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БЕЛАРУСКІ ПАЭТ ХРЫСТАФОР ЗАВІША I ЯГО ГЕРАІЧНАЯ ПАЭМА 
«КАРАЛАМАХІЯ» (ВІЛЬНЯ, 1606): ДА 400-годдзя 3 ЧАСУ 

АПУБЛІКАВАННЯ * 

Сделан краткий обзор развития жанра 
героического эпоса в белорусской литера
туре эпохи Ренессанса. Детально рассмат
ривается спорный вопрос об авторстве не 
исследованной белорусскими учеными по
эмы Христофора Завиши «Кароломахия» 
(1606), обосновывается атрибуция памятни
ка Христофору Завише. 

This article gives a short review of heroic-
epos genre in Belarusian literature at the Age of 
the Renaissance. It introduces the poem 
«Carolomachia» (1606) by Christophorus Za-
wisza, which has not been investigated by Bela
rusian scientists yet. A moot point of the aut
horship is examined in detail in the article and 
based the belonging of the monument to Chris
tophorus Zawisza. 

Жанр гераічнага эпасу традыцыйна знаходзіцца ля вытокаў кожнай 
вялікай літаратуры. Справядліва заўважыў вучоны і паэт Мацей Казімір 
Сарбеўскі: «Sola enim poesis per functiones suas proxime accedit ad praestan-
tissimam omnium actionum, creationem, quae est Dei propria» («Адна толькі 
паэзія паводле сваіх функцый больш за ўсё набліжаецца да самага выдат-
нага з усіх відаў дзейнасці - стварэння, якое ўласціва Богу») (Sarbiewski 1954, 
26). 3 часоў Арыстоцеля найдасканалейшым і найвысакароднейшым відам 
паэзіі лічылі гераічны эпас {«carmen heroicum»). 

Беларускія carmina heroica ствараліся на працягу XVI - пачатку XVII ст. 
на лацінскай мове, якой свабодна валодаў тады кожны адукаваны беларус. 
Характэрна ў гэтым плане выказванне беларускага пісьменніка XVI ст. Анд-
рэя Валана: «Linguae Latinae in gente nostra tarn creber est usus, ut paucissimi 
sint futuri, qui Latina scripta legentes eadem intellegere non possint» 
(«Лацінскай мовай наш народ карыстаецца так часта, што ў будучыні вельмі 
мала знайшлося б такіх, хто, чытаючы напісанае па-лацінску, не здолеў бы 
гэтага зразумець») (цыт. па: Šaton 1996, 42). У гэты ж перыяд, паводле 
сведчання Л.М. Шакуна, адзначаецца «заняпад на Беларусі <...> пісьмен-
насці, заснаванай на кніжна-славянскай мове», бо гэтая мова, на думку 
даследчыка, перастала «адыгрываць тую арганізуючую ролю ў сістэме 
сродкаў і прыёмаў літаратурнага выражэння, якую яна адыгрывала ў былыя 
часы і якая захавалася за ёю ў пісьменнасці Паўночна-Усходняй Русі» (Ша-
кун 2001, 22). 3 іншага боку, на думку В.І. Дарашкевіча, усё большае зна-
чэнне ў культурным жыцці беларусаў і літоўцаў набывае лацінская кніга 

* Аўтар артыкула выказвае падзяку прафесару Сяргею Кавалёву за добразычліва 
прадстаўлены мікрафільм тэксту паэмы «Караламахія». 
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(гл. Дорошкевич 1979, 48-69). Г.І. Шаўчэнка таксама адзначае, што асаблівую 
ролю ва ўмацаванні лацінскай адукаванасці адыгрывала кнігадрукаванне. 
Паводле прыведзеных ёю дадзеных, каля паловы ўсіх кніг (151 з 324), на-
друкаваных у перыяд з 1522 па 1590 г. на Беларусі, складалі менавіта 
лацінамоўныя выданні (гл. Шевченко 2001, 84). 

