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Хай Сагайдачного ім’я повік-віків  
Прославить наша Русь, як приклад для 
синів, 
Щоб про діла його нащадки споминали 
І гідним іменем в народах називали. 

(Касіян Сакович) 
 

«Ой на горі та й женці жнуть...» Вже четверте століття співає Україна цю розважливо-
мелодійну, сповнену м’якого гумору пісню. Роблять звичну справу женці, йде у похід 
запорозьке військо на чолі із своїми ватажками: «Попереду Дорошенко... А позаду 
Сагайдачний...» Саме про «зацного рыцера» Петра Сагайдачного співається в пісні. Йому 
присвячували й поетичні твори. Яким же був цей історичний діяч, що його іменем названо 
одну з вулиць у центрі Києва, і чим здобув вдячну пам’ять нащадків? 

Український шляхтич Петро Конашевич (Кононович)-Сагайдачний походив із 
галицького міста Самбора. Рік його народження невідомий. Вчився майбутній гетьман на 
Волині, у знаменитій Острозькій православній школі. 1601 р. прибув у Запорозьку Січ, де 
завдяки видатним особистим якостям швидко зайняв чільне місце серед товаришів. 
Незабаром козаки обрали його гетьманом, яким Сагайдачний з невеликими перервами 
залишався понад 10 років — аж до своєї смерті у квітні 1622 р. На чолі з ним запорозьке 
військо здійснило кілька переможних походів проти султанської Туреччини та 
Кримського ханства. 

Першою великою справою Сагайдачного як гетьмана став блискучий похід на Кафу 
(Феодосію) 1616 p., коли з полону було визволено багато бранців-християн; останньою — 
участь у Хотинській війні 1620-1621 pp. Значення Хотинської війни важко переоцінити, 
адже в її ході було остаточно припинено турецьку навалу на Європу. Весь християнський 
світ визнавав вирішальну роль у цій кампанії саме українського козацтва під проводом 
Сагайдачного. 

Та не лише гучними військовими перемогами уславився Петро Сагайдачний. 
Приділяючи велику увагу розвиткові національної культури, гетьман разом з усім 
запорозьким військом вступив до Київського братства. Він був фундатором і 
відновлювачем києво-братської школи, знищеної пожежею 1616 р.; згодом ця школа стала 
знаменитою Києво-Могилянською академією. По смерті усе своє майно гетьман заповідав 
Київському та Львівському братствам. Лишається додати, що сучасники змальовують 
Петра Сагайдачного як людину рідкісної мудрості. Він був надзвичайно сміливий, шукав 
небезпек, зневажав смерть. Перший у наступі, останній у відступі, гетьман до того ж, як 
кажуть, ніколи не ліз у кишеню за словом. Це відбито і в народній пісні. Пригадаймо, як 
дотепно, з якою лицарською гідністю відповідає він на жартівливо-задерикуватий закид 
женців: 

Гей, вернися, Сагайдачний, 
Візьми свою жінку, 
Віддай тютюн-люльку, 
Необачний!.. 
Мені з жінкою не возиться, 
А тютюн та люлька 
Козаку в дорозі знадобиться!.. 

Зрештою, гетьманові пощастило: впродовж усієї земної путі з ним поряд ішла поезія. 
Народна пісня проводила його у перші походи, коли Сагайдачний, може, ще й не був 
гетьманом. Поетичне слово звучало і над його труною. Цим натхненним останнім словом 
став поетичний твір «Вірші на жалісний погреб Петра Сагайдачного», написаний 



Касіяном Саковичем (бл. 1578-1647 pp.), українським письменником, педагогом, ректором 
києво-братської школи та церковним діячем. Під час похоронної церемонії на вшанування 
померлого Сагайдачного двадцять спудеїв (учнів) києво-братської школи продекламували 
віршовані монологи свого професора. Того самого 1622 р. «Вірші на жалібний погреб 
Петра Сагайдачного» вийшли у Києві окремою книжкою. 

Поетичний твір Касіяна Саковича належить до тих пам’яток давнього українського 
письменства, які можна вважати досить добре вивченими. Про «Вірші» писали свого часу 
М. С. Возняк і С. І. Маслов, їх вивчали дослідники наступного покоління В. П. Колосова 
та В. І. Крекотень, останнім часом вони опинились у колі наукових інтересів польського 
вченого Мирослава Іванека. Не менш пильною була увага перекладачів. Сучасною 
українською мовою «Вірші» перекладали М. Рильський, В. Шевчук, В. Крекотень. У 
дослідженні С. І. Маслова уривки з твору Касіяна Саковича цитуються в поетичних 
перекладах М. Рильського (саме у його перекладі подається й епіграф до цієї статті). Інші 
перекладацькі інтерпретації, так само в уривках, вміщено у збірці «Аполлонова лютня» 
(К., 1982) та у першому томі шеститомної Антології української поезії (К., 1984). Однак 
повністю познайомитися з цією цікавою пам’яткою можна лише в староукраїнському 
оригіналі, вміщеному, крім зазначеного київського стародруку 1622 р., у таких виданнях: 
Українська поезія. Кінець XVI — початок XVII ст. — К., 1978; Українська література 
XVII ст. — К., 1987. 

