під Варною, але залишився живим.
"маєш Хмелецького". Стефан Хмелецький  польський воєначальник, прославився розгромом
ординців на Київщині у 1628 р.
"Любомирський". Єжі Себастіян Любомирський, гетьман польний коронний у 16571664 рр.
Тут мається на увазі його роль у розгромі трансильванського війська князя Д'єрдя ІІ Ракоці у 1657 р.
під Межибожем.
"Березна"  нині смт Менського рну Чернігівської обл., розташована між Меною та Черніговом.
"Кобижча". Мається на увазі містечко Кобижча, нині  село Бобровицького рну Чернігівської
обл.
"Басань". Мається на увазі містечко Нова Басань, нині  село Бобровицького рну Чернігівської
обл.
Частка "nie" ("не") перед словом "skoczy" дописана зверху.
"prlgierz"  ганебний стовп
Можливо, тут гра слів. Вираз "byl na kosu" означає не вийти заміж, залишитися старою дівою.
Арк. 136 зв.
В оригіналі: "Таtara". Це слово може мати два значення: 1) Татар (як прізвище); 2) татари.
"Новгородом". Йдеться про НовгородСіверський (суч. райцентр у північносхідній частині
Чернігівської обл.).
Арк. 137
"Сівськ". Сівськ  місто на схід від НовгородСіверського, суч. райцентр Брянської обл.
Російської Федерації.
"Карачев". Карачев  місто, розташоване на південний схід від Брянська, сучасний райцентр
Брянської обл. Російської Федерації.
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