У XVI ст. у Вялікім княстве Літоўскім былі створаны два творы ў жанры 
carmen heroicum. Храналагічна першы гераічны эпас - «Bellum Prutenum» 
(«Пруская вайна») Яна Вісліцкага, выдадзены ў кракаўскай друкарні Яна 
Галера ў 1516 г. Успамін пра перамогу ў Грунвальдскай бітве выконвае 
важную задачу ў межах канцэпцыі твора: ён служыць ідэйным абгрунта-
ваннем палітычнага права дынастыі Ягелонаў на ўладаранне ў Цэнтраль-
най і Усходняй Еўропе. Подзвігі славутага гетмана Вялікага княства 
Літоўскага Мікалая Радзівіла падчас Лівонскай вайны (1558-1583), яго 
перамога ў бітве на рацэ Уле (1564) выклікалі да жыцця новы гераічны 
эпас- паэму «Radivilias sive De vita et rebus praeclarissime gestis, immortalis 
memoriae, illustrissimi principis Nicolai Radivili» («Радзівіліяда, або Пра жыццё 
і подзвігі бессмяротнай памяці, учыненыя з найвялікшай славай, найсвят-
лейшага князя Мікалая Радзівіла»), якую напісаў віленскі паэт Ян Радван. 
«Радзівіліяда» пабачыла свет у віленскай друкарні Яна Карцана ў 1592 г. 
Рымская лічба «(І)І)ІІХС», якая пазначае год выдання «Радзівіліяды» на 
тытульным аркушы арыгінала, расшыфроўвалася большасцю польскіх 
даследчыкаў як 1588 г. Вось чаму менавіта 1588 годам датуецца паэма Яна 
Радвана ў беларускай навуковай і даведачнай літаратуры - напрыклад, 
у «Энцыклапедыі гісторыі Беларусі» (Скеп'ян 2001, 51). Аднак літоўскі 
вучоны Сігітас Нарбутас на падставе супастаўлення з іншымі рымскімі 
лічбамі, што маюць ідэнтычную фіналь, і на грунце тэксталагічнага аналізу 
неаспрэчна даказаў, што год выдання «Радзівіліяды» - 1592 (гл. Narbutas 
1998, 157-160). 

Трэці помнік беларускага гераічнага эпасу створаны ў 1606 г., калі праз 
палітычныя амбіцыі караля Жыгімонта III Рэч Паспалітая была ўцягнута 
ў войны са Швецыяй. 27 верасня 1605 г. гетман Ян Караль Хадкевіч 
бліскуча разграміў большую па колькасці армію Карла IX пад Кірхгольмам 
(цяпер - Саласпілс). Гэтую перамогу ўславіў беларускі паэт Хрыстафор 
Завіша ўсваёй гераічнай паэме «Караламахія» (2145 радкоў дактылічнага 
гекзаметра), напісанай на лацінскай мове. 

Вось поўная назва згаданага твора: «Carolomachia, qua Felix victoria, ope 
Divina, auspiciis Serenissimi et Poten[tissimi] Sigismundi III, Poloniae et Sueciae 
Regis, Magni Lithuaniae Ducis &c. &c. per lll[ustrissim]um D[ominum] Joan[nem] 
Carolum Chodkiewicium, comitem in Szklow et Bychow, Samogitiae et Derpati 
Capitaneum, nес nоn Livoniae Praesidem, et M[agni] D[ucati] L[ithuaniae] Ge-
neralem militiae Ducem, &c. &c. de Carolo duce Sudermanniae S[anctae] 
R[egiae] M[ajestatis] perduelli V. Kalend[is] Octob[ribus] A[nno] D[omini] 1605 in 
Livonia sub Kyrkholmum reportata, narratur. Serenfissimo] Principi Vladislao, 
A CHRISTOPHORO ZAWISZA, in alma Vilnensi Academia Societ. Jesu, Stu-
dioso, D.D. Vilnae. Typis Academicis S.J. Thomas Levicki. A.D. M.DC.VI» 
(«Караламахія, у якой апісваецца шчаслівая перамога, атрыманая з Божай 
дапамогай Каралем Хадкевічам, графам у Шклове і Быхаве, старастам 
Жамойці і Дэрпта, намеснікам Лівоніі і польным гетманам войскаў Вялікага 
Княства Літоўскага, і г. д., над Карлам, князем Швецыі, ворагам [Яго] Святой 
Каралеўскай Вялікасці, 27 верасня 1605 года ў Лівоніі пад Кірхгольмам. 
Найсвятлейшаму каралевічу Уладзіславу, ад Хрыстафора Завішы, наву-
чэнца ў Віленскай Акадэміі Супольнасці Езуса. У Вільні, у акадэмічнай 
друкарні Тамаша Лявіцкага, 1606». 