В. П. Колосова зазначала, що «Вірші» Касіяна Саковича — «складний панегірико-
історичний твір, в якому органічно поєдналися уснокнижні традиції, що йшли від часів 
Київської Русі, з особливостями жанрів поезії Відродження та барокко (панегіриків, 
ляментів, тренів, епіграм, епітафіонів, декламацій, філософсько-релігійних, полемічних та 
морально-повчальних віршів)» (Рад. літературознавство. — 1965. — №12. — С. 43). На 
особливу увагу заслуговує саме зв’язок «Віршів» із традицією писання епітафіонів. 

Сучасний термін епітафія походить від давньогрецького ’επιταφιος, що буквально 
перекладається як надгробний. Отже, епітафія — це надгробний напис у віршах або прозі. 
В староукраїнській мові на позначення цього поняття вживалися терміни епітафіон і 
нагробок. Другий термін — польського походження (пор. пол. nagrobek), він є повним 
слов’янським відповідником першого. Ці терміни без будь-яких обмежень могли 
використовуватися не тільки одним автором, а навіть і в межах одного твору, позначаючи 
те саме. Що ж до «Віршів» Касіяна Саковича, то за певними, властивостями епітафії, 
ознаками сім монологів з двадцяти, що входять до складу цього твору, можуть бути 
визначені саме як епітафіони, або ж нагробки. Це перший, четвертий, сьомий, 
п’ятнадцятий, шістнадцятий і сімнадцятий монологи, а також заключний «Епілокг смертю 
пораженого до живих». 

Епітафія містить багато стилістичних кліше (загальних місць, за допомогою яких 
виражається певний зміст). Автори епітафій часто й охоче використовували форму 
звертання автора до померлого. Споріднена з цією формою автоепітафія — епітафія, 
написана поетом на самого себе ще за життя. Суть стилізації під автоепітафію у тому, що 
поет виступає від. імені померлого так, начебто говорить не він, живий, а саме той, 
померлий. У «Віршах» стилізаціями під автоепітафію є шістнадцятий монолог та 
«Епілокг». Описаний прийом дозволяє відтворювати образ померлого засобом імітованої 
самохарактеристики. При цьому померлий, з одного боку, незважаючи на всі видатні 
заслуги перед народом та вітчизною, постає як звичайна людина (адже смерть рівняє всіх), 
що скаржиться на свою лиху долю: 

«Епілокг»: Ох, мені нендзному, як то обжалувать маю, 
Же в так великом добрі шкоду поднимаю. 

З другого боку, померлий виступає як мудрець, що пізнав вартість життя та смерті: ось 
чому так багата важать його слова для тих, хто лишився жити. Шістнадцятий монолог має 
підзаголовок: «Прощання з дружиною та військом». Зокрема, до своєї вдови Сагайдачний 
«звертається» з таким повчанням: 



Престань юж, малжонка моя, ляментувати 
І сльоз тих больше надо мною виливати... 
Вшак відаєш, же кождий, хто ся на світ родить, 
Мусить тиж умерети — прожно ся тут гордить. 

До видання «Віршів» Касіян Сакович додав два зразки учительної погребової 
проповіді, один з яких так і називається: «От гостей зась до потомков позосталих может 
кто на тот способ мову учинити». Реальні нагробні написи часом також писались у формі 
звертання до родичів померлого. 

Сьомий і сімнадцятий монологи являють конструкцію, що її можна назвати «епітафія в 
епітафії», або ж «епітафія в епіграмі». Подібна композиція двокомпонентна, перший 
компонент містить панегірик або сюжетну оповідь, другий — власне епітафію. Власне 
епітафія не тільки виступає художньою домінантою, але й тяжіє до самостійного 
існування. Ось приклад із сімнадцятого монолога в перекладі В. І. Крекотня: 

 
А нагробок провіща життя його чесне: 
«Конашевич тут Петро, запорозький воїн, 
Ліг від ран, які дістав у жорстокім бої, 
За свободу нашу бивсь. Турські самопали 
В нього декілька разів смертельно стріляли. 
Зранений, життя своє на землі скінчивши, 
Вірність богу, королю і війську зберігши, 
Він умер, боронячи край свій у потребі, 
Дай же, творче, щоб тепер, царствував у небі, 
Бо тримав до віри він ревність превелику, 
  
А в ній вихований зріс із юного віку. 
В році тисяча шістсот двадесят второму 
В Братськім ліг монастирі в Києві святому. 
На те братство тисячі дав ченцям у руки, 
Щоб фундовано було для дітей науки». 

 
У наведеному прикладі, написаному за всіма законами епітафійного жанру, можна 

виділити такі змістові чинники: констатація факту смерті, ім’я, громадсько-військовий 
статус померлого, вказівку на причину смерті, молитву за померлого, перелік основних 
«цнот» небіжчика, дату смерті й місце поховання. 

Широкий ужиток специфічних мовних кліше, стилістичних та композиційних 
прийомів — усе це говорить про тісний зв’язок «Віршів» з традицією епітафійного 
віршування давньої української літератури. А втім, наснажувала поета у його натхненні й 
розповіді про гетьмана Сагайдачного не досконала форма епітафії, випробувана часом, а 
саме унікальний зміст цього невмирущого жанру. Адже, говорячи про смерть, епітафія 
проголошує формулу безсмертя. А сенс безсмертя на всі віки — у самовідданому служінні 
вітчизні та рідному народу. 
 