Большасць польскіх і літоўскіх вучоных прытрымліваюцца думкі пра тое, 
што «Караламахія» была толькі прыпісана Хрыстафору Завішу і што 
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аўтарам яе насамрэч быў прафесар рыторыкі і паэтыкі са Стакгольма 
Лаўрэнцій Боер (Laurentius Bojerus, 1563 - 13.02.1619). Гэта меркаванне 
падтрымлівалі Бенедзіктас Казлаўскас, Атанас Тыла, Сігітас Нарбутас, якія 
ажыццявілі сучаснае паралельнае (па-лацінску і ў перакладзе на літоўскую 
мову) перавыданне «Караламахіі» (гл. Bojeris 1991, Index 1998, № 106). Тая 
ж гіпотэза зафіксавана і ў найноўшай працы Дайвы Нарбуцені (Narbutenė 
2004, 120). Аднак той факт, што на тытульным аркушы названага вышэй 
выдання пазначана канкрэтнае імя аўтара (Хрыстафор Завіша), прымусіў 
мяне правесці дадатковае даследаванне. 

Па звестках С Нарбутаса і Д. Нарбуцені, у розных бібліятэках Еўропы 
захоўваецца дзесяць экземпляраў «Караламахіі» [Index 1998, № 106]. На 
сённяшні дзень мне ўдалося пабачыць на ўласныя вочы два з іх. Экземп
ляр, які знаходзіцца ў навуковай бібліятэцы Літоўскай акадэміі навук 
у Вільнюсе, in 4to, складаецца з 68 аркушаў (картак) або 136 старонак. На 
тытульным аркушы над прозвішчам аўтара «Zawisza» рукою зроблены 
надпіс па-лацінску: «Auctor L. Bojerus». На экземпляры, які захоўваецца 
ў Варшаўскай нацыянальнай бібліятэцы, падобнай інскрыпцыі няма. 

Вядомы польскі бібліёграф Караль Эстрайхер у 13 томе сваёй «Біб-
ліяграфіі польскай» змяшчае «Караламахію» пад імем Лаўрэнція Боера, 
спасылаючыся на бібліёграфа XVII ст. Філіпа Алегамбэ (Estreicher 1915, 237). 
Пры праверцы гэтай спасылкі высветлілася наступная акалічнасць. 
У выданні, падрыхтаваным Філіпам Алегамбэ, паведамляецца, што 
Лаўрэнцій Боер быў аўтарам твора пад назваю: «Carolomachia, libri III, seu 
Victoria auspiciis Sigismundi III. Regis Poloniae de Carolo Sudermaniae Duce 
anno MDCV in Livonia relata. MDCVI» («Караламахія, у трох кнігах, або 
Перамога, атрыманая пад кіраўніцтвам Жыгімонта III, караля Польшчы, над 
Карлам, князем Швецыі ў 1605 годзе ў Лівоніі» (Alegambe 1643, 295). Пры 
супастаўленні гэтай назвы з той, што прыведзена вышэй, становіцца 
відавочна, што гэта не адзін і той самы тытул. Можа, бібліёграф XVII ст. 
прывёў у сваёй кнізе скарочаную назвую выдання? 

Натанаэль Сатвэл, які прадоўжыў працу Алегамбэ, паведамляе, што 
Лаўрэнцій Боер напісаў твор пад назваю: «Carolo-Machia Lib[ri] 3, seu Victo
ria Auspiciis Sigismundi III. Regis Poloniae de Carolo Sudermanniae Duce anno 
1605 in Livonia relata» («Карала-Махія, у трох кнігах, або Перамога, атры
маная пад кіраўніцтвам Жыгімонта III, караля Польшчы, над Карлам, князем 
Швецыі ў 1605 годзе ў Лівоніі» (Sotvellus [1676], 539). Гэты загаловак цалкам 
супадае з тым, які прыводзіць Ф. Алегамбэ. Яго паслядоўнік, Юзаф Браўн, 
сярод сачыненняў Лаўрэнція Боера згадвае наступнае: «Carolomachia. Libri 
tres, seu victoria [a]uspiciis Sigismundi III, Regis Poloniae de Carolo Suderma
niae Duce A. 1605 in Livonia relata, carmine decantata» (Brown 1862, 129). 
Апошні варыянт адрозніваецца ад папярэдняга толькі тым, што дапоўнены 
ў канцы словамі «carmine decantata» («апетая ў вершы»), у цэлым жа ізноў 
назіраем поўнае супадзенне. Звернем увагу і на астатнюю бібліяграфічную 
інфармацыю ў дачыненні да «Караламахіі», якую прывёў Ю. Браўн: «Wilno, 
1606, in 4to, kart 226». Як бачым, апісанае Ю. Браўнам выданне складалася 
з 226 аркушаў. «Караламахія» Хрыстафора Завішы, як было адзначана 
вышэй, складаецца з 68 аркушаў. Гэта дае першасныя падставы меркаваць, 
што ў дадзеным выпадку ідзе размова пра два розныя выданні. 

Ю. Браўн першы сярод бібліёграфаў-езуітаў робіць заўвагу: «Выдаў ён 
гэты твор пад несапраўдным імем Крыштофа Завішы, сына літоўскага 
падскарбія» (Brown 1862, 129). Ніякай дадатковай аргументацыі пры гэтым 
аўтар не прыводзіць. 

Яшчэ адзін бібліёграф-езуіт, Карл Зомерфогель, прыводзіць наступную 
назву твора Лаўрэнція Боера: «Carolomachia Libri tres, seu Victoria auspiciis 
Sigismundi III Regis Poloniae de Carolo Sudermaniae Duce A. 1605, in Livonia 
relata, carmine decantata. Vilnae, 1606, in 4to, pp. 226» (Sommervogel [1890], 1607). 
Гэтыя даныя, як бачым, цалкам супадаюць з данымі Браўна, ды і заўвага 
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аўтара па-французску «Sous le nom de Christophorus Zawisza, filius Subthe-
saurarii Lithuaniae» («Пад імем Хрыстафора Завішы, сына падскарбія 
літоўскага») была яўна перанесена сюды з працы Браўна. 

Звернемся да прац вядомага польскага бібліяфіла і бібліёграфа XVIII ст. 
Яна Даніэля Яноцкага. Менавіта дзякуючы яго славутаму каталогу, які 
ў гістарычным літаратуразнаўстве атрымаў назву «Janociana», былі верну-
ты з забыцця імёны многіх лацінскіх паэтаў, у тым ліку і нашых 
суайчыннікаў - Мікалая Гусоўскага, Васілія Пяцынція, Яна Раквіча. Вось што 
паведамляе Я.Д. Яноцкі пра адзін з кніжных рарытэтаў бібліятэкі графа За-
лускага: «Гэты твор поўны дасціпных паэтычных вынаходніцтваў і нязвык-
лых уяўленняў. У працэсе яго чытання не можаш прыйсці ў сябе ад захап-
лення і жаху. Калі б таленавітаму аўтару было заўгодна працягнуць гэткія 
высакародныя паэтычныя практыкаванні, то палякі маглі б мець у яго асобе 
самага значнага эпічнага паэта» (Janocki 1747, 86). Твор, што заслужыў та
кую ўзнёслую характарыстыку вучонага, - «Carolomachia, qua Felix Victoria, 
Ope Divina, Auspiciis Serenissimi et Potentissimi Sigismundi III. Poloniae et 
Sueciae Regis, Magni Lithuaniae Ducis &c. &c...». Ад першага да апошняга 
слова тытул, прыведзены Я.Д. Яноцкім, супадае з тытулам, працытаваным 
на пачатку гэтага артыкула, - гэта тытул «Караламахіі» Хрыстафора 
Завішы. Пра аўтара Я.Д. Яноцкі паведамляе наступнае: «Ён быў вельмі 
годным сынам літоўскага падскарбія Андрэя Завішы. Дзякуючы сваёй 
вучонасці, красамоўнасці, розуму і вопытнасці ў палітычных справах, ён 
дасягнуў высокай пасады вялікага маршалка Вялікага Княства Літоўскага. 
Памёр ён у 1669 годзе ў шматгадовым узросце» (Janocki 1747, 86-87). 

Дададзім, што К. Эстрайхер прыводзіць сведчанне самога графа Юзафа 
Залускага, уладальніка бібліятэкі рарытэтаў: «Крыштоф Завіша пад тытулам 
"Караламахіі" апісаў прыгожым вершам перамогу Жыгімонта Трэцяга над 
Карлам, князем Шведскім, сваім стрыем, здабытую дзякуючы мужнасці 
Хадкевіча» (гл. Estreicher 1915, 237). Пазней К. Эстрайхер у 34-м томе 
«Бібліяграфіі польскай» яшчэ раз згадаў «Караламахію» пад імем Хрыста
фора (Крыштофа) Завішы, праўда, зрабіўшы адсылку да бібліяграфічнага 
артыкула «Bojerus». Затое ён пазначыў гады жыцця Хрыстафора Завішы: 
1577-1670 (Estreicher 2000, 454). 92-гадовы век паэта цалкам стасуецца 
з заўвагаю Яноцкага пра «шматгадовы ўзрост» аўтара «Караламахіі». Праўда, 
у энцыклапедыі «Вялікае Княства Літоўскае» не пазначаны дакладна год на-
раджэння Хрыстафора Завішы: занатавана «каля 1600» (Насевіч 2005, 639). 
Зразумела, што большага даверу ў дадзеным выпадку заслугоўваюць 
звесткі К. Эстрайхера, бо Завіша не мог напісаць «Караламахію» ў дзіцячым 
узросце. 

Міхал Гіеранім Юшынскі, польскі вучоны пачатку XIX ст., у першым томе 
свайго «Слоўніка польскіх паэтаў» аўтарству Боера прыпісаў твор «Carolo
machia Libri III, seu Victoria auspiciis Sigismundi III Regis Poloniae de Carolo 
Sudermaniae Duce A. 1605, in Livonia relata» (Juszyński 1820 I, 29). Назва 
твора такая ж, як у даведніках Ф. Алегамбэ або Н. Сатвела. У другім томе 
«Слоўніка» М.Г. Юшынскага фігуруе паэт Хрыстафор Завіша, аўтар паэмы 
«Караламахія» (Juszyński 1820 II, 364). На вялікі жаль, вучоны занатаваў 
толькі першае слова з назвы выдання, да таго ж яўна памылкова пазначыў 
год выдання як 1636. Аўтар «Слоўніка» зрабіў, аднак, заўвагу: «Напэўна, гэ
та (гэты твор. - Ж. Н.-К.) пад імем яго як навучэнца Віленскай Акадэміі, 
выдалі езуіты» ([Juszyński] 1820 II, 365). Вучоны не прыводзіць аніякай 
аргументацыі, затое ўносіць блытаніну, называючы Хрыстафора Завішу 
мінскім ваяводам. На самой справе ён быў мінскім старастам, а мінскім вая-
водам быў яго бацька, Андрэй Завіша. Памылка М.Г. Юшынскага прывяла 
да яшчэ большай блытаніны ў вядомай працы Ю. Новака-Длужэўскага 
«Прынагодная палітычная паэзія ў Польшчы. Жыгімонт III». У заўвагах ву
чонага чытаем: «[Лаўрэнцій Боер] выдаў "Караламахію" пад прозвішчам 
свайго віленскага вучня Андрэя Крыштофа Завішы, пазнейшага ваяводы 
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мінскага» (Nowak-Dłużewski 1971, 389-390). 3 гэтых слоў абсалютна незра-
зумела, каго ж мае на ўвазе польскі даследчык? Калі гэта Андрэй Завіша, 
бацька Хрыстафора Завішы (які сапраўды быў мінскім ваяводам), то 
«Караламахія» не магла быць яму прыпісана, бо ён памёр у 1604 г. Калі гэта 
Андрэй Казімір, сын Хрыстафора Завішы, які, таксама і бацька, быў мінскім 
старастам, а не ваяводам, то ён нарадзіўся яўна пасля выхаду ў свет 
«Караламахіі» каля 1614 г. (гл. Насевіч 2005, 639). У каментарыях Ю. Новак-
Длужэўскі прыводзіць поўны тытул адпаведнага выдання з Нацыянальнай 
бібліятэкі ў Варшаве, г. зн. тытул «Караламахіі» Хрыстафора Завішы. 

Скрупулёзнае вывучэнне ўсіх бібліяграфічных крыніц прадстаўляе шэраг 
аргументаў на карысць таго, што ў пачатку XVII ст. (праўдападобна, нават 
у адным і тым жа, 1606 г.) былі напісаны і выдадзены два творы, назвы якіх 
пачыналіся з аднаго і таго ж слова. Прафесар рыторыкі і паэтыкі Лаўрэнцій 
Боер апублікаваў паэму «Carolomachia Libri tres, seu Victoria auspiciis Sigis-
mundi III Regis Poloniae de Carolo Sudermaniae Duce A. 1605, in Livonia relata, 
carmine decantata». Гэтае выданне складалася з 226 аркушаў. Паралельна 
з ім Хрыстафор Завіша апублікаваў паэму «Carolomachia, qua Felix Victoria, 
Ope Divina, Auspiciis Serenissimi et Potentissimi Sigismundi III. Poloniae et 
Sueciae Regis, Magni Lithuaniae Ducis &c. &c», i яго выданне складалася 
з 68 аркушаў. Сёння ў бібліятэках Літвы і Польшчы захоўваюцца экземпля
ры паэмы Хрыстафора Завішы. Дзе знаходзіцца і ці існуе наогул хаця б 
адзін асобнік паэмы Лаўрэнція Боера, - пытанне для далейшых навуковых 
росшукаў. 

Факт «тытуловай аманіміі» дастаткова часта фіксуецца ў гісторыі літара-
туры XVII ст. Менавіта ў гэты перыяд з'яўляліся шматлікія «Пратэстацыі», 
«Суплікацыі», «Палінодыі» і г. д. Для назвы сваіх твораў і Боер, і Завіша 
абралі вядомую мадэль грэцкай мовы з асновай « » (ст.-грэц. «бітва, 
вайна») у якасці другой часткі. Пры гэтым у першай частцы мадэлі 
пазначаліся ўдзельнікі пэўнай бітвы або вайны. Так, старажытнагрэцкі мас
так Фідзій праславіўся ў гісторыі сваёй «Гігантамахіяй» - «Бітвай гігантаў», 
пра што ўспамінае ў празаічным прысвячэнні каралевічу Уладзіславу Хры
стафор Завіша: «Ego vero, princeps Serenissime, tibi potissimum, hanc 
Carolomachiam, vadem meorum obsequiorum, offerre volui: ut, quemadmodum 
clypeus Minervae, artifici Phidiae caelamine, Gigantomachiam et Centaurorum 
bellicum congressum, scitissime exculptum praeferens, in miraculis artium ha-
bebatur, ita haec qualiscunque opella, tuae benevolentiae faventes oculos 
mereatur» («Я, о найяснейшы каралевіч, з найвялікшай гатоўнасцю жадаю 
паднесці табе гэтую "Караламахію", доказ маёй адданасці, каб, падобна та-
му, як шчыт Мінервы з барэльефам майстра Фідзія, які прадстаўляе бітву 
гігантаў і выкананую надзвычай адмыслова ваенную сутычку кентаўраў, 
лічыцца адным з цудаў мастацтва, так і гэты невялікі твор, якім бы ён ні быў, 
быў бы варты прыхільных вачэй тваёй міласці») (Zawisza 1606, [9 п. п.]). 
Прыпадабненне «Караламахіі» да фідзіевай «Гігантамахіі» выкарыстана 
Хрыстафорам Завішам не толькі як тлумачэнне назвы паэмы: гэтае параў-
нанне надае асобае значэнне падзеям, якія апісваюцца ў творы, і ўдзель-
нікам гэтых падзей (якія, фактычна, прыпадабняюцца да багоў і гігантаў). 

У канцы XVI - пачатку XVII ст. у літаратурным працэсе Рэчы Паспалітай 
Польскай і Рэчы Паспалітай Літоўскай словаўтваральная мадэль з элемен
там « » была даволі прадуктыўнай. Магчыма, першапачаткова гэта 
было звязана са з'яўленнем польскага перакладу старагрэцкага камічнага 
эпасу, што прыпісваецца Гамеру: у 1588 г. у Кракаве была апублікавана па-
эма «Batrachomiomachia albo żabomysza wojna» Паўла Забароўскага. 
Неўзабаве ў Кракаве пабачылі свет два паэтычныя творы: у 1595 г.-
польскамоўная паэма Яна Ахацыя Кміты «Spitamegeranomachia» («Вайна 
пігмеяў і асілкаў»), у 1600 - «Monomachia Jesu Christi cum Diabolo» 
(«Адзінаборства Езуса Хрыста з д'яблам») Андрэя Міроўскага на лацінскай 
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мове. Нарэшце, незадоўга да з'яўлення «Караламахіі», у 1603 г., быў ананімна 
апублікаваны сатырычны памфлет антыпратэстанцкай накіраванасці пад 
назваю «Ministromachia» - «Бітва міністраў» ([гл. Badecki 1926], 26) 
(«міністрамі» называлі святароў лютэранскіх збораў). 

Хрыстафор Завіша, які ўзяўся апяваць перамогу пад Кірхгольмам, тыту-
луе свой твор згодна традыцыйнай літаратурнай мадэлі, бо для яго важна 
супрацьпастаўленне двух Карлаў: шведскага ўладара з дынастыі Вазаў 
і вялікага гетмана Яна Караля з роду Хадкевічаў. У экспазіцыі паэмы аўтар 
абыгрывае момант «аднайменнасці», зразумела, на карысць вялікага гетмана: 

Nomen idem ambobus, sed Numen et impetus impar. 
Hie hostis violens aequi, iste gravissimus ulter. 
Iste Sigismundo Regi studet, ille rebellat. 
Livonicam ille plagam praedo involat, iste tuetur. 
Impetus est impar ambobus et exitus impar: 
Iste minore manu profligat et obruit ilium [Carolomachia, I, 4-9]. 

('Імя ў абодвух адно i тое ж, але веліч і сіла - розныя. 
Той - неўтаймаваны вораг справядлівасці, гэты, наадварот, самы гарачы 

(яе) прыхільнік. 
Гэты падтрымлівае караля Жыгімонта, той зноў і зноў ваюе (з ім). 
Той, разбойнік, робіць набегі на Лівонскую зямлю, гэты абараняе. 
Сіла ў абодвух розная і розны зыход: 
Гэты з меншым войскам наносіць паразу і разбівае таго'.) 
К. Эстрайхер, імкнучыся аргументаваць гіпотэзу пра аўтарства Л. Боера, 

звяртае ўвагу на выраз Хрыстафора Завішы ў празаічнай прадмове, 
падпісанай яго імем: «Tibi hanc Carolomachiam... offerre volui» ('Я жадаю 
паднесці табе гэтую «Караламахію»'). Супастаўляючы гэты выраз са 
словамі вершаванай дэдыкацыі Хрыстафора Завішы «quae praelia edidi» 
('гэтыя бітвы (г. зн. апісанні бітваў) я выдаў'), польскі бібліёграф робіць вы-
снову: «Zatem jest wydawcą» ('значыць, ён выдавец') (Estreicher 1915, 237). 
Аднак у прадмоўны комплекс «Караламахіі», акрамя твораў Хрыстафора 
Завішы, уключаны два вершы яго брата, Георгія Завішы. Звяртаючыся да 
сына Яна Караля Хадкевіча, Гіераніма, аўтар задае пытанне, ці не хацеў бы 
ён спазнаць «Patris patriam tuentis... subitos labores» ('імклівыя намаганні... 
бацькі, які абараняе айчыну')? I сам адказвае: «Hos mei fratris studiosa ves
try // Nominis versu decorat Camoena» ('lx аздабляе вершам старанная Каме-
на (Муза) майго брата, адданая вашаму імені') (Zawisza 1606, 12 п. п.). Гэ-
тыя словы дакладна ўказваюць на тое, што Хрыстафор Завіша не проста 
выдаў, але і напісаў паэму «Караламахія, у якой апісваецца шчаслівая пе-
рамога, атрыманая з Божай дапамогай Каралем Хадкевічам <...> пад 
Кірхгольмам». Ён, беларускі інтэлектуал пачатку XVII ст., стварыў велічны 
паэтычны помнік ратнаму подзвігу суайчыннікаў. 
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